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22. praznik Občine Cerkvenjak
Po negotovih načrtih zaradi epidemije covida-19 se praznovanje 22. 

praznika Občine Cerkvenjak le razvija v doslej znane oblike, čeprav zaradi 
veljavnih ukrepov še skromnejše po obsegu, a ponosne zaradi doseženega in 

polne načrtov. Takšen bo tudi dan državnosti. Iskrene čestitke!
Organi Občine Cerkvenjak, organizacije, združenja, društva in klubi ter uredništvo Zrnja
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ŽIVLJENJE OD KONCA JANUARJA DO ZAČETKA JUNIJA V 
ZNAMENJU EPIDEMIJE BOLEZNI COVID-19

Medtem ko se pandemija novega koronavirusa po svetu še 
kar naprej širi (trenutno je s tem virusom, proti kateremu še 
ne poznamo ne zdravila in ne cepiva, največ okuženih v Južni 
Ameriki) je v Sloveniji prvi val epidemije bolezni COVID-19 
za nami. Samo upamo lahko, da novega vala ne bo.

Bolezen, ki je v Sloveniji do začetka junija terjala 109 žrtev, 
je naša življenja močno zaznamovala za štiri mesece – od kon-
ca januarja do začetka junija. Še dolgo pa življenje pri nas in v 
svetu ne bo teklo tako, kot je pred pojavom nevarnega novega 
virusa, ki se je na Kitajskem pojavil konec lanskega leta.

Spomnimo se, kako se je novi koronavirus širil pri nas in 
kako je potekala epidemija:

 y 30. januarja so prva dva primera okužbe z novim koro-
navirusom zabeležili v sosednji Italiji

 y 25. februarja so prve primere okužbe s koronavirusom 
zabeležili tudi v sosednji Avstriji in na Hrvaškem. 

 y 4. marca so prvi primer okužbe z novim koronavirusom 
odkrili v Sloveniji. 

 y 12. marca je Slovenija razglasila epidemijo koronavirusa 
ter aktivirala državni načrt zaščite in reševanja.

 y 13. marca je začela delovati nova vlada na čelu s pred-
sednikom Janezom Janšo, ki je še zaostrila ukrepe proti 
širjenju novega koronavirusa, ki jih je sprejela že vlada 
Marjana Šarca.

 y 16. marca je začela veljati vrsta strogih ukrepov: zaprli so 
vse vrtce in šole ter prepovedali organizirano varstvo otrok; 
zaprli so vse prodajalne in lokale razen trgovin z živili, 
lekarn, bencinskih servisov, bank, pošt in trafik; prepove-
dali so javni prevoz potnikov, razen s taksiji; bolnišnice so 
ukinile vse ne nujne storitve z izjemo obravnave onkoloških 
bolnikov in nosečnic; omejili so zobozdravstvene storitve. 

 y 19. marca so prepovedali gibanje in zbiranje ljudi na 
javnih površinah z izjemo prihoda na delo ter dostopa do 
trgovin in lekarn.

 y 20. marca je državni zbor sprejel prvi protikorona paket 
interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije za 
državljane in gospodarstvo.

 y 28. marca je vlada sprejela odlok, po katerem so lahko 
v času med 8. in 10. uro v trgovinah kupovali samo 
upokojenci, invalidi in nosečnice. Prav tako je vlada 
sprejela odlok o obveznem razkuževanju večstanovanj-
skih zgradb.

 y 30. marca je stopil v veljavo odlok o prepovedi gibanja 
izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

 y 15. aprila je minister za zdravje Tomaž Gantar na redni 
tiskovni konferenci dejal, da smo s sprejetimi ukrepi in 
njihovimi rezultati lahko zadovoljni ter da se je krivulja 
epidemije začela obračati navzdol.

 y 16. aprila so z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano sporočili, da se je za pomoč kmetom pri sezon-
skih opravilih prijavilo 450 ljudi, med njimi tudi študenti.

 y 28. aprila je državni zbor sprejel drugi proti korona pa-
ket ukrepov za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodar-
stva in omilitev posledic epidemije vreden dve milijardi 
evrov, ki je začel veljati 1. maja. 

 y 29. aprila je država izplačala enkratni solidarnostni pri-
spevek v višini 150 evrov 45.250 študentom v skupnem 
znesku blizu 6,8 milijona evrov.

 y 30. aprila je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje več kot 300 tisoč upokojencem s pokojnino manjšo 
od 700 evrov izplačal enkratni solidarnostni dodatek v 
višini 300 evrov.

 y 30. aprila je vlada odpravila prepoved gibanja izven 

občine stalnega ali začasnega prebivališča.
 y 15. maja je vlada preklicala epidemijo z veljavnostjo 

od 31. maja naprej. Ker je še vedno obstajala nevarnost 
širjenja bolezni, je ohranila v veljavi splošne in posebne 
ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

 y 19. maja je vlada uvrstila Hrvaško na seznam držav za 
prehajanje državne meje brez omejitev.

 y 28. maja je ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
Simona Kustec na tiskovni konferenci povedala, da se 
lahko od 1. junija vzgojno-varstveni proces v vrtcih ob 
upoštevanju higienskih in zaščitnih ukrepov ponovno 
odvija v običajno velikih skupinah v obeh starostnih ob-
dobjih. Povedala je tudi, da se bo s 1. junijem začel pouk 
v prvi triadi in devetih razredih osnovnih šol ponovno 
izvajati v oddelkih običajne velikosti. Napovedala je, da 
se bodo učenci četrtih in petih razredov vrnili v šolske 
klopi 1. junija, učenci šestih, sedmih in osmih razredov 
pa 3. junija. Ob tem je povedala, da bo izobraževanje v 
srednjih šolah še naprej potekalo na daljavo.

UČINKOVITI UKREPI ZA 
UBLAŽITEV POSLEDIC 

EPIDEMIJE
Po tem, ko se je epidemija končala, je vlada objavila, 

da je s prvim in drugim protikoronskim paketom ukrepov 
ohranila 260 tisoč delovnih mest in zagotovila finančno po-
moč okoli 1,3 milijona prebivalcem.

Marca in aprila je bilo v Sloveniji na čakanju na delo 130 
tisoč delavcev, zaposlenih pri 23.500 delodajalcih.

Marca je vlada izplačala mesečni temeljni dohodek v 
višini 350 evrov, aprila pa v višini 700 evrov več kot 32 
tisoč samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim 
uslužbencem. Enkratni solidarnostni dodatek od 130 do 300 
evrov pa je država izplačala več kot 302 tisoč upokojencem 
in skoraj 50 tisoč prejemnikom denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka.

Junija bo 200 tisoč otrok, ki prejemajo otroški dodatek, 
prejelo 30 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka. Go-
spodinjstva in drugi mali porabniki pa so od marca do maja 
dali za plačilo električne energije 25 odstotkov manj kot bi 
dali sicer. Okoli 22 posojilojemalcev je izkoristilo ukrep za 
odložitev plačil v skupni višini preko 260 milijonov evrov. 
S tretjim paketom protikorona ukrepov pa vlada podjetjem 
omogoča dostop do hitrih posojil v višini od pet do 50 tisoč 
evrov ter sredstva za zagon investicij. Za pomoč turistič-
nemu gospodarstvu bo država vsem polnoletnim osebam 
dala bon v vrednosti 200 evrov, mladoletnim pa v višini 50 
evrov, za plačilo turističnih storitev v Sloveniji. S tem bo 
turistično gospodarstvo pridobilo 345 milijonov evrov.

Za obnovo Evrope po epidemiji bo svojo mošnjo odprla 
tudi Evropska komisija. Pomoč bo slonela na treh stebrih. 
Slovenija bo v prvem stebru prejela 2,6 milijarde evrov ne-
povratnih sredstev in blizu 2,5 milijarde evrov posojil, torej 
skupaj 5,1 milijardo evrov.

T. Kšela
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V SLOVENIJI JE BILO 
OKUŽENIH 1.473 OSEB, V 

OBČINI CERKVENJAK PA ENA
V Sloveniji so do konca epidemije do vključno 31. maja 

na novi koronavirus testirali blizu 80.500 oseb. Okuženih 
je bilo 1.473 oseb, od tega 650 moških in 823 žensk. Za 
boleznijo COVID-19 je umrlo 108 bolnikov.

V Občini Cerkvenjak je bila v času epidemije z novim koro-
navirusom okužena ena oseba. Za posledicami okužbe v osre-
dnjih Slovenskih goricah ni v prvem valu epidemije umrl noben.

T. Kšela

 y 29. maja je državni zbor sprejel tretji protikorona paket 
ukrepov za omilitev in odpravo posledic bolezni CO-
VID-19 z veljavnostjo 31. maja.

 y 1. junija se je epidemija COVID-19 v Sloveniji končala, 
maske v zaprtih prostorih pa so še naprej ostale obvezne. Na-
cionalni inštitut za javno zdravje je vsem priporočal tudi, naj 
si še naprej razkužujejo roke in ohranjajo socialno razdaljo.

 y 1. junija je predsednik vlade Janez Janša nagovoril državljan-
ke in državljane ter med drugim dejal, da je Slovenija med 
najuspešnejšimi državami na svetu v boju z epidemijo koro-
navirusa. Po njegovih besedah je Evropska komisija v svoji 
zadnji napovedi pri nas sprejete ukrepe ocenila zelo pozitiv-
no. Po njihovi presoji ima Slovenija možnost hitro okrevati 
ter že drugo leto ponovno skoraj doseči predkrizno raven.

T. Kšela

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM

SKUPAJ SMO ZMOGLI IN ZMOREMO
Tako kot v celotni Sloveniji so minuli trije meseci tudi v 
Občini Cerkvenjak minili v znamenju epidemije bolezni 
COVID-19. O tem, kaj se je v času epidemije, ki jo je vlada 
preklicala konec maja, dogajalo na območju Občine Cer-
kvenjak in kakšne posledice je pustila, smo se pogovarjali z 
županom Občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem.
Vlada je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih bole-
zni letos 12. marca ob 18. uri zaradi naraščanja števila 
okužb s koronavirusom razglasila epidemijo ter aktivi-
rala državni načrt zaščite in reševanja, na osnovi ugodne 
epidemiološke slike pa jo je z 31. majem preklicala. Kako 
je v času epidemije teklo življenje v Občini Cerkvenjak in 
kako občanke in občani občutijo njene posledice?

Tako kot v celotni Slo-
veniji se je tudi v naši 
občini v času epidemije 
ustavilo javno življenje, 
upočasnil pa se je tudi 
načrtovan potek javnih 
investicij. V naši občini 
smo imeli pravzaprav še 
srečo, saj se je z novim 
koronavirusom okužil 
samo en občan. Ker smo 
Cerkvenjačanke in Cer-
kvenjačani spoštovali 
priporočila Nacional-
nega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) ter do-
sledno izvajali ukrepe in 
odredbe Ministrstva za 
zdravje in vlade, se bo-
lezen ni razširila.

Po svoje smo imeli v 
Občini Cerkvenjak sre-
čo tudi, ker je bila v času 
epidemije velika večina 

občinskih investicij v fazi razpisov za izbiro izvajalcev del ter 
podpisovanja pogodb z njimi. Zato je pri izvajanju občinskih 
investicij prišlo samo do krajših zamikov, dolgih morda od 
enega do dveh mesecev.
Posledice epidemije so verjetno bolj občutili v gospodarstvu.

Iz pogovorov z gospodarstveniki sem razbral, da so se večini 
podjetij in samostojnih podjetnikov v času epidemije prihodki 
zmanjšali. Najbolj so se prihodki zmanjšali podjetjem in pod-

jetnikom v storitvenih dejavnostih, zlasti gostincem, frizerjem, 
cvetličarjem in drugim. Prizadeti so se prijavili za pomoč iz 
državnih sredstev, saj jih občine za te namene od države niso 
dobile, same pa jih v občinskih proračunih tudi nimajo. Tisto, 
kar je v zvezi s tem spodbudno, pa je, da so domala vsi podje-
tniki in podjetja z območja naše občine krizo preživeli in da so 
že začeli znova delati »s polno paro«.
Kako pa so jo odnesli zaposleni, torej delavci in javni uslužbenci?

Kakor kaže, je velika večina zaposlenih iz naše občine zadržala 
zaposlitev. Nimamo pa podatkov, kako je bilo s tistimi, ki so se 
pred epidemijo dnevno vozili na delo v Avstrijo. Takšnih je v naši 
občini kar precej. V času epidemije so dnevni delovni migranti s 
potrdilom avstrijskega delodajalca in zdravniškim potrdilom si-
cer lahko hodili preko meje na delo v Avstrijo, koliko jih je delo 
zadržalo, pa nimamo podatka. Stopnja brezposelnosti v naši ob-
čini se zaradi epidemije ni bistveno povečala, kar je dober znak.
Kako so čas epidemije preživeli mladi in najmlajši Cerkvenjačani?

Čeprav so bila vrata vrtca in šole zaprta, z varstvom pred-
šolskih otrok in učencev v občini nismo imeli težav, saj so vsi 
starši uspeli poskrbeti za varstvo svojih otrok. Učenci so bili v 
času epidemijo polno zaposleni, saj je šola zanje organizirala 
šolo na daljavo. To je bila nova izkušnja tako za učence kot 
za učitelje oziroma pedagoške delavce, saj so lahko v praksi 
preizkusili, kako lahko znanje posredujejo oziroma osvojijo na 
drugačen način preko sodobnih komunikacijskih tehnologij. 
Sodeč po odzivih učencev ter pedagoških delavcev je šola na 
daljavo potekala kar uspešno. V času epidemije so tudi mnogi 
starši bolj spoznali svoje otroke, saj so z njimi preživeli več 
časa kot običajno in jim pomagali pri izobraževanju na dalja-
vo. Marsikdo med njimi je zato delo pedagoških delavcev bolj 
spoznal in ga zato sedaj tudi bolj ceni kot v preteklosti.

Ko so se vrata vrtca in šole ponovno odprla, so se učenci po-
stopno vrnili v šolske klopi. Sedaj, torej ob izidu tokratne šte-
vilke Zrnja, so v vrtcu in šoli vsi otroci in učenci, tako da se bo 
zanje šolsko leto končalo povsem običajno v skladu s šolskim 
koledarjem. Za učence je pomembno, da normalno zaključijo 
razred in dobijo spričevalo ter po počitnicah jeseni nadaljujejo 
šolanje v višjem razredu.
Med epidemijo tudi kmetom in vsem drugim, ki želijo od kmetij-
ske proizvodnje, ni bilo lahko.

Tistim, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, je v času 
epidemije povzročalo sive lase zniževanje odkupnih cen ne-
katerih kmetijskih proizvodov in težave s prodajo, zlasti mle-
ka, mesa in še nekaterih, pretrgale in spremenile pa so se tudi 

Marjan Žmavc: Letos bomo 22. občin-
ski praznik Občine Cerkvenjak morali 
praznovati malo drugače.
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nekatere odkupne verige. Na to je odreagiralo Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo ter sprejelo določene ukrepe.

Po drugi strani pa so domači potrošniki kupovali več kmetij-
skih proizvodov in hrane direktno od kmetov oziroma tistih, ki se 
ukvarjajo s pridelavo hrane in imajo prijavljeno dopolnilno dejav-
nost na kmetijah. Številni potrošniki danes bolj cenijo v Sloveniji 
pridelano hrano, ki je bolj zdrava ter zaradi krajših transportnih 
poti tudi bolj sveža in kakovostna. Epidemija je prispevala k 
temu, da je marsikdo, ki je v preteklosti že opustil lastno pridela-
vo hrane, letos zopet posadil zelenjavo na vrtu in obdelal njivo.
Kako so epidemijo preživljali starejši, zlasti tisti, ki so v domovih 
za starejše?

Nekaj naših občank in občanov prebiva tudi v domovih za sta-
rejše. Največ jih je v domu starejših v Lenartu, pa tudi v nekaterih 
drugih domovih. Na srečo v teh domovih ni bil nihče okužen z 
novim koronavirusom. Vodstva domov so poskrbela, da so oskr-
bovanci imeli stike z domačimi po telefonu in video povezavah, 
sedaj pa so v domovih za starejše ponovno dovoljeni obiski.
Je zdravstvena ambulanta v Cerkvenjaku v času epidemije re-
dno delala?

Je, vendar je delala na daljavo. Zdravnik je bil ves delovni 
čas na razpolago po telefonu in elektronski pošti, recepte za 
zdravila pa je izdajal v elektronski obliki. Naš zdravnik Miha 
Lukač, dr. med. specialist družinske medicine, je v času epide-
mije dežural tudi v Zdravstvenem domu v Lenartu.
Kako je bilo z oskrbo občank in občanov v času epidemije z živili 
in drugimi življenjskimi potrebščinami?

Oskrba občank in občanov je bila tudi v obdobju, ko po od-
redbi vlade nismo smeli prečkati občinskih meja, dobra. Za 
nemoteno in dobro oskrbo se moramo zahvaliti našim trgovi-
nam z živili – poslovalnici Mercatorja, poslovalnici Tuša-Kea, 
prodajalni Kmetijske zadruge Ptuj in trgovini Romana Ploja. 
Trgovke in trgovci so bili v času epidemije med najbolj izpo-
stavljenimi in zares hvala vsem, da so tako požrtvovalno in 
dobro skrbeli za našo oskrbo.
Kako je v času epidemije teklo delo na občini?

Čeprav so bila vrata občine v času epidemije za stranke za-
prta, je občina opravljala nujne naloge. Na sedežu občine smo 
organizirali dežurstvo, občankam in občanom pa smo bili do-
segljivi po telefonu in elektronski pošti. Na vsako elektronsko 
pošto smo odgovorili. Rešili smo vse nujne vloge in druge za-
deve, s katerimi so se na nas obrnili občanke in občani. Res pa 
je, da so se v času epidemije na nas obračali manj kot običajno, 
zato bomo verjetno imeli v naslednjih tednih in mesecih ne-
koliko več dela. Vso pozornost bomo še naprej posvečali tudi 
investicijam, ki so že v teku.
Kot se vidi na terenu, trenutno občina modernizira dva cestna 
odseka v Andrencih. Kako daleč sta omenjeni investiciji?

Sedaj se da po asfaltu priti od Športno-rekreacijskega centra v Ka-
drencih do odcepa za Peščeni Vrh, po katerem je cesta prav tako as-
faltirana. Modernizirane ceste se bodo še posebej razveselili lastniki 
kmetijskih zemljišč v Andrenški dolini, v kateri so pred nedavnim 
izvedli melioracijo in komasacijo. T. K.

Na začetku junija smo začeli asfaltirati dva cestna odseka. 
Gre za odsek na cesti Cerkvenjak – Kadrenci – Andrenška 
graba od začetka odseka pod kmetijo Smej do križišča za Pe-
ščeni Vrh v dolžini 560 metrov. Na začetku junija smo začeli 
asfaltirati tudi preko 330 metrov dolg odsek na občinski cesti 
Cerkvenjak – Andrenci od križišča v gozdu, do koder je že 
sedaj asfaltirana cesta, do odcepa za kmetijo Vršič in še neko-
liko naprej v smeri domačije Antonič. Vrednost obeh investicij 
skupaj znaša okoli 115 tisoč evrov, del sredstev za obe investi-
ciji pa bo občina pridobila z Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin. 

Občina je na začetku junija modernizirala cesto skozi gozd v An-
drencih, ki so jo zelo lepo uredili. Nov cestni odsek bo domačinom 
olajšal dostop do Cerkvenjaka in povratek domov, poleg tega pa 
bo občina za vzdrževanje ceste potrošila veliko manj sredstev kot 
doslej. T. K.

Kako pa je z izgradnjo Vitalin parka?
Investicija je že v teku. Gradnja prve faze, ki obsega izgra-

dnjo balinišča in objekta se je že začela. Vrednost gradbenih 
del znaša okoli 136 tisoč evrov. Investicija bo deloma sofi-
nancirana preko LAS Ovtar Slovenskih goric iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in proračuna naše občine.
Občinski svet je pred kratkim sprejel rebalans občinskega prora-
čuna za letošnje leto. Zakaj ga je bilo potrebno sprejeti?

Zaradi tega, ker je vlada s protikoronsko zakonodajo za omi-
litev posledic epidemije dvignila povprečnino, so se prihodki 
Občine Cerkvenjak povečali za okoli 86 tisoč evrov. Občina je 
ta sredstva sedaj usmerila pretežno v komunalno infrastrukturo, 
največ v izgradnjo pločnika in javne razsvetljave na odseku ceste 
od Tušakove vile do križišča za Stanetince oziroma do Zelenika.

Občina bo iz državnega proračuna letos prejela več, zato bo lahko 
zgradila pločnik od Tušakove vile do odcepa za Stanetince na cesti 
proti Vitomarcem in Ptuju. Pločnik bo prispeval k večji varnosti 
pešcev in drugih udeležencev v prometu. T. K.
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Na občini načrtujete tudi razširitev pokopališča.
Tako je. Na pokopališču v Cerkvenjaku primanjkuje dru-

žinskih pa tudi enojnih grobov, zato je širitev nujna. Občina 
je že pred leti odkupila zemljišča ob južni meji pokopališča, 
kamor se sedaj pokopališče lahko širi. Projekti za širitev so že 
narejeni. Idejno zasnovo je naredilo podjetje OCTA arhitekti 
iz Murske Sobote, projektantki pa sta arhitektki dr. Andreja 
Benko, mag. ing. arh. in Patricija Flisar, mag. ing. arh. Poko-
pališče bo urejeno kot park. Na novem delu pokopališča bo 
poleg klasičnih grobov tudi žarni zid. Tako kot na vseh sodob-
nih pokopališčih bo tudi na novem delu cerkvenjaškega poko-
pališča posebno zemljišče za raztros pepela pokojnikov. Na 
pokopališču bo tudi prostor za anonimne pokope, urejena pa 
bo tudi kostnica. Ob širitvi pokopališča bo občina poskrbela za 
ureditev dostopa za invalide, na starem delu pokopališča pa bo 
uredila dve novi poti. Seveda pa bo širitev potekala po fazah v 
skladu s potrebami.

Iz projektov je razvidno, da se bo pokopališče širilo proti jugu. Na 
novem delu pokopališča bodo poleg klasičnih grobov še žarni zid, 
zemljišče za raztros pepela pokojnikov, prostor za anonimne pokope 
in kostnica. Širitev pokopališča bo potekala po fazah. T. K.

Občina načrtuje tudi energetsko prenovo poslopja osnov-
ne šole. V kakšni fazi je ta investicija?

Občina se je z njo prijavila na razpis Ministrstva za infra-
strukturo za sredstva iz evropskega kohezijskega sklada. Ta 
hip še ne vemo ali bomo sredstva prejeli, vendar pa to iskreno 
upamo oziroma pričakujemo, saj projekt ustreza vsem zahte-
vanim kriterijem. Vrednost celotne investicije po projektantski 
oceni znaša preko 600 tisoč evrov z DDV, 40 odstotkov teh 
sredstev pa pričakujemo iz Ministrstva za infrastrukturo, del 
te investicije pa bi pokrili iz občinskega proračuna in tudi iz 
sredstev 23. člena Zakona o financiranju občin. 

Energetska prenova šole je nujna. Stavbo Osnovne šole v 
Cerkvenjaku so zgradili leta 1967, leta 1987 so k njej dozida-
li še južni in zahodni del, leta 1999 pa še severni. Čeprav so 
objekt redno vzdrževali in je lahko zgled dobrega in skrbnega 
gospodarjenja z nepremičninami v javni lasti, je prišel čas za 
nujno energetsko sanacijo. Podjetje Energo Jug iz Ponikve, ki 
je pripravilo investicijski program projekta energetske preno-
ve stavbe, je ugotovilo, da je potrebno dodatno toplotno za-
ščititi zunanje stene poslopja osnovne šole, prav tako je treba 
toplotno zaščititi strop proti neogrevanemu podstrešju, zame-
njati je treba dotrajano stavbno pohištvo in vgraditi opremo za 
izvajanje energetskega monitoringa. Zaradi tega so tudi stro-
ški obratovanja in ogrevanja visoki, slabši pa so tudi pogoji 
bivanja otrok in zaposlenih v objektu. V prihodnosti bo treba 
prenoviti oziroma urediti novo šolsko kuhinjo. 

Občina je aktivnosti za energetsko sanacijo stavbe osnov-
ne šole začela že leta 2015, ko je bil opravljen prvi razširjen 
energetski pregled. Ugotovitve tega pregleda smo novelirali 
oktobra lani, ko so strokovnjaki ponovno izvedli potrebne me-
ritve. Konec lanskega leta je bil izdelan dokument identifika-

cije investicijskega projekta, ki ga je občinski svet že potrdil. 
Če bo šlo vse po sreči, bodo dela začeli izvajati maja naslednje 
leto, energetska sanacija objekta osnovne šole pa bo končana 
predvidoma do jeseni naslednje leto.
Takšne investicije izdatno spodbuja tudi država.

Res je, energetska sanacija javnih zgradb je tudi v intere-
su države. Slovenija se je namreč z Nacionalnim energetskim 
programom zavezala, da bo do leta 2030 glede na leto 2008 
za 27 odstotkov povečala učinkovitost rabe energije. Hkrati 
mora Slovenija do leta 2020 za 18 odstotkov zmanjšati emisije 
toplogrednih plinov ter izboljšati energijsko kakovost novo-
zgrajenih in obnovljenih stavb.
V Cerkvenjaku na lokaciji nekdanje Zimičeve domačije že raste 
tudi nova trgovsko – poslovna zgradba.

Gre za investicijo zasebnega podjetja GDO, gradnja, dom, 
okolje d.o.o. iz Gornje Radgone. V novem poslopju bo pred-
vidoma nova trgovina, lekarna in več storitvenih lokalov. 
Nova trgovina bo trikrat večja od sedanje Mercatorjeve. Pred 
zgradbo bo okoli 30 parkirišč. Investicije smo na občini zelo 
veseli, zato smo investitorju po svojih močeh v okviru svojih 
pristojnosti tudi pomagali. Investicija bo končana predvidoma 
do konca leta. Sodeč po projektih bo nov poslovno – trgovski 
objekt, ki ga je projektiral arhitekt Urban Brandtner iz Maribo-
ra, polepšal veduto Cerkvenjaka.

Če bo šlo vse po sreči, bo na tej lokaciji kmalu zrasel nov ličen 
objekt, pred njim pa bo okoli 30 parkirnih mest. Zaradi novega 
objekta in obsežnih zemeljskih del, ki jih je investitor izvedel že lani, 
bo pogled na Cerkvenjak iz vzhodne strani še lepši.T. K.

Epidemija COVID-19 je marsikaj spremenila. Zaradi nje tudi 
v naslednjih mesecih ne bo nič več tako, kot je bilo. Kako bo 
letos s praznovanjem 22. občinskega praznika Občine Cer-
kvenjak?

Letos bomo občinski praznik zares proslavljali malo drugače 
kot običajno. Predvsem bodo društva, klubi, organizacije in zdru-
ženja s sedežem v občini izvedle manj prireditev. Letos bo teh 
prireditev za dve tretjini manj kot jih je bilo prejšnja leta. Zato 
bomo občinski praznik proslavljali samo od 5. do 28. junija.

Glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) bo večina prireditev izvedenih na prostem ob omeje-
nem številu udeležencev. Povorke starih običajev in navad, ki 
vsako leto pritegne v središče Cerkvenjaka veliko domačinov 
in obiskovalcev od drugod, letos ne bo. Prav tako ne bo dru-
ženja občank in občanov v šotoru in turističnega vlakca. Zato 
pa bomo pripravili slavnostno sejo občinskega sveta, na katero 
bomo povabili tudi predstavnike društev, klubov, organizacij 
in združenj s sedežem v Občini Cerkvenjak, predstavnike za-
vodov in župnije ter še nekatere goste. Na slavnostni seji bomo 
podelili tudi priznanja Občine Cerkvenjak, županova prizna-
nja in nagrade najboljšim učencem, dijakom, študentom in di-
plomantom za dosežke na področju izobraževanja. Prav tako 
bo v cerkvi Sv. Antona slovesna maša ob občinskem prazni-
ku. Po maši pa bo priložnostno druženje ob stojnicah na trgu 
pred občino. Za praznično vzdušje bo poskrbel pihani orkester 
MOL iz Lenarta. 
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USKLADILI PROGRAM 
PRIREDITEV

Tako kot prejšnja leta je bilo treba program prireditev ob ob-
činskem prazniku Občine Cerkvenjak uskladiti tudi letos. Letos 
zaradi koronavirusa in upoštevanja navodil NIJZ še toliko bolj. 
Prireditev bo tokrat manj in prirejene bodo razmeram. Potekale 
bodo v času od 5. junija do 27. junija. Na njih bo treba upoštevati 
in izvajati navodila Vlade RS in priporočila NIJZ. Za zagotovitev 
varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa so dol-
žni skrbeti organizatorji kot tudi obiskovalci prireditev. Osrednja 
slovesnost bo v nedeljo, 21. junija, ko bo slavnostna seja Občin-
skega sveta s podelitvijo občinskih priznanj. 

 
F. B.

PRIZNANJA IN NAGRADE 
NAJBOLJŠIM OB 22. 
PRAZNIKU OBČINE 

CERKVENJAK
Občina Cerkvenjak bo tako kot vsako leto ob svojem prazniku 

tudi letos ob že 22. občinskem prazniku podelila svoja priznanja 
in nagrade najbolj zaslužnim posameznikom in organizacijam.
Srebrni grb Občine Cerkvenjak Nogometnemu klubu 
Cerkvenjak

Letos bo srebrni grb Občine Cerkvenjak prejel Nogo-
metni klub Cerkvenjak za pomembne dosežke na področju 

OB 22. PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK

društvenih dejavnosti in športa, kakor tudi pri razvoju in pre-
poznavnosti kraja.

Nogometni klub Cerkvenjak je lani praznoval 20 let delova-
nja. Zahvaljujoč prizadevanjem navdušenih športnikov, še zla-
sti nogometašev, je bil ustanovljen decembra 1999. Ob njegovi 
ustanovitvi so v občini vsi soglasno podprli ustanovitev Špor-
tne zveze Cerkvenjak. Dotlej so cerkvenjaška športna društva 
delovala pod okriljem Športne zveze Lenart. 

Dvajset let ni malo. V tem času je klub po zaslugi posamezni-
kov, ki so na kakršen koli način pomagali pri ustanovitvi in na-
daljnjem delovanju kluba, neprekinjeno deloval vse do danes.

Klub ima že od ustanovitve več selekcij, od U7 do članov, 
letos pa so ustanovili še ekipo Nogometnega vrtca NK Cer-
kvenjak. Nogometaši igrajo v Medobčinski nogometni zve-
zi Maribor. Klub ima med vsemi športnimi društvi v občini 
največ članov, zlasti mladih. Aktivnosti v klubu potekajo med 
sezono sedem dni na teden. Od ponedeljka do petka se vrstijo 
treningi posameznih selekcij, med vikendom pa igrajo tekme, 
kar predstavlja zahteven organizacijski in finančni zalogaj. 
Kot povsod, so tudi v NK Cerkvenjak bila nihanja, vendar je 
klub vseskozi deloval in premagoval razne prepreke. Letos že 
dvanajstič po vrsti organizirajo nogometno šolo, kar tudi ni 
zanemarljivo.

Klub vseskozi zelo dobro sodeluje z občino. Člani kluba z 
delovnimi akcijami pomagajo pri vzdrževanju prelepega sta-
diona na Športno-rekreacijskem centru Cerkvenjak, ki ga je 
zgradila občina in predala namenu leta 2013. Prav tako člani 
kluba promovirajo občino v drugih delih Slovenije.

Nogometni klub Cerkvenjak je v minulih dvajsetih letih do-
segel številne uspehe na športnem področju. Spomnimo samo 
na nekatere:

 - nogometaši selekcije U15 so bili prvaki MNZ lige;
 - nogometaši selekcije U15 so se uvrstili na zaključni 

turnir zimske lige MNZ Maribor;
 - člani so se uvrstili v 1. člansko ligo MNZ Maribor;
 - člani so v pokalu MNZ Maribor izločili takrat še tretjeli-

gaša NK Malečnik;
 - člani so bili večkratni prvaki na turnirju v Rogoznici;
 - člani so bili zmagovalci turnirjev v Račah in Tišini;
 - nogometaši mlajših selekcij so na različnih turnirjih 

osvojili prva, druga in tretja mesta;
 - nogometaši mlajših selekcij se vsako leto uvrstijo med 

najboljše ekipe v svojih ligah.
Občina s podelitvijo srebrnega grba Nogometnemu klubu 

Cerkvenjak izreka priznanje vsem, ki so na kakršen koli način 
pripomogli k ustanovitvi kluba ter k njegovemu razvoju in ob-

Lahko nekatere prireditve že omenite?
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je že 

pred začetkom občinskega praznika v njegovo čast zadnjo so-
boto v maju pripravilo tradicionalni pohod po cerkvenjaški vin-
ski cesti. Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak bo 
pripravilo okroglo mizo o Vladu Tušaku v luči interniranca ob 
njegovi 110 letnici. Društvo general Maister Cerkvenjak bo pri-
pravilo tradicionalni pohod po severni meji Občine Cerkvenjak. 
Društvo upokojencev bo pripravilo kegljanje s kroglo na vrvi-
ci, Športno društvo Cerkvenjak pa rekreativno kolesarjenje po 
mejah občine. Tudi športni klubi bodo pripravili nekaj športnih 
dogodkov. Kakorkoli že, tudi letos bo verjetno vsakdo našel v 
programu proslavljanja 22. občinskega praznika nekaj zase.
Ali bo Antonova noč?

Ne, letos je zaradi priporočil Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje žal ne bo, pa tudi Gostišče pri Antonu se je že pred 
pojavom koronavirusa odločilo, da letos ne bo organiziralo 
Antonove noči.
Morda še kakšna misel za konec?

Občankam in občanom Občine Cerkvenjak čestitam ob 22. 
občinskem prazniku ter ob 29. dnevu državnosti Republike 
Slovenije, ki ga bomo praznovali v teh dneh. Vsem želim pri-
jetno praznovanje. Prav tako vsem želim, da bi tako kot smo 
skupaj uspeli premagati epidemijo koronavirusa, sedaj skupaj 
zmogli zagnati naše gospodarstvo in javno življenje ter poskr-
beti za nadaljnji čim hitrejši razvoj naše občine. To si vsi želi-
mo in to vsi skupaj tudi zmoremo. Lepo in ponosno praznujmo 
naš 22. občinski praznik.

Tomaž Kšela
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Prireditve po uradnem programu praznovanja 22. prazni-
ka Občine Cerkvenjak so se pričele v petek, 5. junija, čeprav 
so se nekateri dogodki v počastitev praznika zvrstili že prej. 
Program prireditev je okrnila epidemija covida-19, ki je 
uradno sicer izzvenela, a nujna določila v skrbi za varnost 

IZ PRAZNIČNEGA DOGAJANJA

stoju v minulih dvajsetih letih.
Bronasti grb Občine Cerkvenjak Ljudskim pevcem Dru-
štva upokojencev Cerkvenjak

Bronasti grb Občine Cerkvenjak bodo prejeli Ljudski 
pevci Društva upokojencev Cerkvenjak za uspehe v za-
dnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnjo ustvarjalno delo 
ter za uspehe na področju kulturnih prireditev, ohranjanja kul-
turne dediščine, kakor tudi pri razvoju in prepoznavnosti kraja.

Ljudski pevci društva upokojencev Cerkvenjak ohranjajo in 
širijo ljudsko pesem in tako skrbijo, da ljudska pesem osta-
ne živa med današnjimi in bodočimi ljubitelji ljudskega petja. 
Ljudsko izročilo je vredno negovati, ga utrjevati kot zgodo-
vinsko in kulturno dediščino, ki je podlaga za danes in jutri, 
da se ohranimo kot narod in da ohranimo našo besedo. Sekcija 
ljudskih pevcev pri Društvu upokojencev Cerkvenjak zadnjih 
dvajset let deluje pod vodstvom Ivane Pleger. Ljudski pevci 
izvajajo nastope po domovih za starejše in s tem stanovalcem 
v njih dokazujejo, da niso sami in pozabljeni. Prav tako veli-
ko nastopajo v društvih drugih občin in promovirajo Društvo 
upokojencev Cerkvenjak, kakor tudi občino v celoti. Vsako 
leto v okviru občinskega praznika Občine Cerkvenjak orga-
nizirajo Večer ljudskih pesmi in viž, na katerem na cerkve-
njaškem odru sodelujejo številne pevske in glasbene skupine.

V letu 2020 so bili ljudski pevci Društva upokojencev Cer-
kvenjak izbrani, da s svojo pesmijo popestrijo 12. Večer pesmi 
in plesa na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, vendar je 
prireditev zaradi koronavirusa žal odpadla.
Zahvala Občine Cerkvenjak Ivani Pleger

Zahvalo Občine Cerkvenjak bo prejela Ivana Pleger za 
večletno prostovoljno delo in dosežke na področju kulturnih 
dejavnosti in prostovoljstva.

Ivana Pleger veliko svojega časa vloži v raziskovanje in za-
pise ljudskih pesmi, ki jih kasneje s pomočjo svoje skupine 
ljudskih pevcev tudi uglasbi in z veliko dobre volje in vaj pre-
nese na oder med občinstvo. Med drugim ji gre zahvala, da 
ljudsko petje ne bo šlo v pozabo, ampak se ohranja in prenaša 
iz roda v rod in iz kraja v kraj. S svojim delovanjem še pose-
bej razveseljuje starejše občane v domovih za starejše, ko jim 
skupaj s pevci pripravi približno enourni koncert in jim tako 
polepša dan. 

Ivana Pleger 20 let vodi pevsko sekcijo pri Društvu upoko-
jencev Cerkvenjak in skrbi za pesmi, prevoze in tudi obleke, da 
skupina nastopa v lepih in enotnih oblačilih. Skupina ljudskih 
pevcev pod njenim vodstvom promovira Društvo upokojencev 
Cerkvenjak širše po slovenskih odrih, kot tudi Občino Cer-
kvenjak in njene lepote, saj se na vsakem odru sliši iz katere 
občine prihajajo. Ivana je aktivna tudi na športnem področju, 
redno trenira in se s pet člansko ekipo udeležuje tekmovanj v 
kegljanju s kroglo na vrvici. V društvu je aktivna in zanesljiva 
članica, na katero se lahko sodelavci zanesejo. Naloge, ki jih 
sprejme, tudi do kraja izpelje. Je aktivna v komisijah za kultu-
ro pri ZDU Slovenske gorice in pri ZPPZDU Maribor. 
Županova priznanja

Vsako leto ob občinskem prazniku tudi župan Občine Cer-
kvenjak podeli svoja, županova priznanja. Letos jih bodo pre-
jeli Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL iz Lenar-
ta za več kot 20-letno aktivno sodelovanje na prireditvah v 

Občini Cerkvenjak, Marija Firbas za dolgoletno vodenje OO 
RK Cerkvenjak ter delo na humanitarnem področju in Srečko 
Furšt za večletno aktivno delo na področju civilne zaščite v 
Občini Cerkvenjak.
Nagrade diplomantkam in diplomantom

Občina Cerkvenjak ob občinskem prazniku vsako leto pode-
li tudi priznanja in nagrade najboljšim diplomantom, študen-
tom, dijakom in učencem.

Letos bo denarno nagrado prejel diplomant Boštjan Budja 
za opravljen magistrski študijski program 2. stopnje Logistika 
sistemov na Fakulteti za logistiko na mariborski univerzi in za 
pridobljeni strokovni naslov magister inženir logistike. 

Denarno nagrado bo prejela diplomantka Amadeja Kokol 
za opravljeni magistrski študijski program 2. stopnje Kemijska 
tehnologija, smer Biokemijska tehnika na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in za pridobljeni 
strokovni naslov magistrica inženirka kemijske tehnike.

Denarno nagrado bo prejel diplomant Marko Breznik za 
opravljeni magistrski študijski program 2. stopnje Kmetijstvo, 
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Ma-
riboru in pridobljeni strokovni naslov magister kmetijstva. 

Denarno nagrado bo prejela diplomantka Viktorija Malek 
za opravljeno diplomo na visokošolskem študijskem progra-
mu 1. stopnje, Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene 
vede Univerze v Mariboru in za pridobljeni strokovni naziv 
diplomirana medicinska sestra (VS).

Denarno nagrado bo prejela diplomantka Tadeja Gajšek za 
opravljeni diplomski izpit po izobraževalnem programu Eko-
nomist, Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunika-
cije v Ljubljani, Višje strokovne šole ter za pridobljeno višjo 
strokovno izobrazbo ekonomistka.

Denarno nagrado bo prejela diplomantka Saša Perša za 
opravljeno diplomo na visokošolskem strokovnem študijskem 
programu 1. stopnje, Radiološka tehnologija na Zdravstveni 
fakulteti Univerze v Ljubljani ter za pridobljeni strokovni na-
slov diplomirana inženirka radiološke tehnologije (VS).
Nagrade odličnima dijakoma in dijakinji

Denarno nagrado bo prejel odlični dijak Erik Kladošek za 
doseženi odlični splošni učni uspeh v vseh letnikih izobraže-
vanja na I. Gimnaziji v Mariboru.

Denarno nagrado bo prejel odlični dijak Kristjan Ve-
berič za doseženi odlični splošni učni uspeh v vseh letnikih 
izobraževanja Tehniškega šolskega centra Maribor – Srednje 
strojne šole.

Denarno nagrado bo prejela odlična dijakinja Nataša Mol-
nar za dosežen odlični splošni učni uspeh v vseh letnikih izo-
braževanja Srednje šole za prehrano in živilstvo izobraževal-
nega centra Piramida Maribor.
Prejemniki županove petice

Za izjemne dosežke v času osnovnošolskega izobraževanja 
Občina Cerkvenjak vsako leto podeli najboljšim učenkam in 
učencem prestižno nagradi županova petica.

Letos bodo županovo petico prejeli Lara Lovrec, Zoja Ša-
lamun in Marin Kladošek.

T. Kšela

in zdravje onemogočajo nekatera tradicionalna dogajanja. 
Praznovanje bo uradno končano predvidoma 27. junija, a 
novi koronavirus lahko sproži nepredviden tok dogodkov.

Program načrtovanih prireditev objavljamo na zadnji stra-
ni Zrnja.
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VLADO TUŠAK V LUČI 
TABORIŠČNIKA IN 

INTERNIRANCA
Okrogla miza ob uvodu v praznovanje občinskega  
praznika

Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak je v sklopu 
prireditev ob 22. prazniku Občine Cerkvenjak, ob 75-letnici 
osvoboditve in dnevu zmage v petek, 5. junija, v Avli Vlada 
Tušaka v Domu kulture Cerkvenjak pripravilo okroglo mizo 
z naslovom Vlado Tušak v luči taboriščnika in interniranca. 

Okroglo mizo sta povezovala predsednik ZB Cerkvenjak Franc 
Bratkovič in Edvard Pukšič.

Prireditev je bila ob omenjenih prazničnih izzivih posvečena 
tako Tušaku kot vsem Cerkvenjačanom, ki so med 2. svetov-
no vojno dali svoja življenja ali trpeli kot talci, taboriščniki ali 
druge žrtve okupatorjevega terorja. Prisotni so se poklonili nji-
hovemu spominu z minuto molka. Predsednik ZB Cerkvenjak 
Franc Bratkovič je omenil vse znane žrtve okupatorja in pouda-
ril lik karizmatičnega Cerkvenjačana Vlada Tušaka ter njegovo 
trnovo pot skozi vojno. O tej je znameniti Cerkvenjačan napisal 
spomine, ki jih je pred smrtjo naročil izročiti Francu Bratkovi-
ču. Ti so v povzetkih njegovega rokopisa izšli v desetih nada-
ljevanjih v občinskem glasilu Zrnje v letih 2011 do 2013. Ude-
leženci okrogle mize so prisluhnili izboru najbolj pretresljivih 
odlomkov iz Tušakovih spominov na njegovo 5-letno pot skozi 
pekel taborišč, obsodb na smrt in prisilnega dela v Nemčiji.

Župan Marjan Žmavc je ob koncu okrogle mize, ko je 
spregovoril o pomenu najvišjih vrednot boja za svobodo, 
predlagal, da bi spomine Vlada Tušaka izdali v posebni knjižici, 
da bi predvsem mlade seznanili z zgodovinsko resnico in s 
trpljenjem tudi ljudi iz lokalnega okolja med najgrozovitejšo 
svetovno morijo.

13. BLAGOSLOV MOTORJEV 
V CERKVENJAKU

Tudi v počastitev občinskega praznika
Lepa sočna nedelja je 7. junija privabila na blagoslov mo-

torjev in motoristov v Cerkvenjak lepo množico motoristov in 
motoristk, slednjih je namreč vedno več. 

Dogajanje, ki je doslej stalno potekalo v aprilu, je bilo zara-
di epidemije koronavirusa prestavljeno na čas, ko se razmere 
umirijo. Organizator blagoslova, tokrat že trinajstega, je bil 
Moto klub Slovenske gorice – Cerkvenjak, Sodil pa je tudi v 
krog prireditev ob 22. prazniku Občine Cerkvenjak.

F. B.

Na okrogli mizi so 
se seznanili tudi s če-
stitko ob 75. obletnici 
zmage in z zahvalo 
za sodelovanje pri 
ohranjanju spomina 
na sovjetske vojake, 
padle na slovenskih 
tleh, ki ga je tudi ZB 
Cerkvenjak poslal ve-
leposlanik Ruske fe-
deracije v RS Timur 
Eyvazov.

E. P., foto: M. P.
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OBNOVO VODOVODA V  
SP. PODRAVJU JE TREBA 

POSPEŠITI
Ker priprava dokumentacije za nujno obnovo vodovodnega 

sistema v Spodnjem Podravju, s katero se namerava 17 ob-
čin potegovati za evropska sredstva, močno zamuja, so obči-
ne Cerkvenjak, Sveta Trojica, Trnovska vas, Destrnik in Sveti 
Andraž na začetku junija sprva odstopile od skupne priprave 
projektne dokumentacije za obnovo tega vodovodnega siste-
ma in najavile, da bodo s ciljem pospešitve obnove same po-
skrbele za pripravo dokumentacije za svoj del vodovodnega 
sistema. To je spodbudilo razprave o pospešitvi tega projekta 
tudi med občinami Spodnjega Podravja, ki doslej več let niso 
našle skupnega jezika o kriterijih za delitev stroškov investici-
je, sedaj pa so najavile, da bodo do konca junija sklenile spo-
razum. Po tej najavi je pet občin iz Slovenskih goric sporočilo, 
da so pripravljene čakati na skupno rešitev še do konca junija. 
Zato so dotlej odložile objavo razpisa za izdelavo projektne 
dokumentacije za svoj del vodovodnega sistema.

Projekt celovite obnove dotrajanega vodovodnega sistema v 
Spodnjem Podravju so občine na območju, po katerem je raz-
vejan, začele pripravljati že leta 2016. V okviru tega projekta, 
ki bo stal okoli 50 milijonov evrov (samo za pripravo doku-
mentacije bodo morale občine odšteti več kot milijon evrov), 
nameravajo s pomočjo evropskih sredstev obnoviti 250 od 
1130 kilometrov vodovoda, ki je star več kot 50 let. Za nosilko 
projekta so občine določile Mestno občino Ptuj, za izvedbo 
postopka javnega naročila pa Komunalno podjetje Ptuj.

Župani občin Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Destrnik, Trnovska 
vas, Cerkvenjak in Sveta Trojica so na novinarski konferenci na 
začetku junija javnost seznanili z ukrepom za pospešitev projekta 
celovite obnove vodovodnega sistema Spodnje Podravje.

Župani občin Marjan Žmavc (Cerkvenjak), Darja Vudler 
Berlak (Sveti Andraž), David Klobasa (Sveta Trojica), Franc 
Pukšič (Destrnik) in Alojz Benko (Trnovska vas) so pouda-
rili, da ostajajo v skupnem projektu, vendar so ga s svojim 
korakom želeli pospešiti, sedaj pa pričakujejo, da se jim bodo 
pridružile tudi druge občine.

T. Kšela

11. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

ZAKLJUČNI RAČUN 2019 IN 
REBALANS PRORAČUNA ZA 

LETO 2020 SPREJETA
Enajsta redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki 

se je tokrat zaradi koronavirusnih priporočil in ukrepov od-

IZ DEJAVNOSTI OBČINE IN DELA OBČINSKIH ORGANOV 
vijala v Avli Vlada Tušaka v Domu kulture v sredo, 3. junija, 
je imela na dnevnem redu kar štirinajst točk dnevnega reda. 
Osrednji točki dnevnega reda sta bili Zaključni račun prora-
čuna Občine Cerkvenjak za leto 2019 in Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020. Še prej je poda-
la poročilo o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine 
Cerkvenjak za leto 2019 predsednica Nadzornega odbora Ob-
čine Cerkvenjak Simona Firbas. 

Proračun Občine Cerkvenjak je na prihodkovni strani zdaj 
višji za 91.000 tisočakov in tako znaša 2.133,811 evrov, na 
odhodkovni pa za 86.000 tisoč in so torej predvideni odhod-
ki v znesku 2.134.004 evra. Do zvišanja proračuna je prišlo 
predvsem na račun višje povprečnine vlade, ki jo občine pre-
jemajo na glavo prebivalca v njihovi občini. Tako v proračunu 
ostanejo vse že prvotno zastavljene investicije in drugi predvi-
deni načrti. Poleg nekaj manjših dodatkov se v letošnji občin-
ski proračun vrača že prvotno predvidena izgradnja pločnika 
Cerkvenjak v smeri do odcepa za Stanetince in Andrence, ki 
je bila v drugem branju proračuna 2020 nato izpadla. Na račun 
države bo ta odsek ceste tudi na novo prekrit z asfaltno prevle-
ko. Urejena bo tudi razsvetljava. Se pa lahko pri cesti zatakne, 
v kolikor ne bodo našli z lastniki dogovora o odkupu dela ze-
mljišča, po katerem je že sedaj speljano cestišče, smo slišali na 
seji. Rebalans proračuna prinaša še širitev pokopališča.

Obširno obrazložitev o zaključnem proračunu in rebalansu 
proračuna je podala občinska finančnica Simona Kramberger. 
Sicer pa so svetniki vse to prejeli že ob vabilu na sejo. Mimo-
grede, ves material lahko tudi občani najdejo na spletni strani 
Občine Cerkvenjak.

Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun 
med letom, ki je v izvrševanju. Potrebno ga je predlagati, ka-
dar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz kakršnihkoli 
razlogov ne zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti 
ali nastane potreba po prevzemanju novih obveznosti, za kate-
re v proračunu niso načrtovana sredstva.

Po skrajšanem postopku so sprejeli Odlok o sofinanciran-
ju letnega programa športa v Občini Cerkvenjak. Pri tej toč-
ki dnevnega reda je sodeloval Olaf Grbec, član Olimpijskega 
komiteja Slovenije. Potrdili so tudi Pravilnik o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunal-
nih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak. 
Sprejeli sklep o podelitvi nagrad in priznanj Občine 
Cerkvenjak v letu 2020. Danijela Zorka so imenovali za člana 
sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti Lenart. Sprejeli so sklep o lokacijski 
preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posa-
mični poselitvi v Župetincih in se seznanili s poročilom Me-
dobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2019 ter 
poročilom varnostne situacije na območju Občine Cerkvenjak 
v letu 2019. Stanje se kaj bistveno ne spreminja in je podobno 
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prejšnjim letom. Še vedno je slaba raziskanost kaznivih dejanj.
Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti, razen sklepa o podelitvi 

nagrad in priznanj Občine Cerkvenjak v letu 2020, kjer svetni-
ca Simona Firbas ni glasovala.

Kljub že trem uram občinske seje, je bila pestra tudi zadnja 
štirinajsta točka Pobude in vprašanja. Najprej je Marjan Žmavc, 
župan Občine Cerkvenjak, svetnikom in svetnicama odgovoril 
na vprašanja s prejšnje zadnje seje Občinskega sveta Občine 
Cerkvenjak in podal nekaj aktualnih informacij o aktivnostih in 
dogajanju v Občini Cerkvenjak. Zatem so se oglasili svetniki. 
Irena Kozar je odprla že večkrat načeto vprašanje vodovoda v 

Ivanjskem vrhu. Tukaj se namreč prebivalci še vedno z pitno 
vodo oskrbujejo iz vaškega vodovoda, ki se mu izteka vodno 
soglasje. Imajo velike izgube vode na omrežju. Težavo bo treba 
rešiti skupaj z Občino Gornja Radgona, saj Ivanjski Vrh meji 
na obe občini, in seveda tamkajšnjimi prebivalci. Mirko Žmavc 
je ugotavljal, da smo še vedno neko degradirano območje na 
področju telekomunikacij. Pravzaprav so se oglasili s svojimi 
vprašanji, predlogi in pobudami vsi prisotni svetniki. Eden je 
na seji tokrat iz upravičljivih razlogov manjkal. 

Franc Bratkovič

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST
Na področju občinske cestne infrastrukture so načrtovane in 

že tudi v izvajanju naslednje investicije in sicer:
 y Modernizacija občinske ceste JP 703-540 (Cerkve-

njak-Kadrenci-Andrenška graba) oz. odsek ceste 
pod kmetijo Smej do odseka za Peščeni Vrh v skupni 
vrednosti ca. 80.000 EUR in v dolžini 560 m. Ta odsek 
je bi bil v prvi polovici junija že zaključen.

Asfaltiranje ceste JP 703-541 na odseku Andrenci - Smej- Peščeni Vrh

 y Modernizacija občinske ceste JP 703-601 (Cerkve-
njak-Andrenci) oz. odsek ceste od »Žižkovega klanca« 
v smeri kmetije Vršič v Andrencih in sicer v skupni 
vrednosti ca. 40.000 EUR v dolžini 332 m. Ta odsek je 
bi bil v prvi polovici junija že zaključen.

Asfaltiranje ceste JP 703-601- Andrenci-Vršič.jpg

 y Modernizacija občinske ceste JP 738-071 (Cogetinci–
Hauzer) oz. odsek ceste od lokalne ceste skozi Osoj-
nico v smeri kmetije Hauzer v Cogetincih in sicer v 
skupni vrednosti ca. 25.000 EUR v dolžini 165 m. Za 
ta odsek je potrebna še predhodna odmera in odkup 
zemljišč kar pa je v izvajanju.

Ceste so zaradi tehničnih lastnosti (preozka, makadam, te-
žave z odvodnjavanjem), dotrajanosti in poškodb bile slabše 
prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo dobre pro-
metne povezanosti med kraji občine. Prav tako je bilo zaradi 
dotrajanega vozišča sedaj oteženo vzdrževanje teh cest. Ob-
staja več razlogov za izvedbo investicije, in sicer izboljšati 
prevoznost cest ter povezanost med naselji, ki jih povezujejo 
obravnavane ceste, omogočiti razvoj krajev in okolice, ki je 
z obravnavanim odsekom povezana z občinskim središčem, 
omogočiti lažje vzdrževanje rekonstruiranih odsekov cest, iz-
boljšati infrastrukturno urejenost občine ter izboljšati splošne 
pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.

Izvedba investicije se planira v dveh delih, in sicer odseka v 
Andrencih, ki sta že zaključena, in odsek v naselju Cogetinci 
v jesenskem času.

VODOVOD V NASELJU COGETINCI IN 
IVANJSKI VRH

Občini Cerkvenjak in Gornja Radgona sta v skladu s po-
dročno zakonodajo in veljavnimi občinskimi odloki dolžni 
zagotavljati obvezno GJS oskrbe s pitno vodo in to brez 
izjeme velja tudi za naselje Cogetinci in Ivanjski Vrh. 

V letu 1975 izgrajeno osnovno vodovodno omrežje za pred-
metni naselji je bilo leta 1993 zaradi pomanjkanja vode, iz-
ključno na stroške obeh občin (takratnih občin Lenart in Gor-
nja Radgona) dograjeno v dolžini cca. 2.100 m z navezavo 
na vodni vir “Osojnica”, ki pa mu veljavno vodno dovoljenje 
poteče dne 31. 12. 2020 in brez katerega po tem datumu ne 
bo mogoče legalno oskrbovati predmetnega območja s pitno 
vodo, v kar pa nobena od občin ne more in tudi ne bo pristala. 

Že vsaj 20 let se s strani Občine Cerkvenjak imenovano 
odgovorno osebo za SHP in HACCP v sodelovanju z vaškim 
vodovodnim odborom zagotavlja zdravstva ustreznost pitne vode 
in se tako izvaja gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo.

Priključitev vaškega vodovodnega sistema Cogetinci–Ivanj-
ski Vrh na javni vodovodni sistem je zaradi investicije izgra-
dnje javnega vodovodnega omrežja do naselja Ivanjski Vrh 
pred leti s strani obeh občin možna, saj je javno vodovodno 
omrežje izgrajeno do vodohrana in omogoča takojšnjo nepo-
sredno prevezavo na obstoječi sistem. Ta povezava je zaradi 
pomanjkanja pitne vode iz vodnega vira “Osojnica” pred leti 
že bila vzpostavljena in bila tudi v praksi delujoča. V kolikor 
pa bo potrebno omrežje tehnično prilagoditi na nove razmere, 
se bo to na račun občin tudi izvedlo.

INVESTICIJE V LETU 2020
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Občini Cerkvenjak in Gornja Radgona tako skupno pristo-
pata k nujni prevezavi vaškega vodovodnega sistema Coge-
tinci–Ivanjski Vrh na javni vodovodni sistem v upravljanju 
Mariborskega vodovoda. Tovrstne prevezave so po številnih 
občinah ustaljena praksa in sestavni del zagotavljanja zdrave 
pitne vode za občane, kjer je omrežje dotrajano in potrebno 
obnove, le-ta pa je v fazi priprave projektne dokumentacije, da 
bo lahko investicija obnove obstoječega omrežja šla v izvedbo 
takoj, ko bo to mogoče.

S strani pristojnega inšpektorata sta občini namreč že pred 
časom prejeli opozorilo, da z 31. 12. 2020 poteče veljavnost 
vodnega dovoljenja za vodni vir “Osojnica”, iz katerega pa 
se oskrbuje vaški vodovodni sistem. Prav tako sta občini s 
strani Direkcije RS za vode v tej zvezi prejeli pisno stališče, 
da vodnega dovoljenja za vaški vodovodni sistem Cogetinci – 
Ivanjski Vrh ne bo mogoče podaljšati. 

Zavedati se je potrebno, da vaški odbor ne odgovarja za le-
galno črpanje in zdravstveno ustreznost pitne vode, temveč sta 
za to v polnem obsegu odgovorna župana obeh občin, ki pa sta 
jasnega stališča, da ne moreta in ne bosta prevzemala odgo-
vornosti za črpanje vode brez veljavnega vodnega dovoljenja.

To v praksi pomeni, da se bo najkasneje do konca leta (31. 
12. 2020) moralo kot NUJNO izvesti prevezavo na javno vodo-
vodno omrežje, za kar pa so že pripravljene ustrezne tehnične 
rešitve. Občini bosta vsaka za svoje občane oz. gospodinjstva 
poravnali vse stroške preureditve obstoječega omrežja, stroške 
neposredne priključitve, razen sorazmernega dela stroška oz. 
približno ½ celotnega stroška izvedbe vodovodnega priključka 
oz. dobave vodomernega jaška in vodomera, ki pa je v skladu z 
veljavno zakonodajo strošek lastnika priključka. 

V prvi fazi se bo izvedla navezava javnega vodovodnega 
sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje v celoti 
obnovljeno. Za ta namen sta obe občini skupaj naročili izde-
lavo potrebne projektne dokumentacije, ki je predhodno nujno 
potrebna za načrtovanje in izvedbo del.

Projektna zasnova za novi vodovod za naselje Cogetinci-Ivanjski Vrh

Z javnim podjetjem MB vodovod, d. d., se je uspelo dogo-
voriti enotno ceno izvedbe vodovodnega priključka (dobava 
jaška in vodomera na daljinsko odčitavanje), ki znaša v višini 
533,44 EUR z DDV in sicer z možnostjo obročnega plačila na 
pet (5) obrokov. 

Stroška komunalnega prispevka, ki bi v odvisnosti od ve-
likosti objekta in parcele znašal nekje med 500-1.500 EUR/
priključek, pa občini gospodinjstvom NE BOSTA zaračunali, 
ker bomo obstoječi vodovodni sistem, ki sta ga občini tudi so-
financirali že v letu 1993, v celoti prevzeli kot javnega. 

Ta ugodnost pa vsekakor ne bo veljala za vse tiste, ki tre-

OBNOVA REGIONALNE CESTE IN 
PLOČNIKA NA R III 734 

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) ja občina že 
konec leta 2019 pričela s potrebnimi predhodnimi aktivnostmi 
za obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika na odseku 
regionalne ceste R III-734, odsek 4123 (odsek med križiščem 
pri vili »Tušak« do križišča za naselji Stanetinci in Andrenci). 

Naj spomnimo, da je občina je z Direkcijo RS za infra-
strukturo (DRSI) v letu 2019 uspešno zaključila eno izmed 
največjih investicij na območju ceste infrastrukture v občini 
Cerkvenjak in sicer sanacijo obstoječe regionalne ceste R2-
439, odsek 1305 na odseku od pokopališča skozi center naselja 
Cerkvenjak vse do križišča z obrtno cono in avtocesto ter na od 
križišča za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob 
Ščavnici. S tem je bila glavna regionalna cesta s pločniki ter 
vso pripadajočo opremo (javna razsvetljava, vodovod, optično 
omrežje) skozi občino Cerkvenjak v celoti obnovljena. 

 
Območje obnove regionalne ceste in izgradnje pločnika z JR

V okviru projekta (obnova ceste ter izgradnja pločnika z JR) 
so že bile izvedene določene aktivnosti in sicer odmera ter v 
fazi izvajanja je odkup potrebnih zemljišč, ki bo omogočal pri-
četek investicije. Računamo na lastnike sosednjih zemljišč, da 
bodo razumeli namen investicije in s tem omogočili tudi njeno 
realizacijo.

nutno niso priključeni na vaški vodovodni sistem in se bodo 
na javno vodovodno omrežje priključevali na novo (t. i. no-
vogradnje).

Tako se nadaljujejo vse potrebne aktivnosti za prevezavo na 
javno vodovodno omrežje ter sočasno tudi aktivnosti za izved-
bo obnove javnega vodovodnega omrežja.
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NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak si že več let prizadeva in izvaja aktiv-

nosti za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki se 
nahaja na odlični lokaciji ob regionalni cesti naproti novega 
naselja Kadrenci. 

V občinskem proračunu so bila za leto 2020 zagotovljena po-
trebna finančna sredstva. V okviru JR izbrala najugodnejšega 
ponudnika (Komunala Ptuj d.o.o.) za ureditev I. faze komunalne 
opreme za predmetno naselje. Ta oprema je bila zaradi ugodnih 
vremenskih razmer izgrajena že v zimskih mesecih ter je obsegala 
izgradnjo ceste v makadamski izvedbi z navezavo na regionalno 
cesto, meteorno kanalizacijo za potrebe ceste, fekalno kanaliza-
cijo, telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, električno in vo-
dovodno omrežje ter javno razsvetljavo. Zazidljive parcele tako 
dobivajo vse potrebno za priključitev na komunalno opremo. 

Po pozidavi večine parcel s stanovanjskimi objekti pa bo 
sledila še II. Faza, in sicer izvedba asfaltiranja vozišča ter iz-
vedba podpornih konstrukcij izključno za potrebe hodnika za 
pešce, kjer bo to potrebno in nikakor ne za izravnavo oz. prila-
gajanje višine posameznih parcel.

Strošek I. faze še ni dokončen in bo znašal predvidoma 100.000 
EUR, druga faza pa se ocenjuje na dodatnih 40.000 EUR. Celo-
tna investicija z gradnjo in odkupi zemljišč ter potrebno projek-
tno dokumentacijo bo občino stala prek 150.000 EUR.

I Družba za projektiranje in inženiring d.o.o.
I konsko

ns Cankarjeva ul. 89, 9000 Murska Sobota
tel.:059015339
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Vse to z namenom, da se čim več mladih odloči ostati ali pri-
ti živet v Cerkvenjak, kajti v zadnjem obdobju so se z ureditvi-
jo komunalne, šolske, športne, poslovno-trgovske, zdravstve-
ne, kulturne in druge infrastrukture resnično ustvarile razmere 
za zelo kvalitetno prebivališče, kar se kaže na vsakoletnem 
zviševanju števila prebivalcev.

ENERGETSKA SANACIJA STAVBE 
OSNOVNE ŠOLE CERKVENJAK-

VITOMARCI
Občina je izvedla prijavo za javni razpis JOB-2020 za ener-

getsko prenovo javnih objektov Ministrstva za infrastrukturo 
RS ter realizacijo projekta v poletnih mesecih 2021.

Celotni projekt bi po projektantskih ocenah zanašal 675.000 
EUR, o katerih si občina obeta sofinanciranje v višini 205.000 
EUR s strani EU sredstev (EKP), ca. 200.000 EUR bi znašal 
dolgoročni kredit SID banke, ostalo bi občina zagotavljala 
sama iz proračuna.

Ob že izvedeni prijavi na JR je občina tudi v fazi preverjanja 
finančnih ocen investicije na trgu in s tem pridobivanja po-
trebnih informacij, da se bodo tudi temu primerno sprejemale 
odločitve za naprej.

Objekt OŠ Cerkvenjak je bil v zadnji 22-ih letih deležen le 
manjših investicijskih vlaganj na popravilu opreme, zamenjavi 
določenega dela stavbnega pohištva, obnovi kurilnice in dru-
gih manjših vzdrževalnih popravil.

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je povišati 
energetsko učinkovitost objekta, zagotoviti zanesljivost oskr-
be z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati 
bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike teh stavb ter prispe-
vati k gospodarskemu in družbenemu razvoju. Cilj investicije 
je zasledovati naslednje namene: 

 y povečati energetsko učinkovitost stavbe, 
 y racionalizirati porabo energije v objektu, 
 y vzpostaviti nadzor nad porabo energije v objektu, 
 y zmanjšati škodljive vplive na okolje, 
 y doseganje stroškovne učinkovitosti,
 y sledenje evropskim in nacionalnim uredbam, direktivam 

in zakonodaji na področju učinkovite rabe energije in 
obremenjevanja okolja,

 y zagotoviti ugodne bivalne in delovne pogoje za zaposle-
ne in uporabnike,

 y razvijati podobo, ugled in prepoznavnost kraja ter občine. 
Na objektu se v celoti menjajo vsa stara lesena okna z novimi 

PVC okni. Predvidena so nova PVC okna s trislojno zastekli-
tvijo. V sklopu energetske sanacije se na celotnem podstrešje 
objekta položi 20 cm mineralne volne. Na podstrešju nad knji-
žnico in kuhinjo se toplotna izolacija položi med špirovce in pod 
njimi v skupni debelini 20 cm. Predvidena je vpeljava energet-
skega monitoringa s centralnim nadzornim sistemom. Sistem za 
energetski monitoring je pomemben z vidika ciljnega spremlja-
nja rabe in stroškov energetske oskrbe stavbe. Omogoča tudi 
nadzor nad rabo energije po posameznih vejah. Ukrep obsega 
namestitev merilnikov porabljene toplote, temperaturnih tipal 
za spremljanje temperature medija ter namestitev enot za zajem 
in obdelavo podatkov (krmilna omarica in programska oprema).

Novi in modernejši izgled fasade objekta OŠ

Vsekakor pa je objekt, katerega neto tlorisna površina znaša 
2.500 m2 in površine fasade cca. 3.000 m2, veliki potrošnik 
tako toplotne kot električne energije, kar pa je možno zmanj-
šati samo z obnovo objekta, in sicer v prvi fazi z energetsko 
sanacijo. V nadaljevanju pa je v načrtu tudi prepotrebna pre-
ureditev notranjosti (podstrešja za potrebe glasbene šole in 
upravnega dela, nujne obnove 40 let stare in dotrajane ter pre-
majhne kuhinje in tudi premajhne knjižnice), za kar so že pri-
pravljeni projektna ter investicijska dokumentacija.
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NOV NASTANITVENI OBJEKT 
V BRENGOVI

Voznikom, ki po avtocesti drvijo iz Lenarta skozi občino 
Cerkvenjak proti Murski Soboti, se v dolini v naselju Bren-
gova pred predorom v Cenkovi pogled na levi strani ustavi 
na ličnem snežno belem novem objektu, ki je polepšal veduto 
naselja. Marsikdo se vpraša, le čemu je namenjen tako ličen 
objekt v tem čudovitem naravnem okolju. Gre za nov nasta-
nitveni objekt z apartmaji in sobami, ki ga je zgradilo pod-
jetje Amo Mont d.o.o. za najemnike. V njem so že našli svoj 

PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2019

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2020:
 - JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba)– ca. 560 m;
 - JP 703-601 (Cerkvenjak-Andrenci) ca. 330 m;
 - JP 738-071 (Cogetinci – Hauzer) ca. 170 m

V IZVAJANJU

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

 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO
 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova ZAKLJUČENO
 - R III 734_Cerkvenjak-križišče Stanetinci/Andrenci ZAKLJUČENO
 - KOLESARSKE POTI V IZVAJANJU

 - UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO 
ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA 
GLEDE NA SOFINANCIRANJE 
V NASLEDNJIH LETIH

2. VODOVOD:

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH 

OBNOVA VODOVODA COGETINCI – IVANJSKI VRH 

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

IZGRADNJA VODOVODA ŽUPETINCI

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –  
COGETINCI

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

V PRIPRAVI

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

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

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO) ZAKLJUČENO - 1. FAZA

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA  
ZA SOFINANCIRANJE

V IZVAJANJU 

Mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

dom pari, manjše družine in posamezniki, ki so vzeli v najem 
apartma ali sobo ter so odtlej v Občini Cerkvenjak stalno ali 
začasno prijavljeni.

Takšnih nastanitvenih objektov, kot je v Brengovi, v Slove-
niji ni veliko, saj ne gre ne za turistični objekt in ne za gostin-
sko – nastanitveni lokal ali kmečki turizem. V nastanitvenem 
objektu v Brengovi bivajo najemniki, ki so apartma ali sobo 
vzeli v dolgotrajni najem in so na naslovu novega doma tudi 
začasno ali stalno prijavljeni. V omenjenem objektu ne nudijo 
prenočitev turistom, pa tudi gostinskih storitev in hrane ter pi-
jače tam ni mogoče dobiti. V bistvi gre za manjše in opremlje-
ne stanovanjske enote za oddajanje na trgu.
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Kot pravi Jože Mihorič, ki je podjetje Amo Mont, d.o.o., 
ustanovil skupaj z ženo Rosvito Druzovič Mihorič, je na idejo, 
da bi zgradil nastanitveni objekt, dobil na Norveškem, kjer je 
življenje v najemnih opremljenih stanovanjskih enotah nekaj 
običajnega.

Rosvita Druzovič Mihorič in Jože Mihorič

V nastanitvenem objektu v Brengovi je v pritličju 8 opre-
mljenih apartmajev, ki imajo okoli 55 kvadratnih metrov upo-
rabne površine. Vhod vanje je iz sprednje strani objekta. V avli 
sta stanovalcem na voljo tudi avtomat za kuhanje kave, čaja, 
kakava in vroče čokolade ter avtomat za nakup brezalkoholnih 
pijač. Prav tako so v avli oblazinjeni sedeži za počitek in dru-
ženje večjih skupin ljudi. Z zadnje strani objekta pa je vhod v 
nadstropje, kjer je 22 sob s po dvema posteljama s skupnimi 
sanitarijami, s skupno kopalnico z več kabinami ter s skupno 
večjo kuhinjo in jedilnico. Apartmaji in sobe so zgrajene s ka-
kovostnimi materiali in stavbnim pohištvom ter opremljene s 
sodobnim pohištvom. »Vseh osem apartmajev je že zasedenih. 
V njih so v glavnem najemniki iz območja Slovenskih goric, ki 
so zaposleni v Lenartu in drugih krajih v tem delu Slovenije. 
Tudi večina sob je že zasedenih. V njih prebivajo delavci, ki 
so zaposleni v našem podjetju Amo Mont in pri drugih delo-
dajalcih,« pojasnjuje Mihorič. Za nekaj najemnikov pa bi se v 
nastanitvenem objektu še našel prostor.

Tako je bilo na lokaciji novega nastanitvenega objekta v Brengovi 
pred njegovo izgradnjo.

Za upravljanje z nastanitvenim objektom sta zakonca Miho-
rič ustanovila podjetje AG INTEX, upravljanje z nepremični-
nami, gradbeništvo in storitve, d.o.o., ki namerava širiti dejav-
nost in investirati v gradnjo novih najemniških apartmajev za 
trg, saj je interes zanje čedalje večji. Za najem apartmajev se 
veča interes med mladimi družinami, ki se osamosvajajo in si 
gradijo lastne hiše; med upokojenci, ki ne zmorejo več vzdr-
ževati lastnih hiš; med zaposlenimi na odgovornih delovnih 
mestih, ki nimajo časa za vzdrževanje in skrb za lastno nepre-

mičnino in drugi. Za najem sob se zanimajo tudi domači pod-
jetniki, ki svojim delavcem pomagajo pri iskanju nastanitve.

Po besedah Mihoriča podjetje Amo Mont od ustanovitve leta 
2011 deluje v dejavnosti zaposlovanja in posredovanja kadrov 
drugim uporabnikom, zlasti pri izvajanju zahtevnih investicij-
skih del v tujini in doma. Trenutno je v podjetju zaposlenih 
okoli 350 delavcev, ki gradijo tunele, mostove in druge zahtev-
ne objekte. Največ zaposlenih dela v gradbeništvu, sledijo jim 
delavci v skladiščni dejavnosti, pri montaži elektroinštalacij 
in v proizvodnih dejavnostih. Podjetje Amo Mont se je zače-
lo razvijati ravno v času, ko so v Sloveniji propadla številna 
gradbena podjetja, ki so zaposlovala visoko kvalificirane in 
usposobljene delavce za gradnjo najbolj zahtevnih objektov. 
Ti delavci so našli novo zaposlitev v Amo Montu in preko nje-
ga poprijeli za delo na številnih zahtevnih projektih doma in v 
tujini. »Okoli 60 odstotkov prihodkov ustvarimo v Avstriji, 20 
odstotkov v Nemčiji in 20 odstotkov v Sloveniji. Naše delo je 
zahtevno, poteka pa pod nadzorom ministrstva za delo,« poja-
snjuje Mihorič, ki se je, kot pravi, v soglasju z ženo odločil, 
da bo v tujini zasluženi denar vlagal v Sloveniji in poskrbel 
tudi za ustrezne bivanjske pogoje za zaposlene v Amo Montu. 
Ti delajo nekaj časa na gradbiščih v tujini, potem pa prebijejo 
določen čas doma.

Nov nastanitveni objekt v Brengovi je zgrajen izredno lično in 
kakovostno.

Notranja oprema v nastanitvenem objektu je sodobna in kakovostna.

Kako sta se z ženo odločila za naložbo v Brengovi? »Sam 
izhajam iz Jeruzalema pri Ormožu. Po tem, ko sva se z ženo 
Rosvito odločila za skupno življenje, sva najprej živela v Vito-
marcih, leta 2016 pa sva se preselila v hišo, ki sva jo zgradila v 
Cerkvenjaku,« pravi Mihorič. Ker jima je bilo v Cerkvenjaku 
všeč, sta se odločila, da bosta v tujini zaslužena sredstva vlaga-
la v domačem kraju. Tako sta se odločila za gradnjo nastanitve-
nega objekta na kmetiji v Brengovi, od koder izhaja Rosvitina 
mama. Nekdanjo kmetijsko zemljišče s starim gospodarskim 
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poslopjem sta spremenila v enega od najbolj urejenih kotičkov 
na območju Občine Cerkvenjak.

Kot pravi Mohorič, jima je pri gradnji nastanitvenega objek-
ta v Brengovi občina ves čas stala ob strani. »Občina je v okvi-
ru svojih pristojnosti pomagala pri reševanju vseh problemov, 
do katerih je prihajalo med gradnjo,« pravi. 

Mihorič za občino Cerkvenjak pravi, da je prijazna občina. 
Tudi za to sta se z ženo odločila za investiranje v domačem 
kraju, s tem pa nameravata nadaljevati, saj najemniki radi pri-
hajajo v občino prijaznih ljudi s čudovitimi naravnimi danost-
mi. »Upam, da bova z nastanitvenimi kapacitetami prispevala 
tudi, da se bo v domačem kraju nastanil marsikateri mlad člo-
vek ali par, ki bi sicer odšel drugam. Naše nastanitvene kapa-
citete bodo lahko s pridom uporabljali tudi domači podjetniki 
za svoje zaposlene,« poudarja Mihorič.

Zahvaljujoč novi investiciji so tudi v naselju marsikaj prido-
bili. Tako so v Brengovi dobili nov vodovod, novi transformator 
in še kaj bi se našlo, posodobili pa bodo tudi telekomunikacije.

T. Kšela 

EPIDEMIJA NI OKRNILA 
NAČRTOV

Tudi vsi ukrepi zaradi epidemije novega koronavirusa niso 
ustavili načrtov Občine Cerkvenjak. Ne nazadnje se je uvrstila 
med enajst finalistk za nagrado Zlati kamen za razvojno naj-
bolj prodorno občino v državi in v začetku leta prejela v Kri-
stalni dvorani v Ljubljani plaketo Zlati kamen, ki se podeljuje 
za razvojno prodornost na nivoju občin.

Prvi stanovanjski objekt v novem naselju Cogetinci že raste.

Letošnji proračun Občine Cerkvenjak, ki je bil lani decem-
bra soglasno sprejet, se izvaja in na področju infrastrukturnih 
investicij poteka vse po zastavljenih ciljih. Odprtih je več 
gradbišč. V Cogetincih je že končana komunalna ureditev no-
vega naselja in zasebni investitor/izvajalec je začel z gradnjo. 
Na območju naselja Andrenci potekajo že tudi dela na moder-
nizaciji dveh cestnih odsekov Smej–Ljuba vodica in Fleisinger 
do odcepa Antonič – Kolednik, in bosta do izida Zrnja zagoto-
vo tudi končana. V Kadrencih, tik ob Rekreacijskem športnem 
parku, so se že tudi začela dela izgradnje Vitalin parka. V prvi 
fazi ta obsega ureditev balinišča in izgradnjo objekta ob njem.

Razveseljivo je, da je v centru Cerkvenjaka na nekdanji Zi-
mičevi domačiji končno stekla dolgo napovedana izgradnja 
poslovnega objekta, v katerem bodo Cerkvenjačani tako do-
bili med drugim tudi novo trgovino in lekarno. Kot je povedal 
Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, je investitor in iz-
vajalec del zasebno podjetje KDO, d. o. o., iz Gornje Radgone.

Iz Cerkvenjaka prihaja še ena spodbudna novica. Zatem, ko 

se na tamkajšnji bencinski črpalki Kmetijske zadruge Lenart 
nekaj več kot štiri mesece ni bilo mogoče oskrbeti z gorivom, 
je to znova mogoče. KZ Lenart v stečaju je namreč vzela v 
najem Kmetijska zadruga Ptuj.

Začela so se gradbena dela na izgradnji Poslovnega objekta v kate-
rem bosta tudi živilska trgovina in lekarna in nekateri drugi lokali.

V Cerkvenjaku pa se tudi že pripravljajo na praznovanje 22. 
občinskega praznika, ki tokrat ne bo v takšni vsebini kot so ga 
bili Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke ter spremljevalci doga-
janj od drugje v Cerkvenjaku vajeni do sedaj. Veliko prireditev 
se namreč zaradi ukrepov koronavirusa ne bo moglo izvesti. 
Tako je tudi čas letošnjega občinskega praznika skrajšan na 
obdobje med 5. in 28. junijem.

Franc Bratkovič

ČAGONA - OBNOVLJENO 
KUŽNO ZNAMENJE

Z oznako znamenje označujemo in poimenujemo vse drobne 
arhitekturne posebnosti, kot so kapelice, leseni križi, kamniti 
stebri, svetniške podobe v zidnih nišah itd. Postavljena in zgra-
jena so bila z razlogi. Takšnih znamenj pa ne manjka tudi na 
območju Občine Cerkvenjak.

V Cerkvenjaku, denimo, najdemo tudi dve znamenji, ki nas 
spominjata na čase, ko je v teh krajih kosila kuga. Tako v Co-
getincih ob cenkovski cesti najdemo kužno znamenje z letnico 
1529 ter grškima črkama alfa in omega. V Čagoni ob stičišču 
naselij Stanetinci in Čagona pa kužno znamenje z letnico 1641.

Za obe je lepo poskrbljeno. Slednje v Čagoni je bilo letos na 
pobudo Branka Lovrenčiča, Vida Blažiča in Dušana Lovreca 
znova obnovljeno. Dela na obnovi so se začela in končala še 
pred koronavirusom. Potreben material je zagotovila Občina 
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Cerkvenjak. Delo je bilo v domeni Branka Lovrenčiča, ki je 
večino del opravil sam s pomočjo prijateljev sovaščanov.

Pri obnovi je v strehi bila najdena časovna kapsula, stekleni-
ca z listom papirja, na katerem je zapisano, da so to znamenje 
obnavljali tudi maja leta 1926 pod vodstvom župana Občine 
Čagona Antona Šuena. Navedeni so tudi izvajalci obnovitve-
nih del. Potrebna sredstva za prenovo pa je pri občanih pobiral 
sam župan Šuen. Kužno znamenje, tukaj naj bi bili pokopani 
mrtvi zaradi kuge, je bilo seveda obnovljeno že večkrat, tudi 
v času po letu 1926, in zanimivo, takrat časovne kapsule niso 
opazili. Vstavili so jo tudi sedanji obnovitelji.

Letos obnovljeno kužno znanje v Čagoni je bilo že tudi s 
strani farnega župnika Janka Babiča v času epidemije koro-
navirusa blagoslovljeno. Kot je povedal cerkvenjaški župan 
Marjan Žmavc, predvidevajo še uradno otvoritev.

Franc Bratkovič 

ZADRUGA V RUMENO-
ZELENI BARVI

Na trgovini v središču Cerkvenjaka, ki se ji med domačini 
reče »zadruga«, je po novem zeleno rumena tabla z napisom 
»Kmetijska zadruga Ptuj«. Zadruga, v kateri se številni Cer-
kvenjačani in Cerkvenjačanke ter kupci od drugod oskrbujejo 
z vsem, kar potrebujejo za kmetovanje ter obdelovanje vrtov 
in ohišnic, je očitno prešla v roke Kmetijske zadruge Ptuj, ki 
jo mnogi domačini poznajo, saj so v njenih poslovalnicah mar-
sikdaj nakupovali že doslej, še zlasti kadar so šli na Ptuj. 

T. Kšela

BENCINSKA ČRPALKA SPET 
OBRATUJE

Po nekaj več kot štirih mesecih se je od začetka maja zno-
va mogoče oskrbeti z naftnimi derivati na bencinski črpalki v 
Cerkvenjaku, kar je gotovo marsikoga razveselilo. Kmetijsko 
zadrugo Lenart v stečaju je namreč vzela v najem Kmetijska 
zadruga Ptuj in po nekaj časa slabši založenosti, se je v trgovi-
ni zadruge izboljšala tudi ponudba.

F. B.

POSODOBLJEN OKVIRNI 
TERMINSKI NAČRT 

OBJAV JAVNIH RAZPISOV 
PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŽELJA 2014–2020 ZA 
LETO 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pri-
pravilo nov okvirni terminski načrt objav javnih razpisov iz 
Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2020. 
Roki za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času 
začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19, se podaljšajo do 9. 6. 2020.

Situacija v državi, povezana z epidemijo virusa COVID-19, 
je začasno zadržala sprejemanje ustrezne izvedbene zakono-
daje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se je v teh 
razmerah sprejemala le interventna zakonodaja.

Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne 
spremembe, Programa razvoja podeželja (PRP 2014–2020), 
da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu 
omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo je torej v po-
stopku pospešene priprave sprememb PRP 2014–2020. Na 
podlagi spremembe PRP 2014–2020 bodo posledično spreme-
njene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi RS 
bomo lahko objavili načrtovane javne razpise.

Glavnina razpisov bo v juniju in juliju, vključno s težko pri-
čakovanim razpisom za naložbe v vzpostavitev in razvoj nek-
metijskih dejavnosti (M6.4). Razpisi se bodo intenzivno razpi-
sovali tudi v jeseni. Vabljeni k spremljanju obvestil s področja 
razvoja podeželja, zlasti objavo uredb, ki med drugim oprede-
ljujejo pogoje in upravičene stroške ter tako vlagateljem omo-
gočajo, da pravočasno pripravijo potrebno dokumentacijo za 
uspešno kandidiranje na javnih razpisih.

Mag. L. Šipek, vir: MKGP

AVTODOMARSKI TURIZEM 
PRI RIBNIKU V SMOLINCIH
Življenje se po dveh mesecih v Sloveniji vrača v ustaljene 

tirnice, smo konec prejšnjega tedna ugotovili tudi v odročnem 
zaselku Občine Cerkvenjak, v Smolincih. Pri Plojevem ribni-
ku je bilo, kot lahko vidite na posnetku, tudi lepo število avto-
domarskih turistov.

Irena Ploj je povedala: »S pridobitvijo postajališča in parki-
rišča v Brengovi, ki je namenjeno le za krajši počitek ali noči-
tev, smo privabili avtodomarje tudi v druge zaselke Občine 
Cerkvenjak. Za daljše bivanje koristijo lepo in mirno naravo 

ZA RAZVOJ 
SLOVENSKOGORIŠKEGA 
PODEŽELJA IN TURIZMA
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tudi ob našem ribniku v Smolincih, kjer uživajo v ribolovu 
in spoznavanju okoliških krajev in lepot Občine Cerkvenjak«. 

Avtodomarski turisti so odkrili zaselek Smolinci v Občini Cerkvenjak.

F. B.

IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ IN KLUBOV

OBČINSKA ORGANIZACIJA 
RDEČEGA KRIŽA 

CERKVENJAK
RK Slovenija ( RKS) je organizacija oziroma društvo, ki 

se je v začetku ustanovitve postopoma razvijala, uveljavljala 
in povečevala svoj vpliv humanitarne pomoči. Plemenito in 
humanitarno delo je globoko zasidrano tudi v generacijah Cer-
kvenjačanov.

Naše društvo OORK Cerkvenjak šteje trenutno 413 članov, 
kar pomeni 361 gospodinjstev glede na število koledarjev, ki 
jih razdelimo v mesecu decembru. Kot vsako leto smo tudi 
letos v mesecu marcu pripravili srečanje članov RK in krvoda-
jalcev. Redno sodelujemo z RKS OZ Lenart in se tudi udeležu-
jemo njihovih sej. Organizirali smo tudi predavanje TPO z de-
fibrilatorjem, ki ga je pripravila ga. Cvetko Jožica. Udeležilo 
se ga je 32 občanov. Da pa je skrb za zdravje zelo pomembna, 
se vse dobro zavedamo, zato 2-3 krat letno organiziramo mer-
jenje krvnega pritiska v ZD Cerkvenjak in vedno je udeležba 
zadovoljiva. Največji poudarek pa dajemo krvodajalstvu, ki ni 
samo dobrodelno delo, ampak gre za dejanje, ko niti ne pomi-
sliš, da bi zanj dobil zahvalo, kaj šele plačilo. Pa vendar smo 
kot krvodajalci zadovoljni in veseli, saj vemo, da z dajanjem 
krvi opravljamo plemenito delo. Tako bo tudi letos naslednja 
krvodajalska akcija 26. junija v OŠ Cerkvenjak. 

V okviru občinskega praznika smo vsako leto pripravili sre-
čanje starejših občanov nad 75 let ter jih pogostili v gostišču Pri 
Antonu. Letos pa zaradi pandemije COVID-19 tega srečanja ne 
bomo mogli pripraviti, ker še vedno veljajo določeni ukrepi. 

Na terenu smo pozorni tudi na socialno ogroženo populaci-
jo ljudi, zato v ta namen razdelimo prehrambne pakete, ki jih 
prejmemo od RKS OZ Lenart. 

Društvo RK sodeluje torej na raznih prireditvah, prisotni 
smo tudi na pogrebih naših članov s praporjem, po svojih zmo-
gljivostih pa nudimo pomoč tudi drugim društvom, šoli, druži-
nam ob požaru ali smrti. Tako smo v letu 2019 pokrili stroške 
ogrevanja kar trem občanom. 

Vodenje organizacije RK mi je bilo zaupano 2002, pred 
mano pa je to funkcijo opravljal g. Rihard Anželj. Sedaj po 
18-ih letih predajam vodenje novi predsednici, ga. Klavdiji 
Dvoršak, ki bo prav tako z veseljem in vestno opravljala delo 
predsednice. Klavdija je dipl.m.s. in je zaposlena v ZD Lenart. 

Vesela sem, da je OORK Cerkvenjak pomemben del Cer-
kvenjačanov in da je naše delo vsaj delček velikih dejanj. Zato 
smo še posebej hvaležni našim aktivistom, ki v svojem okolju 
zaznavajo stiske občanov in jim pristopijo na pomoč. Naj dobra 
volja oblikuje skupno srečo in zadovoljstvo med vsemi nami. 

Podpredsednica OORK Marija Firbas 

DRUŠTVO GENERAL 
MAISTER CERKVENJAK

V Društvu generala 
Maistra Cerkvenjak od 
leta 2015, 29. marca, 
obeležujemo spomin na 
rojstni dan Rudolfa Ma-
istra s polaganjem venca 
k spomeniku generala v 
Cerkvenjaku. Spomenik 
z doprsnim kipom gene-
rala Maistra je posvečen 
Maistrovim borcem iz 
Cerkvenjaka, ki so se bo-
rili za severno mejo pod 
njegovim poveljevanjem. 
Letošnje polaganje ven-
ca, ki je potekalo v poseb-
nih okoliščinah, zaradi 
prepovedi vseh množič-
nih zbiranj ljudi si bomo 
še posebej zapomnili, saj 
je bilo število članov dru-
štva in občanov omejeno 
na minimum in z ustrezno 
varnostno razdaljo. Borca 
za severno mejo, genera-
la, ljubitelja knjig, poeta, 
slikarja in slovenskega 
pesnika, v času, ko smo 
Slovenci zopet na preiz-
kušnji, nismo pozabili.

Roman Lorenčič 
Rudolf Maister, rojen 29. marca 1874, 
položitev venca k spomeniku
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PRESMEC PRI CERKVI 
KLJUB EPIDEMIJI

Kot domači župnik in hkrati blagajnik Društva general Maister 
Cerkvenjak sem lansko leto člane in članice društva povabil, da 
bi v letu 2020 na cvetno soboto postavili pri naši župnijski cerkvi 
malo večji presmec, tako kot to vsako leto stori določeno društvo. 

Ob letošnji epidemiji, ko so nas varnostni ukrepi na neki 
način prikovali na naše domove, sem bil prijetno presenečen, 
ko sem poleg cerkve zagledal lep samostoječ presmec, visok 
cca 8 metrov. Ne tako visok kot prejšnja leta, je pa res, da so 
prejšnja leta ponavadi presmec naslonili na zvonik, letos pa 
so se člani društva odločili, da naj stoji sam. In res: ponosno 
je stal in naznanjal cvetno nedeljo ter bližajoče velikonočne 
praznike. Ob njem pa so stali njegovi izdelovalci: predsednik 
društva Roman Lorenčič, njegov sin Rok, tajnik društva Ivan 
Anžel in član društva, praporščak Drago Ploj. Pri izdelovanju 
so jim pomagale tudi žene in dekleta, ki pa so ostale doma.

Vsem članom in članicam društva general Maister Cerkve-
njak sem hvaležen za njihov trud in čas, ki so ga vložili v svoje 
delo, predvsem pa tudi za to, da so s postavljenim presmecem 
vsaj malo v tem »posebnem času« pričarali praznično vzdušje. 
Na cvetno nedeljo sem presmec blagoslovil s prošnjo naj Do-
bri nebeški Oče varuje naš kraj in vse, ki v njem živimo. 

Janko Babič, župnik

ZBRALI 60 TON ODPADNEGA 
ŽELEZA

Potem ko se je z majem življenje in gibanje za ljudi zaradi epi-
demije koronavirusa nekoliko sprostilo, je v mejah omogočenega 
zaživelo delo tudi v Prostovoljnem gasilskem društvu Cerkven-
jak. Tako so v maju kot je povedal Aleš Bezjak, predsednik uprav-
nega odbora gasilskega društva, nenazadnje pa smo lahko opazili 
in sodelovali lahko tudi občani, izpeljali dve delovni akciji.

18. OCENJEVANJE VINA 
DRUŠTVA VINOGRADNIKOV 

IN LJUBITELJEV VINA 
CERKVENJAK

V letnem načrtu DV Cerkvenjak, ki smo ga člani potrdili na 
redni letni skupščini članov, je tudi organizacija in izvedba dru-
štvenega ocenjevanja vina, kjer se izvede presek letnika, katere-

Okrog gasilskega doma so zgradili podstenje in izvedli zdaj že 
tradicionalno akcijo zbiranja odpadnega železa in akumulatorjev.

Letošnja akcija zbiranja odpadnega železa je bila nadvse 
uspešna, saj so zbrali preko 60 ton teh odpadkov, kar jim je 
v gasilsko blagajno prineslo lep izkupiček, ki bo namenjen 
notranjosti gasilskega doma in nabavo nove gasilske opreme. 
Predsednik Bezjak se tako preko Zrnja zahvaljuje vsem obča-
nom in gasilcem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi te akcije 
kot tudi pri ureditvi izgradnje podstenja. Še posebej se zahva-
ljuje Antonu Slačku, Dragu Hojniku in Gradbeništvu Robert 
Rokavec, s. p., ki je doniral beton.

Franc Bratkovič
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po sortah so tako: Družina Domanjko za zvrst, Vinogradništvo 
Pučko za sorto Sauvignon, Vina Breznik za sorto Rumeni mu-
škat in sorto Chardonnay, vinogradnik Stanko Žmavc za sorto 
Laški rizling in sorto Renski rizling, vinogradnik Ivan Satler 
za sorto Beli pinot, Vina Breznik za sorto Traminec ter ena 
ocenjena penina iz vinogradniške hiše Vina Breznik.

Kvaliteta vin v lanskem letu je bila zelo dobra, povprečna 
ocena ocenjevanja pa je v skupnem merilu malo nižja kot lani, 
saj so bile med ocenjenimi vini sicer dobro ocenjene, a malo-
številne izvrstne sorte vin, prevladovale pa so zvrsti, ki so dale 
skupno nekoliko nižje povprečje.

In da se v tem zapisu dotaknem še splošne situacije razmer, 
ki zadevajo vinogradniški in vinarski sektor, ki so ga ukrepi 
boja proti koronavirusu v vsej kmetijski panogi najbolj priza-
deli. Slovenska vinska trgovina se je povsem ustavila. Kleti 
so prepolne neprodanega letnika 2019, jeseni se lahko pojavi 
nov problem, kam s pridelkom. Kot člani Zveze društev vino-
gradnikov in vinarjev – Vinis upamo na posluh pri pristojnih 
institucijah ter uspešen in konstruktiven dogovor, od katerega 
bi imeli korist tudi manjši vinogradniki.

Franci Zorko

DOLGO TRADICIJO V 
CERKVENJAKU IMA TUDI 

FOLKLORA
Folklorna dejavnost je v Cerkvenjaku po posamičnih začet-

kih prisotna že takoj od druge svetovne vojne, ko jo je vodila 
Katja Tušak. Po nekaj časa trajajočem folklornem zatišju se je 
folklorno skupino na cerkvenjaškem kulturnem odru in še kje, 
tudi v Lenartu, dalo videti zopet v letih 1963 do 1965, ki jo 
je vodila učiteljica Marija Belec, sta povedali Marija Paluc in 
Genofefa Kozar, ki sta tudi bili del te folklorne skupine.

Zaokroženo je folklora zaživela leta 1973, ko si je dijakinja 
Slavica Firbas zbrala ob sebi skupino svojih prijateljic in pri-
jateljev, jih navdušila za folklorno dejavnost in začela z njimi 
ambiciozno vaditi.

Ker so si mladi folklorni plesalci in plesalke resnično želeli 
uspeha in se dvigniti iznad povprečne folklorne skupine, tudi 
uspeh ni izostal, saj so bili zelo hitro opaženi s strani ljubitelj-
skih folklornih delavcev. 

Začela so prihajati vabila na nastope širom po Sloveniji. Iz-
ostalo ni niti povabilo na znani mednarodni folklorni festival 
v Beltincih, ki še danes živi. Skupina je tako z vsem sijajem 
delovala do konca leta 1978.

Ponovno oživi delo folklorne skupine v Cerkvenjaku v je-
seni 1982 in se nadaljuje do 1985 leta, ko ostane folklorna 
skupina brez harmonikarja. Tudi v tem obdobju je cerkvenja-
ška folklora dosegla solidno kakovost in je nastopila na vseh 
proslavah in drugih prireditvah v kraju. Nastopali pa so tudi 

ga smo vinogradniki donegovali iz mladega vina letnika 2019. 
Po prvotnem načrtu, po dveh izvedenih kletarskih delavni-

cah, kjer smo kontrolirali nivo kakovosti mladega vina, bi mo-
rali društveno ocenjevanje izvesti že 30. marca . Pojavila se je 
poznana situacija, ko je družabno življenje ugasnilo za nekaj 
časa, ocenjevanje, kakor tudi planirano društveno ekskurzi-
jo za 9. maj smo morali odpovedati. Situacija se je sčasoma 
umirila, v začetku leta opredeljene društvene dejavnosti pa so 
nemirni duh peljale v razmišljanje, kako počasi obuditi dru-
štveno dogajanje, navkljub še vedno veljavnim strogim ukre-
pom, ki pa so sčasoma začeli popuščati. Na pobudo DV Sveta 
Trojica se je tako oglasila svetovalna služba, organizirala se je 
ocenjevalna komisija, postavili so se pogoji ter ponudba, da 
izvedemo skupno ocenjevanje vina društev DV Sveta Trojica 
in Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, za 
kar so določili termin 20. maj, skupno smo določili lokacijo 
Izletniško kmetijo Breznik, ker smo potrebovali dovolj pro-
stora, da smo lahko zadostili vsem predpisanim ukrepom NIJZ 
ter Vlade R Slovenije. Organizirali smo ustrezne dogovore 
med društvoma ter organizirali zbiranje vzorcev, minimalno 
potrebno ekipo ter tako uspešno izvedli že 18. društveno oce-
njevanje vina. Seveda prvič na tak način, da smo hkrati ocenje-
vali vzorce iz enega in drugega društva, rezultate računali vsak 
posebej ter kljub nekoliko nižjemu številu vzorcev, a toliko 
bolj dozorelemu vinu, kakor so poudarili tudi člani ocenjeval-
ne komisije, uspešno pripeljali ocenjevanje do konca.

Skupaj je tako ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali 
predsednik Andrej Rebernišek ter člani : Cvetka Bunderla, 
mag. Tadeja Vodovnik Plevnik, Matej Rebernišek ter Miran 
Reberc, ocenila 61 vzorcev, od tega smo cerkvenjaški vino-
gradniki prispevali 33 vzorcev. Pred začetkom ocenjevanja je 
navzoče pozdravil tudi župan občine Cerkvenjak g. Marjan 
Žmavc, ki je nato budno spremljal ocenjevanje do konca.

Tako smo med ocenjenimi vini domačim vinogradnikom 
podelili 17 zlatih, 13 srebrnih in 1 bronasto priznanje. Prvaki 
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na prireditvah izven Cerkvenjaka. Tako med drugim ni izostal 
nastop v okviru spremljajočih kulturnih in drugih prireditev v 
okviru Kmetijskega živilskega sejma v Gornji Radgoni (danes 
sejma AGRA). In razumljivo na revijah folklornih skupin ta-
kratne velike Občine Lenart.

Kadrovske težave so znova botrovale in jih lep čas, kljub 
vsem prizadevanjem, ni bilo mogoče rešiti do februarja leta 

1994, ko smo v Cerkvenjaku zaokrožili 100 let organizirane 
slovenske kulturne dejavnosti. Iz omenjenega leta se takratne 
plesalke in plesalci lahko pohvalijo z nastopom na otvoritvi 
Evropskega prvenstva v motokrosu pri Sv. Trojici.

Z manjšimi prekinitvami in menjavo plesalcev folklora v 
Cerkvenjaku živi vse danes. Tako naj bi v sredo, 24. junija v 
sklopu prireditev ob 22. občinskem prazniku Občine Cerkve-
njak, na kulturnem večeru »Pod lipo samostojnosti« na plato-
ju pri gasilskem domu, kot je napoveda0l sedanji predsednik 
kulturnega društva Dani Zorko, na sestanku usklajevanja pri-
reditev za občinski praznik, videli folklorno skupino v novi 
sestavi. 

Franc Bratkovič

DELOVANJE ČEBELARSKEGA 
DRUŠTVA IVAN JURANČIČ 

CERKVENJAK
Pomlad se je prevesila v poletje, čebelarska sezona je v pol-

nem teku. Prvih pet letošnjih mesecev je bilo, zaradi soočanja 
z epidemijo novega koronavirusa in posledične bolezni CO-
VID-19, okrnjeno delo čebelarjev posameznikov ter tudi delo-
vanje našega društva.

V začetku marca letošnjega leta si nihče niti v sanjah ni 
predstavljal, da bi se COVID-19 lahko zgodil, ali bolje rečeno, 
da bi se bila lahko bolezen razširila v epidemijo, kaj šele v 
pandemijo svetovnih razsežnosti. Le kako bi lahko kaj take-
ga storilo škodo čebelam in čebelarjem. Razvoj dogodkov je 
šel drugo pot. Naj omenimo nekaj zadev, s katerimi smo se 
čebelarji ČD IJC soočili v teh kriznih časih. Prav v času, ko 
je Vlada Republike Slovenije ob širjenju okužb hitro in ostro 
odreagirala z mnogimi ukrepi in omejitvami, smo v društvu 
načrtovali izvedbo rednega letnega občnega zbora. Na osnovi 
sprejeta sklepa na sestanku Upravnega odbora, so bila posla-
na vabila članom in vabljenim gostom za izvedbo zbora, ki 
naj bi se izvedel v nedeljo 15. marca 2020, v našem Čebelar-
skem domu v Čagoni. Ker je letošnje leto volilno (upravne-
mu odboru ter ostalim organom društva se je namreč iztekel 
štiriletni mandat) bi bila izvedba še toliko bolj pomembna za 
društveno delovanje. V upravnem odboru smo prepoznali, da 
tečejo stvari v takšni smeri, da izvedba zbora ne bi bila smisel-
na zaradi prenizke udeležbe, zato je bil izdan preklic izvedbe. 
Izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna, saj so bila kmalu 
prepovedana vsa javna zbiranja in prireditve v RS. Ukrep je 
vplival tudi na druženje naših članov, še posebej prvi petek v 
aprilu in maju, ko bi se srečali na naših neformalnih srečanjih 
in se pogovorili o dogajanju na področju čebelarstva in stanju 
naših čebeljih družin. Prav v tem letnem času so namreč vi-
dne vse posledice prezimitve družin, uspešnost spopadanja s 
čebeljimi boleznimi, moč posameznih družin, na osnovi tega 
pa si čebelarji naredijo načrte za naprej. Tudi ostale prireditve, 
ki so tradicionalne in smo jih načrtovali za ta čas, so odpadle 
oziroma niso bile izvedene. Jurančičev pohod od čebelnjaka 
do čebelnjaka, postavitev majskega drevesa in kresovanje ob 
prazniku dela, dan odprtih vrat društva, praznovanje ob 20. 
maju - svetovnem dnevu čebel in še bi lahko naštevali. Neka-
tere stvari bo po odpravi ukrepov mogoče in obvezno potrebno 
nadoknaditi, pri čemer bo seveda najprej treba izvesti občni 
zbor, in se posvetiti tudi urejanju in vzdrževanju Čebelarskega 
doma in okolice. Tudi čebelarji kot posamezniki so se v času 
ukrepov soočali z izzivi. Potrebno je bilo nabaviti reprodukcij-
ski čebelarski material, hrano, zdravila, skratka vse kar čebelar 
potrebuje v tem letnem času za oskrbo čebel in čebelarjenje, pa 
tega niso imeli na zalogi. Prehodi v druge občine so bili prepo-
vedani ali pa dovoljeni pod posebnimi pogoji, v svoji občini pa 
naši člani te možnosti nimajo in je niso imeli. Medsebojna po-
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moč čebelarjev je marsi-
katero zagato rešila, zato 
upamo, da čebele niso 
bile prikrajšane, pa tudi, 
da izpad čebelarske žetve 
ne bo prevelik. In še nekaj 
o čebelah samih. Čebelar-
ji so različno ocenili sta-
nje čebelarske populacije 
v spomladanski sezoni, 
tako po številu preživelih 
družin kot po zdravstve-
nem stanju, pa tudi vre-
menske pogoje za čebe-
larjenje. Kot po navadi je 
bilo vreme tisto, ki je čez 
noč spremenilo stanje na 
področju čebelarjenja. Če 
je prvo točenje marsika-
teremu čebelarju prinesla 
zadovoljivo bero, je dež 
in veter odnesel akacijo. 
Prav v tem času, ko naj bi 
zacvetela lipa in nato še kostanj, se zgodba ponavlja, vreme-
narji namreč vsaj za prvo polovico junija ne napovedujejo nič 
boljšega. Mogoče tudi to vpliva na rojenje čebel, ki je bilo 
konec meseca maja in začetku junija zelo, če ne celo nadpov-
prečno, številčno in močno. O rojenju poročajo tudi izkušeni 
čebelarji, ki sicer vedo, kako takšno početje čebeljih družin 
preprečiti, ali vsaj omejiti.

Karkoli se je dogajalo zadnje tri mesece, čebelarjem ni vze-
lo volje in odločenosti za čebelarjenje. Mogoče so se nekateri 
v tem času tudi več posvetili čebelam, si prebrali kakšno li-
teraturo s tega področja. Mogoče so celo opravili kakšno od 
izobraževanj preko sodobnih medijev, ki so bila izpeljana v 
organizaciji Čebelarske zveze Slovenije. Tudi za pogovore s 
čebelarskimi kolegi, čeprav večina preko telefonskih zvez ali 
z bližnjimi čebelarji in sosedi, je bilo več časa. Konec dober, 
vse dobro. In kot je nekdo enkrat izjavil: „Če ni dobro, še ni 
konec.“

Vido Blažič

REDNA LETNA SKUPŠČINA 
ZB CERKVENJAK

Priznanja ZZB Slovenije dvema članoma
V petek, 6. marca, so člani Združenja borcev za vrednote 

NOB Cerkvenjak na redni letni skupščini spregovorili o opra-
vljenih programskih nalogah, potrdili redna letna poročila in 
sprejeli zaključni račun za leto 2019. 

Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak je eno od 
82-ih kolektivnih članic Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije in povezano v Pokrajinski svet Podravja s 
sedežem v Mariboru. Kot je poudaril predsednik Franc Brat-
kovič, je po številu članov najmanjše združenje v državi, tre-
nutno s 23 člani in članicami. Glede na število prebivalcev v 
občini pa stanje v primerjavi z ostalimi ni tako slabo. 

Zadani program 
so izpeljali v celoti, 
med najpomembnej-
šimi nalogami so bile: 
udeležba na komemo-
raciji na Osankarici, 
izvedba redne letne 
skupščine, komemo-
racija na Vanetini, 
streljanje z zračno pu-
ško za učence OŠ, 
okrogla miza o Lacku 
in odporniškem gi-
banju v Slovenskih 
goricah, udeležba na 
komemoraciji druži-
ni Druzovič v Selcih, 
spominski pohod in 
spominska ura ob 76. 
obletnici prvega obo-
roženega spopada v 
Stanetincih, udeležba 
na dnevu spomina na 
Ptujskem in komemoraciji v Gradcu, priprava osrednje kome-
moracije pri spomeniku NOB v Cerkvenjaku in položitev cve-
tja pri vseh spomenikih in obisk in obdaritev članov, starih nad 
75 let. Na konferenci so pohvalili dobro sodelovanje z Občino 
Cerkvenjak in njenim županom Marjanom Žmavcem, s šolo 
in Društvom general Maister Cerkvenjak kot tudi z lenarškim 
združenjem ZB. Z opravljenim delom so bili zadovoljni, vse 
naloge, ki predstavljajo kontinuiteto njihove dejavnosti, pa so 
potrdili tudi v novem delovnem programu. Vanj so ponovno 
vključili postavitev spominske plošče na mestu, kjer je stala 
Altova hiša z izredno pomembno vlogo v zgodovini kraja, kar 
naj bi bila skupna naloga več društev in organizacij. Zelo po-
hvalno sta se o njihovem delu izrekla predsednik pokrajinske-
ga sveta ZZB za Podravje Jože Vrhnjak in cerkvenjaški župan 
Marjan Žmavc.

Na priložnostni svečanosti v okviru letne skupščine so po-
delili priznanji dvema članoma. Priznanje ZZB Slovenije je 
prejel Rudolf Druzovič, rojen 26. 3. 1942, dolgoletni član 
borčevske organizacije in dolgoletni praporščak, za vestno, 
odgovorno, ponosno in pokončno opravljanje svoje funkcije. 
Srebrno plaketo ZZB Slovenije pa je predsednik PS ZZB Po-
dravje Jože Vrhnjak izročil predsedniku ZB Cerkvenjak Fran-
cu Bratkoviču, rojenemu 22. 10. 1953, ki je svojo več de-
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setletno dejavnost v 
mnogih organizacijah 
in društvih namenjal 
ohranjanju visokih 
vrednot boja za osvo-
boditev domovine in 
dobrobit skupnosti v 
aktualnem času. 

Bil je vodja skupi-
ne mladincev, ki je 
leta 1975 postavila 
spominsko obeležje 
v Stanetincih, kjer je 
14. julija 1942 leta na 
območju UE Lenart 
počila prva partizan-
ska puška. Kot dopi-
snik več medijev (že 
43 let), je poročal o 
delu in aktivnostih 
krajevne organizacije 
borcev, danes borcev 
za vrednote NOB. 
Njegov prihod v ZB Cerkvenjak je vnesel vanj svež veter in 
nove dejavnosti, od okroglih miz, pohodov, komemoracij do 
obeleževanja obletnic dogodkov v času NOB. Okolice spome-
nikov in obeležij so urejene. Skozi vse leto gorijo tam tudi 
sveče. Sodelujejo pa tudi s šolo in Združenjem ZB v Lenartu 
in na Ptuju.

E. P., foto: M. P.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Po uspešno izvedenih ponovoletnih prireditvah in občnem 
zboru nas je zajela epidemija, zato so bile načrtovane aktiv-
nosti društva žal odpovedane. Tako letos nismo tradicionalno 
obeležili praznovanja velike noči, z nošenjem kresne gobe v 
domove in prinašanjem blagoslova ljudem.

V obeležitev dneva Zemlje, 22. aprila, smo se Krdebači od-
ločili očistiti naš domači kraj, ob upoštevanju vseh NIJZ pravil 
in napotkov. Tako, smo organizirali čistilno akcijo v okolici 
naših domov in v manjših skupinah zbirali odpadke in čistili 
naš kraj. 

V mesecu maju smo, po rahljanju ukrepov, izvedli že tradi-
cionalni pohod od Lűbe vodice do Arheološkega parka v Bren-
govi, kjer smo si ogledali najdišča rimskih gomil. 

Zadnjo soboto prejšnjega meseca, smo gostili pohod Vino-
gradnikov, ki so si prišli pogledati potomko Johanezove trte, 
za katero skrbimo že nekaj let.

Čeprav smo zaradi pandemije V. Rimski tabor Lűba vodica 
žal odpovedali, bomo, v okviru občinskega praznika Občine 
Cerkvenjak, organizirali rimsko večerjo pri Lűbi vodici. V me-
secu avgustu pa se nameravamo udeležiti že jubilejnih trinaj-
stih rimskih iger na Ptuju. 

V upanju, da se pandemija več ne vrne, pripravljamo bogati 
program in številne dogodke za drugo polovico leta, o katerih 
vas bomo še obvestili. 

Danica Kladošek

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Za nami je že skoraj polovica leta in v tem času se ni kaj veli-
ko dogajalo, ker nas je vse nekam odtujil ta novi virus. Nam je 
vsaj uspelo januarja izpeljati tradicionalni nočni pohod, vsem 
gostiteljem se iskreno zahvaljujemo, prav tako občni zbor. Na 
žalost nam je odpadel izlet v Sarajevo, katerega bomo izpeljali 
naslednje leto, če ne bo nobenih omejitev. V času občinskega 
praznika smo imeli v planu povorko starih običajev in navad 
ter tekmovanje z ročno koso in grabljanju. Oba dogodka smo 
za letos odpovedali. Za jesenski čas imamo v planu sodelovati 
na nekaj prireditvah, če bodo le-te izpeljane. 

TD Cerkvenjak, tajnik David Poljanec
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9. LETALSKI DAN V 
CERKVENJAKU

V Aero klubu Sršen Cerkvenjak smo aktivni že vso leto in 
smo dne 6. 6. »pod streho pospravili« delovno akcijo in že smo 
spet pred našo največjo prireditvijo.

Udeleženci klubske delovne akcije

To soboto, 20. 6. 2020, bomo organizirali največjo klubsko 
prireditev, in sicer tradicionalni Letalski dan AK Cerkvenjak 
2020 – srečanje pilotov in ljubiteljev letalstva.

Letalski dan - parkirana letala

Vsi, ki imate radi letalski šport ali letenje nasploh, ponov-
no vljudno vabljeni to soboto na vzletišče v Čagoni, da 
skupaj z nami podoživite dan poln letalskega programa.

Letos nas čaka še pestro dogajanje in sicer realizacija nasle-
dnjega dela programa:

 y Julij: SKUPINSKA RUTA ULN
 y Avgust: Dan modelerjev - srečanje letalskih modelar-

jev in DP v modelarstvu – organizacija
 y September: DP ULN 2020 – organizacija
 y September: srečanje modelarjev - Aero zaprega
 y Oktober: kostanjev piknik
 y December (31. 12.): srečanje motornih padalcev

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, modelarje 
kot motorne padalce. Prav tako želimo še naprej aktivno sodelo-
vati z domačimi in tujimi klubi ter delati na približevanju letal-
skega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zainteresirane va-
bimo, da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših prireditvah.

Spremljajte nas in se nam pridružite na: http://www.facebo-
ok.com/AeroklubSrsen/

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

NJENA ZGODBA
Spomladi sonce toplo jo pozdravi,
ji poboža zguban njen obraz.
Pod ruto si pobegli koder las popravi,
v spomin se vrne ji mladost in domača vas.
Z roko zakrije si oči in zaihti:
»Kam zbežal si čas, kam ste vsi odšli?
Pomlad je čas veselja, vi poznate le skrbi,
a ne skrbi vas za domačo grudo in to boli.«
Vse se znova je rodilo, 
češnja, hruška, jablana cveti
in nikoli se še ni zgodilo,
da njiva neobdelana, brez brazd, živi.
Čas poletja ji naznanja,
da pšenični klas je dozorel,
s starim srpom se nadenj sklanja,
in skrbno polaga ga v vrste, da nekdo ga bo v snope spel.
Komaj dokonča se važno opravilo,
že čaka trava za spravilo,
tako bilo je vsako leto,
pokošeno in požeto.
Ob večerih je bilo veselo,
razlegal se je smeh in vrišč,
staro ali mlado, vse je pelo,
zdaj zamenjal srečo je denar in blišč.
Otroci so poznali spoštovanje,
nosili so radost in mir v srcu,
ponosno so odločali se za kmetovanje,
to je bil zaklad v gozdu, trti in v skromnem vrtu.
Vsi smo veselili se jeseni,
le jesen življenja prehitro je prišla.
Veselila srčno sem se vnukov,
čeprav bolj poredko so doma.
Sčasoma samote se navadiš
in sprejmeš odločitve težke,
a dela in ljudi nikoli ne pozabiš,
pa četudi misli so kdaj težke.
Zima vse k počitku vabi,
vodo, zemljo, tudi nas ljudi,
takrat nam stara mati modro pravi:
»V življenju so pomembne tri stvari,
vera, upanje, ljubezen,
sreča pa ti roko da,
če sta istih misli dva.«
Tako je govorila in se malo nasmejala,
v mislih svojih se na pot podala,
vedela je, da pomladno sonce nje ne bo čakalo,
vedela, da zanjo več ne bo sijalo…
Še enkrat za spomin preleti vse letne čase,
spomni se na češnjev cvet in zlate žitne klase,
spomni se na pesem in otroški smeh,
spomni se na starko zimo v svojih kodrastih laseh.

Alenka Novak
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NOGOMETNI KLUB 
CERKVENJAK V PRVEM 

POLLETJU
Ker v NK Cerkvenjak želimo članski nogomet postaviti na 

višjo raven in ga narediti še bolj atraktivnega, je Upravni od-
bor že pred začetkom drugega dela sezone pričel z iskanjem 
dodatnega igralskega kadra. Od nekaterih igralcev smo se po-
slovili, smo pa pripeljali kar nekaj novih moči. Odigrali smo 
par pripravljalnih tekem in že je bila videna razlika v kvaliteti 
in energiji na igrišču ter slačilnici. Trener Sašo Kreslin je tako 
na zelenici preizkusil preko 20 igralcev. Vsi, z igralci na čelu, 
smo bili v pričakovanju nadaljevanja sezone, saj je bil občutek 
zelo obetaven. Potem pa se je v začetku marca zgodila epide-
mija COVID-19. Tako kot vsi ostali klubi in druge sfere druž-
benega življenja smo tudi mi prekinili s treningi in druženjem, 
zaradi varnosti pa je bilo potrebno zapreti ŠRC. Fantje in vsi 
otroci iz nogometne šole NK Cerkvenjak so se na nadaljevanje 
sezone pripravljali doma individualno. Upravni odbor in ostali 
aktivni člani NK Cerkvenjak seveda nismo mirovali. Ob upo-
števanju vseh varnostni navodil smo na ŠRC-ju posadili po-

tomko Johanezove trte, ki smo jo v dar dobili od Občine Cer-
kvenjak in Društva vinogradnikov Cerkvenjak. Novo vodstvo 
pa je v svojem mandatu opravilo že tretjo večjo delovno akcijo 
na ŠRC. Tokrat smo v celotni lastni izvedbi zamenjali travnato 
rušo v golmanskih prostorih, kjer je le ta najbolj na udaru. Ob 
tej priliki se moramo za sodelovanje zahvaliti Druzovič Janiju.

Upravni odbor je vse skozi tudi v stalnem stiku s sponzorji, 
saj smo se z nekaterimi za sodelovanje dogovorili tik pred iz-
bruhom epidemije. Za nadaljnjo sodelovanje smo se dogovori-
li tudi s trenerjem članske ekipe, Sašem Kreslinom.

Prav tako želimo izboljšati vizualni izgled naših ekip, zato 
smo pristopili k nabavi dresov za naše najmlajše nogometa-
še in člane članske ekipe. Novi dresi bodo zelo lepi, oglasni 
prostor pa smo namenili predvsem domačim podjetnikom in 
moram reči, da je odziv kar zadovoljiv. Z nekaj sponzorji se 
tudi dogovarjamo za ogrevalne majčke.

Zahvaliti se moramo tudi Občini Cerkvenjak, ki je na glav-
no igrišče postavila novo panelno ograjo, saj je stara bila res 
dotrajana in je predstavljala veliko možnost poškodb igralcev.

Je pa še ena novost, ki sem jo osebno najbolj vesel, in sicer, da 
odpiramo novi oddelek v naši Nogometni šoli, to je nogometni 
vrtec. Vabljeni so otroci stari 4 do 5 let, ki pa se bodo kasneje 
lahko vključili v starejše, tudi tekmovalne selekcije kluba.

  Jani Dimec

NK CERKVENJAK
Tokratni športni del klubskega dogajanja bo malce krajši, saj 

nam jo je sredi marca zagodel koronavirus in smo bili primo-
rani »kopačke« za nekaj časa postaviti v kot. Kar nekaj časa se 
ni vedelo, ali se bo spomladanski del sezone nadaljeval ali ne, 
vendar je IO MNZ Maribor na njihovi 12. korespondenčni seji, 
dne 20. 4. 2020, sprejel sklep, da se z dnem 12. 3. 2020 do-
končno prekinejo oz. zaključijo vsa tekmovanja pod okriljem 
MNZ Maribor v TL 2019/2020. To je takrat pomenilo, da so 
vse naše selekcije že zaključile s tekmovalno sezono.

V času karantene smo bolj individualno migali, seveda kolikor 
so nam omogočali državni ukrepi, za naše igralce pa smo na naši 
spletni strani www.nkcerkvenjak.si objavili tudi prispevek z vaja-
mi in videi, ki so jih lahko izvajali doma. Nekateri so nam poslali 
tudi svoje slike domačih treningov, ki smo jih nato objavili na naši 
Facebook strani. S treningi pa smo ponovno pričeli v prvem tednu 
junija, ko so se tudi sprostili ukrepi na področju šolstva in športa.
Pregled dogajanja in končnih uvrstitev po selekcijah 
(sezona 2019/2020):
U-7 (Najmlajši cicibani, trener: Rok Lorenčič)

Selekcija je pridno trenirala, odigrala prijateljsko tekmo ter 
se tako privajala na prve prave tekme.

U-9 (Mlajši cicibani, trener: Tadej Vajzman)
Naša najmlajša tekmovalna selekcija je letos prvič tekmova-

la v ligi U9 - Mlajši cicibani - 3. skupina MNZ Maribor in se 
dobro kosala z nasprotniki. Lestvice pri tej selekciji ni. Neka-
teri fantje pa so že bili priključeni tudi starejši selekciji U11.
U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)

S tem, ko se je odpovedal spomladanski del sezone, je bilo 
jasno, da bo naša selekcija U11 ostala nepremagana skozi celo-
tno sezono in bi jih lahko poimenoval kar »Prvaki« svoje lige 
U11 Starejši cicibani - 7:7 - 2. skupina, saj so zmagali na vseh 
tekmah. Žal tudi tukaj ni vodene lestvice, je pa to zagotovo 
izjemen uspeh in generacija, ki jo moramo budno spremljati.

U-13 (Mlajši dečki, trener: Gorazd Perkovič)
Selekcija je v svoji ligi U13 Mlajši dečki - 9:9 - 3. skupina 

dosegla končno 5. mesto, a so jim do 2. mesta zmanjkale le tri 
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točke, torej ena zmaga, kar priča o enakovrednosti ekip. Njiho-
va gol razlika je znašala 18:20, zbrali pa so 10 točk (3 zmage, 
1 remi in 3 poraze). Najboljša strelca ekipe sta bila Vid Videtič 
Breznik s 4 zadetki ter Alen Huber s 3.

KADETI (trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo Žižek)
Kadetska selekcija je že pričela s treningi za spomladanski 

del, a je virus preprečil nadaljevanje. Tako so naši fantje sezo-
no v močni ligi, kjer je nastopalo kar 12 ekip dosegli 9. me-
sto. Zbrali so 9 točk, gol razlika pa je znašala 9:44. Najboljši 
strelec ekipe je bil Jan Maksim Kocuvan s 3 zadetki. Tristan 
Berlak in Timotej Zorko pa sta odigrala vseh 960 minut, torej 
vse tekme.
ČLANI (trener: Sašo Kreslin)

Člani so jesen in s tem tudi sezono zaključili na predzadnjem 
mestu 2. članske lige MNZ Maribor. Ekipa je pozimi dobila 
nekaj novih obrazov, fantje in trener pa so konkretno zavihali 
rokave in pridno trenirali. Verjamemo, da v kolikor se ne bi 
zgodila prekinitev lige, da bi ekipa zbrala več točk, predvsem 
pa zato, ker še ni igrala z ekipami iz spodnjega dela lestvice. 
Njihova gol razlika je znašala 7:28, strelci za naše pa so bili 
Jani Druzovič z 2, ostali pa vsi po 1 (Gabriel Vršič, Dejan 
Žmavc, Žan Klajnošek in Tadej Hrastnik). Največjo minutažo 
sta imela Jure Šadl in Sašo Kocbek.

Kljub temu, da se je sezona predčasno končala so se vsi fan-
tje odločili, da ostanejo v klubu in nadaljujejo po poti, ki so 
jo začrtali s trenerjem ter vodstvom kluba že pozimi. V juniju 
so že pričeli s treniranjem in s tem pripravami na novo sezo-
no. Člansko ekipo bomo v kratkem tudi oblekli v nove drese, 
načrtovano pa imamo tudi prijateljsko tekmo z višjeligašom.

Tudi letos bomo v okviru 22. občinskega praznika organizi-
rali dva klubska dogodka. 

Najprej sledi naš tradicionalni poletni dogodek, že 12. no-
gometna šola NK Cerkvenjak. Potekala bo med 22. 6.–26. 
6. 2019 (ponedeljek-petek) v ŠRC Cerkvenjak, vpis pa bo na 
prvi dan, ob 16.30 uri v ŠRC Cerkvenjak. NŠ lahko obiskujejo 
otroci stari med 5 in 14 let.

Smernice, program ter potek bosta podobna kot prejšnja 
leta, ostajajo tudi treningi za nogometne vratarje. Kot vsa leta 
poprej, bomo tudi letos dodali še kakšno novost, ki pa zaenkrat 
naj ostane prikrita. Vse informacije lahko dobite pri naših tre-
nerjih, na letakih in plakatih, naši Facebook ter spletni strani 
www.nkcerkvenjak.si. Vabljeni k vpisu in aktivnemu preži-
vljanju prvega tedna šolskih počitnic.

V soboto, 27. 6. 2020, pa je planiran zaključek mlajših se-
lekcij kluba ter kakšna prijateljska tekma članov ali kadetov.

Sledi krajši premor in dopusti, nato pa že priprave na novo 
tekmovalno sezono 2020/2021. Člani bodo s pripravami začeli 
že v začetku julija, mlajše selekcije pa nato v začetku avgusta. 
Vedno znova poudarimo, da je vpis v nogometno šolo NK Cer-
kvenjak mogoč skozi celotno leto, zato nas kontaktirajte. Vse 
informacije ter obvestila pa objavljamo na naši Facebook strani 
NK Cerkvenjak ter novi spletni strani www.nkcerkvenjak.si.

Dovolite nam, da se na koncu iskreno zahvalimo vsem, ki 
ste nam kakorkoli pomagali pri uspešni izpeljavi letošnje se-
zone 2019/2020. Sponzorji, donatorji, navijači, podporniki in 
predvsem starši, HVALA VAM!

Dejan Žmavc, prof.
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KMN CERKVENJAK
V mesecu januarju smo izpeljali turnir trojk med zaselki ob-

čine Cerkvenjak v telovadnici osnovne šole. Glede na velikost 
nekaterih zaselkov je vsak zaselek imel možnost prijaviti dve 
ekipi, tako je na turnirju nastopalo 12 ekip. Turnir je osvojila 
ekipa Cerkvenjaka, drugo mesto je zasedel Peščeni Vrh, tretji 
pa so končali Cogetinci.

V zimskem času ko je premor v ligi je ekipa nastopala v 
zimski ligi, ki je bila organizirana pod okriljem DMN Lenart, 
med 14 ekipami smo končali na odličnem 4. mestu. V letu 
2019/2020 ekipa nastopa tudi v Medobčinski futsal ligi Lenart. 
Po polovici prvenstva smo zasedali 3. mesto na lestvici. Zaradi 
COVID-19 se je liga v mesecu marcu prekinila, po dogovoru 
ekip se bo prvenstvo nadaljevalo. Odigranih še bo 7 krogov in 
upamo, da zaključimo čim višje.

 
V sklopu občinskega praznika bomo organizirali druženje 

s polka reprezentanco Slovenije, ki bo 18. 7. 2020 ob 17:00 v 
ŠRC Cerkvenjak. V kolikor bodo razmere v državi dopuščale, 
bomo 26. 7. 2020 organizirali tudi tradicionalni turnir med za-
selki občine Cerkvenjak.

Rok Lorenčič

PRIPRAVE NA TRETJI 
KOLESARSKI TRIM

Sezona 2020, ki jo je zaznamovala prepoved kolesarjenja 
zaradi COVID-19, je tudi nam v društvu dodobra premešale 
štrene in nam pokvarila načrte. V obdobju ko smo ravno začeli 
s skupinskimi vadbami in vikend vožnjami, smo morali le-te 
prekiniti in ostati doma. Vendar pa nismo stali križem rok, am-
pak razmišljali kako se čim hitreje vrniti v pogon in na kolo. 
Zato smo se odločili, da vas v času, ko se v Sloveniji množično 

odpovedujejo vse večje športne in kolesarske prireditve, vabi-
mo, da se udeležite našega kolesarskega trima. Tretji kolesar-
ski trim v organizaciji Kolesarskega društva Cerkvenjak, se 
bo zgodil 15. 8. 2020, ob 10.uri, s startom izpred Gasilskega 
doma Cerkvenjak. Štartnina je brezplačna, vsi prijavljeni boste 
po koncu maratona prejeli topel obrok. Se vidimo!

Še vedno velja vabilo, da se nam pridružite na naših teden-
skih vožnjah. Vabljeni ste vsi, ne glede na to kakšno kolo vo-
zite in kako ste pripravljeni. Vse, ki vas zanima včlanitev v 
društvo, nam lahko pišete na e-mail: kdcerkvenjak@gmail.
com, ali pa nas kontaktirate preko Facebook profila.

Damir Perkovič, blagajnik 

1. FAZA IZGRADNJE VITALIN 
PARKA

V I. fazi izgradnje Vitalin parka v ŠRC Cerkvenjak bo balinišče s 
spremljajočim objektom. Na osnovno plast asfalta bo nameščena še 
fina plast.
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IZ OSNOVNE ŠOLE  
CERKVENJAK–VITOMARCI

IZOBRAŽEVANJE NA 
DALJAVO ALI HOJA PO VRVI
V 21. stoletju e-izobraževanje počasi začenja nadomeščati 

tehnologije pri izobraževanju na daljavo, postaja pa tudi dobro 
dopolnilo klasičnemu načinu izobraževanja. Prav temu smo 
bili priča v preteklih mesecih, ko je svet obstal in s tem delo-
vanje skoraj vseh institucij.

S ponedeljkom, 16. marca 2020, so nastale izjemne okolišči-
ne, ko so vse šole in vrtci po vsej Sloveniji zaprli svoja vrata. 
Šlo je za ukrep, ki je s seboj prinesel številne posledice, zade-
valo pa je 300.000 ljudi, je opozorila vlada. S šolskega mini-
strstva so osnovnim šolam poslali natančnejša navodila, med 
drugim, naj pouk, če le lahko, poteka na daljavo, prek spleta. 
In tako se je pričela naša zgodba. Podobna ali enaka mnogim v 
naši državi. Tedni pouka na daljavo so bili tudi zelo resna pre-
izkušnja našega šolskega sistema. Od hoje po trdnih tleh smo 
se naenkrat znašli na hoji po vrvi. Tam pa ni več ravnotežja, pa 
tudi hoja je postala veliko počasnejša in bolj domišljena. Mor-
da je to dovolj dobra primerjava za to, čemur smo bili priča. 

Fotografija s spleta

Iz vsakdanjega marčevskega petka se je tisti ponedeljek od-
daljil vse do 18. maja 2020, ko smo ponovno delno odprli vrata 
šol in vrtcev. Vmesni čas pa je bil prenapolnjen s pričakovanji, 
hotenji in upanjem, da vse čimprej mine. In tudi je. Dočakali 
smo ta trenutek in se ponovno vrnili v stare tirnice učenja, ki 
smo jih opremili še z nekaj nujno potrebnimi prilagoditvami. 

Takšni tedni izobraževanja na daljavo so mimo, mnogi učen-
ci pa po začetnem navdušenju, da gre za počitnice, na koncu 
ugotavljajo, da je samostojnega dela bilo res veliko. Z njimi 
se strinja tudi marsikateri starš, ki je nadomeščal vlogo uči-
telja, ko se je prebijal skozi učno snov. A dejstvo je, da otroci 
potrebujejo osebni stik z učiteljem. Prav tega pa je v takšnih 
trenutkih primanjkovalo. Za mnoge otroke, ki so bili vajeni 
raznih zunanjih aktivnosti in športnega druženja v različnih 
krožkih, je šlo za konkretno spremembo. Mnogi so po prvem 
občutku veselja, da ni šole, kmalu spoznali, da v resnici ne 
gre za počitnice, pač pa čisto pravo šolo, ki pa niti ni tako 
nezahtevna, saj velik del šolskega dela, zlasti razlaga snovi in 
iskanje odgovorov na probleme, ki jih ne razumejo, pade na 
njih same in njihove starše.

Ta čas doma pa je prinesel tudi ne samo pridobljena znanja, 
ampak tudi čas, ko so se le-ta preverila in tudi ocenila. Legiti-
mnost in kakovost ocenjevanja znanja je vselej tesno povezana 
s kakovostjo načrtovanja in izvajanja pouka kot kompleksne-
ga in celovitega procesa poučevanja in učenja ter medosebne 

komunikacije med učitelji in učenci ter med učenci in učitelji 
samimi. To je ključno izhodišče, ki mu je veljalo slediti.
Vsa prizadevanja šol so bila usmerjena v treh smereh:

 - v smeri organizacije in načrtovanja izobraževanja na daljavo,
 - v smeri izvedbe pouka, ki poteka tako, da se vsaj manjši 

delež ur izpelje na daljavo z uporabo enega od videokonfe-
renčnih sistemov,

 - v smeri zagotavljanja podpore učencem za 
čim bolj kakovostno individualno učenje. 

Seveda se je hitro izkazalo, da temu ni bilo čisto tako in v 
ospredje je stopila iznajdljivost posameznega učitelja, starša, 
pa tudi učenca. Ta se je tudi pri nas pokazala kot prava in edina 
pot, ki je bila trenutno na voljo.

Po priporočilih ZŠ, ki smo jih prejeli v marcu 2020, so bili 
opisani vsebina in postopki, kako in na kakšne načine naj iz-
vajamo pouk na daljavo.
Komunikacijske poti za izobraževanje na daljavo

Za izobraževanje na daljavo so nam bile na voljo različne 
komunikacijske poti oziroma spletna orodja, kot na primer: 

 - spletne strani, 
 - e-pošta, 
 - spletne učilnice v različnih e-okoljih (npr. Moodle, Teams v 

Office 365, Google classroom …), 
 - skype/vox, ipd.,
 - družabna omrežja. 
Za nemoten prehod izobraževanja na daljavo so nam predla-

gali uporabo naslednjih pripomočkov:
 - i-učbeniki (za 41 različnih predmetov od 4. razreda OŠ do 

3. letnika gimnazije): https://eucbeniki.sio.si/ 
 - Jazon - gradiva in navodila za izobraževanje na daljavo v 

gimnaziji: https://jazon.splet.arnes.si/
 - smernice za uporabo IKT pri posameznih predmetih s 

seznamom uporabnih, preverjenih e-gradiv:
 - https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica 
 - spletne skupnosti učiteljev za posamezne predmete oz. 

področja: https://skupnost.sio.si/
Poleg tega so v okviru spletnih orodij bili na voljo tudi vide-

ovodniki za uporabo, npr. spletne konference VOX, vsebinska 
postavitev spletnih učilnic ipd. Obstajala je tudi vrsta posnet-
kov e-izobraževanj, webinarjev o didaktični uporabi teh orodij 
(npr. Nearpod …). Nekaj slovenskih založb je omogočilo prost 
dostop do svojih e-vsebin. V sodelovanju z RTV Slovenija je 
bil tudi obogaten dopoldanski televizijski program.
Podpora učitelja učencu

Pri izvajanju izobraževanja na daljavo so učitelji morali 
upoštevali posebnosti glede na starost učencev. Stik učitelja z 
učenci od 1. do 3. razreda osnovne šole je potekal preko star-
šev po že vpeljanih načinih komuniciranja na daljavo. Zaradi 
ohranjanja kontinuitete učnega procesa smo pripravili jasna 
navodila učencem glede samostojnega učenja. Delo na dalja-
vo z učenci je v večini potekalo preko dogovorjenih načinov 
komuniciranja. 

Priporočena je bila tudi izvedba izobraževanja v spletnih 
učilnicah v različnih spletnih okoljih. Spletne učilnice so lah-
ko omogočale spremljanje aktivnosti in vrednotenje znanja 
učencev. Pri tem načinu poučevanja so učitelji lahko vklju-
čevali v delo naloge in aktivnosti, ki so učencem omogočale 
samostojno načrtovanje, učenje in (samo)vrednotenje znanja. 
Izobraževanje v spletnih učilnicah seveda omogoča tudi uče-
nje v različnih oblikah, od individualne do skupinske ter sode-
lovalne oblike.

Pri načrtovanju izobraževanja na daljavo so učitelji izbirali 
tiste cilje in vsebine učnega načrta, ki so bili primernejši za 
delo na daljavo.

Poleg samega načrtovanja izobraževanja in pouka na da-
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ljavo je za legitimnost ocenjevanja znanja ključnega pomena 
tudi sama kakovost izvedbe tega procesa. Pri tem učiteljice in 
učitelji ohranjajo kontinuiteto pedagoške komunikacije s svo-
jimi učenci, pri čemer vsaj manjši del učnih ur izvedejo tudi 
v obliki pouka na daljavo. Učencem so v večini nudili sprotne 
in vsebinske povratne informacije o dejavnostih, ki so jih ti po 
navodilih opravili samostojno. Med izvedbo pouka na daljavo 
so učitelji v večini dali prednost didaktičnim strategijam, ki so 
vključevale aktivno sodelovanje učencev. O sami uspešnosti 
prehojene poti pa je čas tisti, ki bo pokazal, ali je ta pot bila 
res najboljša.
Še morda o začetkih izobraževanja na daljavo v sloven-
skem šolskem prostoru 

Raziskave različnih konceptov izobraževanja na daljavo in 
njegovi implementaciji so se v Sloveniji začele v obdobju od 
leta 1991 do leta 1993 na Raziskovalnem in razvojnem centru 
Univerze ter na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izobraževa-
nje na daljavo se je najprej začelo razvijati znotraj tradicional-
nih visokošolskih ustanov. Pred tem so bile določene pojavne 
oblike izobraževanja na daljavo dostopne samo preko dopiso-
valnega študija. 

Leta 1994 je Evropska komisija, zato da bi povečala kako-
vost izobraževanja držav v tranziciji, odobrila program PHA-
RE. V program PHARE je bil vključen tudi pripravljalni pro-
jekt za regionalno sodelovanje na področju študija na daljavo. 
V njem je od leta 1995 do leta 1999 sodelovalo enajst držav iz 
vzhodne in srednje Evrope, med njimi tudi Slovenija s podpro-
jektom eksperimentalnega uvajanja študija na daljavo, katere-
ga nosilec je bila Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
Prednosti in slabosti e-izobraževanja 

E-izobraževanje ima seveda določene prednosti, zagotovo 
pa ima tudi nekaj slabosti. Kljub nekaterim slabostim menim, 
da so prednosti e-izobraževanje še vedno dovolj velike in da 
je vanj vredno vlagati, saj menim, da bo v prihodnosti le-to 
postalo del našega vsakodnevnega izobraževanja. 
 a.) Prednosti e-izobraževanja 

1. Neodvisnost od prostora učenja 
Učenci lahko na različnih lokacijah komunicirajo z ostalimi 

učenci. To pomeni, da jim ni potrebno biti fizično prisotni v is-
tem prostoru z ostalimi sodelujočimi v učnem procesu. Učenci 
se praktično lahko učijo kjerkoli. Največja prednost je neodvi-
snost od prostora učenja. 

Nevarnost, ki se pojavi predvsem pri izobraževanju, je po-
manjkanje socialnih stikov in demotivacija učencev v takšnem 
procesu.

2. Prosta izbira hitrosti in časa učenja ter JIT (just in time) 
učenje 

Glavna prednost je, da si lahko učenec sam določi čas in 
hitrost učenja. Čas lahko prilagaja svojim potrebam in se iz-
obražuje, kadarkoli želi (ko se počuti dovolj motiviranega za 
učenje). Prednost t. i. JIT učenja pa je, da se posameznik lahko 
uči po potrebi. 

Dva izredno pomembna dejavnika e-izobraževanja sta ko-
munikacija in sodelovanje. Prav tako se nekateri posamezniki 
težko motivirajo (spravijo k učenju), v kolikor v to niso »pri-
siljeni« z časovno omejitvijo ali vsaj navideznim urnikom nji-
hovega dela. 

3. Prilagodljivo učenje 
Pri e-izobraževanju je učno vsebino in predstavitev možno 

prilagoditi sposobnostim vsakega posameznika. Ravno ta 
prednost e-izobraževanja ga dela tako učinkovitega. Preko te-
stiranj in s pomočjo časa, ki ga posameznik porabi za učenje, 
lahko ugotovimo, koliko ima posameznik predznanja, na ka-
kšen način se najlažje uči (video, zvok, tekst …) in napredek, 
ki ga je posameznik dosegel. Na podlagi tega lahko učencu 
nato ponudimo najboljši način, preko katerega bo prišel do že-

lenega znanja. Ponudimo mu lahko različno zahtevnost, obliko 
predstavitve in obseg učne vsebine, ki jo nato sam predela v 
določenem času. 

4. Multimedijsko in interaktivno učenje povečuje motivacijo 
Raziskave so pokazale, da uporaba različnih medijev pri-

pomore k hitrejšemu učenju. Lažje in hitreje si namreč zapo-
mnimo, če snov slišimo, vidimo in praktično tudi preizkusimo. 
Zato je izjemno pomembno uporabljati multimedijske učne 
materiale, kot so video, slike, avdio … 

5. Nadzor nad učnim procesom, napredkom učenca in rezultati 
Informacije, ki jih lahko pridobimo, nam lahko povedo, ka-

kšen je napredek učenca. V primeru težav mu lahko ponudimo 
dodatno pomoč, lahko pa mu predlagamo najkrajšo in najučin-
kovitejšo pot do končnega cilja, ki obsega zastavljeno znanje 
in ne nazadnje zagotavlja tudi njegov uspeh. 
b.) Slabosti e-izobraževanja 

1. Ni osebnega kontakta z mentorjem in ostalimi učenci 
Menim, da je ravno pomanjkanje osebnega kontakta naj-

večja slabost e-izobraževanja. Virtualna komunikacija, v ka-
tero spadata avdio in videokonferenca, ki ni vedno mogoča 
in ne more nadomestiti osebnega kontakta. Zato mnogokrat 
pomanjkanje osebnega kontakta demotivira učence in ti kljub 
navideznemu videnju postanejo nevidni.

Ravno zato je potrebno udeležence e-izobraževanja dovolj 
dobro motivirati, in sicer tako, da ustvarimo skupnost, v kateri 
se bodo učenci med seboj spodbujali za doseganje ciljev.

Vsekakor bi najbrž lahko našteli še kakšno pomanjkljivost, 
ki se je prav tako pokazala v takšni obliki izobraževanja, ni 
prav nikoli posebej izstopala iz takšnega procesa učenja.
Namesto zaključka

 Največja prednost e-izobraževanja poleg neodvisnosti od 
časa in prostora učenja, ki omogočata učenje kadarkoli in kjer-
koli, je tudi pridobljena kakovost takšnih znanj. Vendar pa se 
ravno tu poleg pomanjkanja socialnih stikov z ostalimi učenci 
in učiteljem pojavlja po mojem mnenju največji problem ta-
kšnega izobraževanja. Prepričan sem, da se v e-izobraževanje 
izplača vlagati, saj bo v prihodnosti le-to najverjetneje postalo 
tudi prevladujoča oblika slehernega izobraževanja. 

 Ob koncu seveda lahko ugotavljamo, da je že omenjena si-
tuacija slovensko izobraževanje postavila pred ogledalo, ki mu 
je bilo trenutno nastavljeno. O učinkih takšnega izobraževanja, 
po ocenah nekaterih odličnih, pa bo o njeni kakovosti sprego-
voril tudi čas, ki je še zmeraj najbolj pravičen razsodnik.

Mag. Mirko Žmavc, spec., prof., ravnatelj
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 - E-CHO [URL: http://dl.ltfe.org], 31. 5. 2020. 
 - E-izobraževanje: Visokošolski in višješolski zavodi, 

2005/2006, RIS, 63 str. 
 - LTFE (Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za ele-

ktrotehniko Univerze v Ljubljani) [URL: http://www.ltfe.
org], 3. 6. 2020.
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POSLAVLJA SE ŠE ENA 
GENERACIJA DEVETOŠOLCEV

V petek, 15. junija 2020, se je od osnovnošolskih klopi po-
slovila še ena generacija devetošolcev. To je generacija, ki je 
prvič sedla v osnovnošolske klopi prvega septembra 2011. V 
generaciji je prevladovala fantovska energija, saj je bilo med 
31 učenci le 12 deklet. Čeprav se jim je velikokrat zdelo, da 
se je čas ustavil, da bodo za vedno ostali v osnovni šoli, so 
na koncu ob obujanju spominov priznali, da je hitro minilo. 
Ustvarili so številne spomine, stkali mnoge prijateljske vezi, 
pridobili veliko izkušenj in številna nova znanja. S svojim 
pridnim delom in znanjem so usvojili tudi številna prizna-
nja. V devetih letih se je prav vsak izmed njih izkazal na vsaj 
enem močnem področju. Nekateri izmed njih so bili še pose-
bej uspešni. Za devetletno doseženo odlično znanje so zlati 
cekin prejeli naslednji učenci: Nika Ilešič, Žiga Krepša, Lara 
Lovrec, Aleksander Breznik, Vanessa Repič in Zoja Šalamun. 
Strokovni delavci osnovne šole njim, kakor tudi vsem ostalim 
učencem, čestitamo za usvojene dosežke. 

Učenci generacije 2011-2020 so osnovnošolsko izobraže-
vanje zaključili na prav poseben način. Od 16. marca do 25. 
maja so se zaradi pandemije izobraževali na daljavo. To je bila 
zanje tako kot tudi za vse ostale učence, strokovne delavce 
šole in seveda tudi starše popolnoma nova situacija. To je bil 
čas, v katerem so naši devetošolci upravičeno veliko časa pre-
sedeli pred računalniki. Na začetku tedna so dobili navodila za 
učno delo. Delo je od njih zahtevalo veliko samodiscipline, saj 
so si sami razporejali čas. Na preizkušnji je bila tudi njihova 
odgovornost, saj so morali opravljene naloge po elektronski 
pošti do konca tedna poslati učiteljem. Le tako smo jim lahko 
zagotavljali kvalitetne povratne informacije, ki so jih vodile 
pri nadaljnjem delu. Ko so se 25. maja končno odprla šolska 
vrata tudi zanje, je na njihovih obrazih bilo mogoče razbrati 
nasmeh in olajšanje le za krajši čas. Šolanje je namreč poteka-
lo v precej drugačnih razmerah. Obvezna uporaba mask izven 
matične učilnice, razkuževanje rok, sedenje vsak v svoji klopi, 
vzdrževanje medsebojne razdalje in številni drugi ukrepi so 
postali njihov vsakdan. Klub temu so se nasmejanih obrazov 
poslovili osnovnošolskih klopi in drug od drugega. Želim jim 
vse dobro in naj ohranijo lepe spomine na osnovnošolske dni.

Razredničarka 9. b, Štefka Smej

GABRIJELA ŽMAVC, 
SVETOVNA PRVAKINJA V 

FREESTYLE CADET
Desetletna Gabrijela Žmavc iz Župetincev je začela svoje 

prve plesne in gimnastične korake ter vrtenje palice pri petih 
letih starosti v klubu lenarških mažoretk in twirlinga, kjer je 
že po enem letu vadbe, leta 2016, v osnovnem korakanju na 

državnem tekmova-
nju osvojila brona-
sto medaljo, že na-
slednje leto 2017 pa 
bronasto in srebrno. 
Tega leta je v Kranju 
v Basic twirlu osvoji-
la tudi zlato medaljo. 
Leta 2018 je v Novi 
Vasi v nižjem nivoju 
C1 Dance Twirl bila 
bronasta in v Kranju 
v Basic twirlu zlata. 
V Logatcu je lani 
bila v Dance twirlu 
srebrna in v Novi 
Vasi v Dance twirl 
nižji nivo C1 zlata. 
Na Samobor festu 
na Hrvaškem sta bili 
v duetu Dance Chil-
dren s Katrin Borko 
srebrni. Sama pa je 
bila še srebrna v Tra-
ditional majorette 
dance mini.

Gabrijela Žmavc, 
ki od zadnjega mese-
ca decembra 2018 trenira v Twirlig in mažoretnem klubu Be-
nedikt pod vodstvom trenerke Lane Žabčič, ki je osvojila več 
naslovov svetovne prvakinje pri mažoretah, je letos sodelovala 
v virtualnem spletnem svetovnem tekmovanju. To je bilo izve-
deno v aprilu v času epidemije koronavirusa. Gabrijela je svo-
jo točko v disciplini Freestyle Cadet izvedla kar pred domačo 
hišo. Mednarodni sodniki iz treh držav so njen nastop preko 
videa ocenili z najboljšimi ocenami, ki so Gabrijeli prinesle 1. 
mesto in s tem naslov virtualne svetovne prvakinje.

In kaj je twirling? Twirling je šport, ki se je razvil iz eno-
stavnega vrtenja palice, čemur se v angleščini reče »to twirl«, 
in po vrtenju prevzel ime twirling. Z leti se dogajajo nove pr-
vine, ki se jih lah-
ko počne s palico. 
Nekateri twirling 
primerjajo z mažo-
retkami, vendar je 
veliko bolj podoben 
ritmični gimnastiki 
in je zvrst plesa, gi-
mnastike ter vrtenja 
palice.

Franc Bratkovič
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MED NAŠIMI LJUDMI

ODŠLA JE EDINA PRIČA 
PADCA BOMBNIKA NA 

VANETINI
Ko se je komaj začela pomlad, 27. marca 2020, je na svojem 

domu na Vanetini umrla Alojzija Kurnik, rojena 18. 6. 1927, 
ki so jo klicali Kurnikova Lujzika. Vse življenje je preživela 
v hiši svojih staršev in se preživljala z delom na želariji. Po 
smrti staršev je, vse do smrti, ki jo je doletela v njeni hiši, živela 
sama. Bila je delavna in skromna ženska. Za vsakega je imela 
lepo besedo. Te smo bili deležni tudi mi, ko nam je ob intervjuju 
opisala strmoglavljenje gorečega ameriškega bombnika, ki je 
19. marca leta 1944 ob 15.00 uri goreč padel v njihov vinograd, 
ki je bil oddaljen od hiše le 24 metrov. Ker je bila doslej Alojzija 
edina najbližja živeča priča padca letala, smo se odločili, da se 
na tak način spomnimo pokojne občanke Cerkvenjaka.

Pokojna Alojzija Kurnik ob vinogradu, kamor je padel ameriški 
bombnik. V ozadju je njena hiša. 

V intervjuju nam je nekoč povedala je: »Živo se spominjam 
tega dogodka, ki je celi naši družini ostal v spominu. Bilo je 
na Jožefovo, 19. marca, 1944 leta. Takrat so rekli, da je to cer-
kveni praznik, ki se ga časti le dopoldan. Tako smo tudi mi 
šli dopoldan v cerkev. Popoldan pa se je družina posvečala 
le nujnim kmečkim opravilom. Kaj večjega nismo delali tudi 
zaradi strašnega bobnenja bombnikov in letal ter streljanja, ki 
je paralo nebo. Takrat smo rekli da streljajo na »eroplane«, 
letala, s »flaki«. Kaj je to bilo, še danes ne vem. V glavnem 
smo slišali le pok. Na nebu, ki so ga preletavala letala, pa se 
je po poku videla meglica, kar je kazalo, da je nekaj eksplodi-
ralo. Zunaj pred hišo je mati z otroci, očeta nismo imeli več, 
opazovala prelete letal in pokanje. Z nami je bil tudi starejši 
brat Franček, ki je šel isto leto septembra v nemško vojsko in 
tam padel, ko je nenadoma zakričal: »Glej, glej, nemški lovec 
bo padel v bližnji gozd.« A se je zmotil, saj je padel na trav-
nik v kake 3 kilometre oddaljeni Senarski pri Sveti Trojici v 
Slovenskih goricah. Minulo je le nekaj trenutkov za tem, ne 
da bi ga opazili, je za našimi hrbti strmoglavil na našo zemljo 
goreči ameriški bombnik. Padca nismo videli, ker smo stali za 
hišo in opazovali nebo pokrito z letali in padec že omenjenega 
lovca. Ob padcu smo začutili tresenje zemlje. Nastala je tema, 
nato se je, ko so zagoreli deli letala, v zrak dvignil plamen.  
Z grozo smo ugotovili, da se je letalo zrušilo na naš vinograd, 
ki je od hiše oddaljen le 24 metrov. Takrat je bila hiša, ki je 
bila cimprana, krita s slamo. Le nekaj metrov več od naše hiše 
je bila oddaljena sosedova Anželova hiša, ki je bila tudi sla-
mnata. Ker je bila naša hiša blizu pogorišča, so jo spraznili. 
Iz hlevov so odgnali tudi živino in prašiče. Da bi nam robe 
ne pokradli, je za stražo poskrbel tedanji »ortsfürer«, nekak 

župan, tedaj Kirhburga, sedaj Cerkvenjaka, Suter. Prvi čudež 
je, da se hiša in gospodarsko poslopje, ki se je držalo skupaj, 
hiša je bila na ključ, ni vžgalo. Vse dokler ogenj ni pojenjal nas 
je bilo strah, da bomo ostali brez doma. Ko je ogenj pojenjal, 
smo lahko opremo znosili nazaj.

Lahko rečem, da še na Vanetini ni bilo nikoli ne prej, pa tudi 
pozneje, toliko ljudi, kot ob gorečem letalu. Prepričana sem, 
da jih je bilo več tisoč. Ker je ob gorenju eksplodirala razna 
municija, so »žandarji« ljudi odganjali od letala. Ljudje so si 
letalo ogledovali še več dni po padcu. Mnogi so pobirali, kar 
se je pobrati dalo. Iz padal padalcev, ki so skočili iz padajo-
čega bombnika, so si dala dekleta šivati bluze. Iz uporabnega 
aluminija so razni mojstri izdelovali različne izdelke. Meni je 
klepar, ki je krpal lonce, izdelal dve pokrovki, ki jih še danes 
po 56 letih vedno uporabljam. Še dolgo po vojni so iz ostan-
kov pločevine izdelovali razne glavnike za česanje in glavnike 
za spenjanje las, ki so jih imele ženske in dekleta spletene v 
kite. Iz ostankov so izdelovali tudi druge uporabne predmete. 
Ljudje so v naš vinograd prihajali tako dolgo dokler ostankov 
letala ni nekdo, kdo in kam se ne spominjam več, z voli odvle-
kel.« Zanimivo je, da o bombniku pri njeni hiši ni več sledu. 
Od njega pa je imela izdelano pokrovko za lonec, katero je 
ohranila vse do svoje smrti za spomin. Naj povemo, da je tik 
pod njeno hišo, ob cesti postavljen spomenik, ki služi kot obe-
ležje v spomin na ta tragični dogodek iz druge svetovne vojne.

Ludvik Kramberger

DANICA IN ALOJZ ZORKO 
STA IZDELALA 4,3 METRE 

VELIK PRESMEC
Izdelava presmeca, nekateri mu pravijo butara, je vsakoletni 

običaj ob veliki noči. Blagoslov presmeca je župnik opravil na 
cvetno nedeljo, nedeljo pred veliko nočjo, v cerkvi ob sv. maši. 
Zaradi kriznega časa, ki ga je je povzročil koronavirus, letos 
ob prisotnosti vernikov ta dan ni bilo sv. maše, pa tako tudi 
ne blagoslovov presmecev. V Cerkvenjaku pa so na pobudo 
domačega župnika Janka Babiča nekateri kristjani le prinesli 
presmece k blagoslovu. Med njimi je bila tudi družina Danice 
in Alojza Zorka iz Cogetincev. Kot nam je povedal gospodar 
Alojz, je družina izdelala presmec, ki je meril v dolžino 4,3 
metra. Tako kot je bilo dogovorjeno, so ga odnesli v cerkev. 
Zaradi preventive pred koronavirusom, so ga v cerkev nosili z 
maskami in vstopali posamezno. Položili so jih ob oltarju, kjer 
jih je ob sv. maši, ki jo župnik daroval v osami, blagoslovil. 
Vsak je svoj presmec opremil z imenom in priimkom.

Danica in Alojz Zorko pred domačo hišo s presmecem, ki sta ga 
odnesla k blagoslovu v cerkev.
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Naj povemo, da so v preteklosti v naših krajih presmece izde-
lovali iz šibja rdeče vrbe, na kateri so se že pojavili cvetovi, ka-
terim so rekli mačehe. Blagoslovljene šibe so moški po prihodu 
od maše zatikali na rob njive, da bi tako odganjali točo. Osta-
nek presmeca pa so zataknili pod s slamo krito streho hiš in 
gospodarskega poslopja, da bi tako dom obvarovali pred strelo. 

Ludvik Kramberger

TRAKTOR STEYR IZ 1956 ŠE 
VEDNO V POLNEM POGONU

Štiriinšestdeset let še za človeka ni malo, kaj šele za traktor. 
Kljub temu Miran Žižek iz Čagone s svojim traktorjem Steyr 
iz leta 1956 še vedno opravi vse na travniku in polju, pa tudi 
les iz gozda pripelje z njim, če je treba. Traktor, ki je bil med 
prvimi v Cerkvenjaku, ima 18 konjskih moči, vzdržuje pa ga 
Miran sam, saj je med drugim tudi član kluba Starodobnik Slo-
venske gorice s sedežem v Benediktu. Skratka, traktor na naši 
fotografiji je kljub častitljivim letom še v polnem pogonu.

T. Kšela

BILO JE NEKOČ

ODPRLI OBNOVLJENI 
MLADINSKI KLUB

Letos je minulo 45 
let, kar so cerkvenja-
ški mladinci 25. maja, 
na dan mladosti, v 
kletnem prostoru stare 
šole, v katerem je bila 
mlečna kuhinja, odprli 
obnovljeni mladinski 
klub, ki je imel tudi 
manjši oder za kulturne 
prireditve. Slavnostni 
govornik na otvoritveni 
slovesnosti je bil Franc 
Bratkovič, predsednik 
gradbenega odbora.

Mladinski klub, ta-
krat največji in najlepši 
daleč naokoli, imel je 
tudi sodobno svetlob-
no opremo, ki so jo 
izdelali domači mladi 
»elektroniki«, so si ure-
dili mladinke in mladinci sami s svojimi finančnimi sredstvi, 
iznajdljivostjo in prostovoljnim delom. Čeprav je ta prostor 
že pred tem nekaj časa uporabljala cerkvenjaška mladina, so 
ga dobili uradno v brezplačni najem od šole šele pred pričet-
kom obnove. Za to gre zasluga tedanjemu ravnatelju šole Ja-
kobu Matjašiču, ki je videl v mladih perspektivo in njihovo 
angažiranost, saj so bili mladi takrat množično aktivni na vseh 
področjih javnega življenja v Cerkvenjaku.

O Cerkvenjaški mladini so poročali tudi mediji.

Mladinci so ta-
krat vložili v ob-
novo veliko dela. 
Največ pa Franc 
Firbas, Zoran Ko-
zar, Drago Ploj, 
Franc Bratkovič in 
Boris Ferenc. Vre-
dnost vseh opra-
vljenih del, kot so 
takrat izračunali v 
ZSM Cerkvenjak, 
je znašala 50.000 
dinarjev.

F. B., E. P.
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V ZNANJU JE MOČ

BREZPLAČNE 
IZOBRAŽEVALNE IN 

SVETOVALNE DEJAVNOSTI 
ANDRAGOŠKEGA ZAVODA 

MARIBOR-LU
Svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja na Andra-

goškem zavodu Maribor-LU poteka v obliki osebnega obiska, 
telefonskega kontakta, informiranja preko elektronske pošte in 
tudi v obliki videokonference. Vsebina svetovanja se nanaša 
na možnosti zaključka izobraževanja, prekvalifikacije, pridobi-
vanja novih znanj, testiranja znanja tujih jezikov ipd. Svetova-
nje je zaupno, strokovno in nepristransko. Projekt svetovanja 
zaposlenim sofinancirata RS in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Projektna partnerja sta Ljudska univerza 
Slovenska Bistrica in Zavod Antona Martina Slomška. 

Poleg svetovanja zaposlenim izvajamo v sklopu projekta Sve-
tovalno središče Maribor tudi izobraževalno svetovanje neza-
poslenim. Tudi ta dejavnost je financirana iz sredstev MIZŠ, zato 
so storitve za uporabnike brezplačne. Dodatne informacije o sve-
tovanju zaposlenim in nezaposlenim lahko dobite na Andrago-
škem zavodu Maribor-LU, in sicer na mobilni telefonski številki: 
041 / 372 273 ali preko elektronske pošte: svetovanje@azm-lu.si
Središče za samostojno učenje

V kolikor se želite samostojno učiti tujih jezikov, računal-
ništva, slepega desetprstnega tipkanja, uporabe digitalnih 
naprav, slovenščine za tujce in drugih splošnih vsebin, vam 
v prostorih Andragoškega zavoda Maribor-LU nudimo tudi 
brezplačno samostojno učenje s pomočjo e-učnih gradiv. Za 
prvi obisk pokličite na telefonsko številko: 02 234 11 23 ali 
nam pišite na e-naslov: anita.brglez@azm-lu.si 
Brezplačno do osnovnošolske izobrazbe 

Program osnov-
ne šole za odrasle 
je prilagojen tako, 
da lahko v enem 
šolskem letu za-
ključite dva razre-
da. Prijave zbiramo 
za zimski seme-
ster šolskega leta 
2020/2021, sicer pa 
je vpis v program 
mogoč tudi med 
šolskim letom. 

Aktivnosti se iz-
vajajo v prostorih 
Andragoškega za-
voda Maribor-Ljud-
ske univerze, na 
Maistrovi ulici 5 v 
Mariboru. V skladu 
z načrtom projekta 
so naše brezplačne 
izobraževalne in svetovalne aktivnosti namenjene tudi odraslim 
iz občine Cerkvenjak.

Vabimo Vas k ogledu spletne strani Andragoškega zavoda 
Maribor-LU: http://www.azm-lu.si 

Alenka Sagadin Mlinarič,  
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

OB NEVIHTAH 
PRIPOROČAMO IZKLOP 

ELEKTRIČNIH NAPRAV IZ 
VSEH OMREŽIJ

V prihajajočih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavlja-
jo nevihte z udari strel zaradi katerih lahko pride do poškodb 
naprav. 

Da bi se v čim večji meri izognili poškodbam naprav, ki so 
priključene na električno in komunikacijsko omrežje, kot so 
modem, TV-komunikator, računalnik ali televizor, uporab-
nikom priporočamo, da jih pred nevihto iz omrežja izključite. 

Na ta način lahko preprečite marsikatero okvaro naprave, 
predvsem pa si prihranite slabo voljo, če zaradi tega ne bi mo-
gli dostopati do interneta, spremljati vaše priljubljene TV-od-
daje ali uporabljati fiksne telefonije.

Telekom Slovenije svojim naročnikom, ki ste hkrati upo-
rabniki mobilnih in fiksnih storitev, omogoča tudi brezplačno 
storitev Strela alarm, s pomočjo katere lahko v realnem času 
prejmete informacijo o strelah na območjih vašega fiksnega 
priključka. 

Na prejemanje tovrstnih sporočil se lahko naročite tako, 
da na številko 041 145 000 pošljete SMS-sporočilo s ključno 
besedo STRELA, naredite presledek ter navedete vaše UPO-
RABNIŠKO IME ZA FIKSNE STORITVE Telekoma Slo-
venije.

Posredujemo vam še nekaj povezav do relevantnih video vsebin:
1. Postopek naročanja na storitev Strela alarm: 

https://youtu.be/1tF8oy3zBI4
2. Naročite se na obveščanje o strelah in pravoča-

sno izključite naprave: https://www.youtube.com/
watch?v=CM5EJg42Vp8

3. Izklopite naprave in nadaljujte z ogledom na 
mobilni napravi: https://www.youtube.com/
watch?v=PEdCWp2XeO8
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ZA OHRANJANJE NARAVE

PRAZNOVANJE 3. 
SVETOVNEGA DNE ČEBEL

20. decembra 2017 
je Generalna skupščina 
Organizacije združe-
nih narodov (OZN) v 
New Yorku na pobudo 
Slovenije 20. maj raz-
glasila za svetovni dan 
čebel (SDČ). S tem se je 
končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 
2014. Razglasitev je za Republiko Slovenijo pomenila po-
membno diplomatsko zmago.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel smo organizirali v 
Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, naš 
največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po katerem smo 
določili dan za praznovanje SDČ. 

Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo šte-
vilne institucije, organizacije in različna združenja po vsem 
svetu. Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovne-
ga dne čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki 
sta v ta namen tudi vzpostavila delovanje spletne strani www.
worldbeeday.org, na kateri so prisotne koristne informacije, 
povezane s praznovanjem.

Delegacija MKGP v New Yorku le nekaj minut po razglasitvi

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Or-
ganizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu, 
ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo API-
MONDIA. 

V letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa 
COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ ne bodo orga-
nizirani dogodki kot v preteklih dveh letih, bo pa zaradi tega 
več aktivnosti potekalo preko medijev, spletnih javljanj in raz-

ličnih objav na družbenih medijih, da so informacije čim bolj 
dosegljive širši javnosti. 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem oza-
veščanje širše javnosti, da so čebele in ostali opraševalci izre-
dno pomembni, da so čebele so v zadnjem obdobju na veliko 
področjih ogrožene, kaj moramo kot skupnost in posamezniki 
narediti v prihodnosti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
 y Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je 

dosegljiv na spletni strani ČZS).
 y V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih pro-

storih) sejemo, sadimo medovite rastline.
 y Ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin.
 y Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
 y Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
 y Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih 

čebelarjih.
 y Moralna podpora čebelarjem. 
 y Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno 

namestitev čebel.
 y Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
 y Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih 

pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj 

lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob tem 
pa moramo še vedeti, da s tem, ko pomagamo čebelam, po-
magamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. 
Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj 
enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, vodo in zdravo 
okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo 
za življenje ljudi.

Zato varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem 
okolju!

Dr. Peter Kozmus

4. Ne tvegajte, strele napravam ne prizanašajo: 
https://www.youtube.com/watch?v=o58JfCUQyVA

5. Bodite hitrejši od strele: 
https://www.youtube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg

Več informacij je na voljo na http://ts.si/bliskoviti-obisk

NEPOZABNO DOŽIVETJE PRI 
ČEBELARJIH

Vavčerji, ki jih bomo prejeli, bodo zagotovo poskrbeli za to, 
da bomo Slovenci v letošnjem letu več časa namenili razisko-
vanju naše prelepe Slovenije. In prav je tako! Včasih se zdi, 
da tujci, ki se redno vračajo v Slovenijo prav zaradi njenih 
naravnih lepot, poznajo marsikateri skriti kotiček bolje od nas! 
Morda so ti vavčerji ključ do tega, da bomo znali še bolj ceniti 
lepote naše dežele!

Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo zagotovo najuspe-
šnejši tisti, ki bodo v svoje ponudbe vključili zanimive progra-
me z aktivnostmi, ki bodo prepričale domače goste. Čebelarski 
turizmi vas pri tem zagotovo ne bodo razočarali! 
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ZELENE STREHE - 
ZASADIMO DRAGOCEN 

KOŠČEK NARAVE NA STREHI
Slovenski čebelarji z vso skrbnostjo in vestnostjo opravlja-

mo čebelarsko dejavnost, v prvi vrsti pa so naša skrb čebele. 
Zavedamo se, za kako ranljiva bitja gre in kako pomemben del 
narave so in kako pomembne so čebele za našo prihodnost. 
Vsak posameznik lahko pomaga čebelam s sajenjem medo-
vitih rastlin. Medovite rastline bodo privabile čebele in ostale 
opraševalce, mi pa bomo uživali ob pogledu na pridne čebel in 
se ob vsaki kapljici zaužitega medu spomnili, kako dragoceno 
je njihovo delo. Bodimo hvaležni za hrano, saj je kar 2/3 sve-
tovne hrane neposredno ali posredno odvisne od opraševanja 
čebel in ostalih opraševalcev. Vsak lahko po svoje poskrbi, da 
bodo naše čebele imele dovolj hrane.

Kaj lahko še naredimo za čebele? Ste že slišali za zelene strehe?
Prednosti zelenih streh so poznali že naši predniki, ki so zna-

li s pridom izkoriščati naravne danosti. Danes, ko se vse bolj 
nagibamo k usmeritvam, ki so skladne z idejami varovanja 
okolja, pa smo priča ponovnemu preporodu. 

Zelene strehe v tujini niso nobena redkost in so sestavni del 
vsakdanje prakse. Pri nas pa je v zadnjem času zaznati večje 
zanimanje prav zaradi številnih prednosti, ki jih le-te prinašajo. 
Že samo dejstvo, da naravi povrnemo nekaj, kar smo ji vzeli, je 
neprecenljivo. Zavedati se moramo, da zelene strehe privablja-
jo tudi čebele in ostale opraševalce, ki so ključni za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in nenazadnje tudi za obstoj človeštva. 

Še druge prednosti zelenih streh: 
 y izboljšujejo kakovost zraka, so zelo učinkovite pri zmanj-

šanju temperatur zraka v urbanih središčih v poletnih 
mesecih,

 y temperatura na površini klasične strehe je bistveno višja 
od temperature na zeleni strehi,

 y imajo neverjetno sposobnost zadrževanja vode ob večjih 
nalivih, 

Številni turisti obiščejo Slovenijo prav zaradi slovesa dežele 
čebelarjev. Tega nam je prislužil že Anton Janša, prvi učitelj 
čebelarstva pred več kot 270 leti. Slovenci smo narod, kjer je 
čebelarstvo doma in čebelarji živimo s čebelami in za čebele! 

Čebelarski turizem postaja ena pomembnejših panog zelene-
ga turizma! Eden od trendov zelenega turizma je označevanje 
turistično gostinske ponudbe. Doživetja označuje glede na nji-
hove vplive na okolje, kulturo in družbo. Na ta način vemo, kaj 
okvirno lahko pričakujemo. Slovenija je prva in trenutno edi-
na država, ki uvaja certificiranje ponudnikov čebelarskega 
turizma. Certifikati odličnosti zagotavljajo nadzor nad ponud-
bo in kakovostjo storitev ter spodbujajo konkurenčnost. V Slo-
veniji imamo trenutno certificiranih 45 ponudnikov.

Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in usmerje-
nosti dejavnosti različnih ponudnikov kot npr. kmetij, muze-
jev, prodajaln in ocena izpolnjevanja kriterijev za pridobitev 
certifikata dobrega ali odličnega ponudnika čebelarskega tu-
rizma. Ena, dve ali tri čebelice označujejo zadovoljevanje 
osnovnih pogojev, urejenosti objektov ponudnika in okoli-
ce, ekološko ali biodinamično čebelarjenje, sposobnost pri-
vlačne predstavitve dejavnosti in produktov, inovativnost 
embalaže, sposobnost ustvariti pravo čebelarsko doživetje, 
elementi presenečenja ipd. 

Kaj vključujejo doživetja pri ponudnikih čebelarskih 
turizmov: 

* strokovno predstavitev življenja čebel z opazovanjem v 
steklenem panju; 

* izobraževalne čebelarske delavnice, možnost izobraževa-
nja o delu s čebelami;

* degustacija medu, medenih pijač …;
* bogata ponudba čebeljih pridelkov, medu in medenih iz-

delkov, darilni program;
* ustvarjalne delavnice: peka medenjakov, izdelava svečk iz 

čebeljega voska, poslikava panjskih končnic;
* animacijski program za otroke;
* multivizijska predstavitev življenja čebel;
* fotogalerija;
* apiterapija (svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov, 

vdihavanje aerosola iz panjev, medena masaža …);
* muzej;
* čebelarska učna pot s strokovnim vodenjem; 
* nasad medovitih rastlin, zelišč …
Doživetje na čebelarskih turističnih kmetijah so primer-

na za vsakogar: za mlade in stare kot tudi za družine z mlaj-
šimi otroki ali mladostniki, za posameznike ali skupine, za 
poslovni svet, za različna društva in organizacije, čebelarje in  
nečebelarje. Ponudba je zelo raznolika in se razlikuje od ponu-
dnika do ponudnika. Ponudnike in njihovo ponudbo najdete 
na spletni strani: https://www.apiturizem.si/. Svetujemo, da 

pred obiskom preverite ponudbo posameznega ponudnika in 
se na ogled najavite.

Čebelarstvo je mnogo več kot med! Življenje čebel je za-
nimivo in polno presenečenj. Obiskovalci čebelarskih ponu-
dnikov pa navdušeni nad ponudbo, ki jo ponuja tovrstni turi-
zem. Spoznajte skrivnostni svet čebel, obiščite ponudnike, ki 
jih najdete na območju celotne Slovenije, in se pridružite šte-
vilnim zadovoljnim gostom. Z vašim obiskom boste prispevali 
k ohranjanju čebelarstva in posledično k ohranjanju narave ter 
lokalni samooskrbe. Ne boste razočarani!

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva
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 y podaljšajo življenjsko dobo strehe, ker jo ščitijo pred 
vremenskimi vplivi,

 y rastline na strehi vežejo nase škodljive snovi iz zraka,
 y ne nazadnje pa bomo poskrbeli tudi za lep, naravni videz 

in dobro počutje ljudi ter živali.
Tako so npr. na Nizozemskem, v mestu Utrecht, na več sto 

strehah avtobusnih postaj posadili medovite rastline. S tem so 
izkoristili prednost zelenih površin in na izviren način poveča-
li površine, na katerih lahko čebele nabirajo medičino. 

Na Japonskem je znamenita stavba Acros Fukuoka že od 
leta 1995, ki jo prekriva kar 35.000 rastlin iz 76 vrst. Strehe in 
terase, ki zbirajo deževnico, omogočajo življenjski prostor pti-
cam in žuželkam. V kompleksu, ki leži v centru mesta in je v 
celoti grajen okolju prijazno, so kulturni, mednarodni in infor-
macijski prostori, trgovine, galerije, muzej, koncertna dvorana 
ter odprti prostori za rekreacijo.

Slovenski čebelnjak z zeleno streho

Tudi na centru Čebelarske zveze Slovenije se lahko pohva-
limo s pravkar postavljeno zeleno streho (marec 2020), saj 
se zavedamo številnih prednosti, ki jih nudi zelena površina, 
predvsem pa želimo čebelam in ostalim opraševalcem zagoto-
viti dodatno prehrano.

Nataša Klemenčič Štrukelj, vodja projekta,  
foto: svetovni splet, arhiv ČZS, N. K. Š.

RAVNANJE Z 
BIORAZGRADLJIVIMI 

KUHINJSKIMI ODPADKI 
IN ZELENIM VRTNIM 

ODPADOM
Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih 

potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad.

Med te odpadke sodijo zlasti: zelenjavni in sadni odpadki 
vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, po-
kvarjeni prehrambni izdelki, kuhani ostanki hrane, papir-
nati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, 
trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, 
stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel.

Skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS, 
št. 39/10) mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov in zele-
nega vrtnega odpada iz gospodinjstva te odpadke pred-
nostno hišno kompostirati v hišnem kompostniku.

V kolikor povzročitelj iz gospodinjstva ne kompostira 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sam, 
mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v 
ustreznem zabojniku za zbiranje teh odpadkov.

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora lastne ku-
hinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega komposti-
ranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, 
tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hi-
šno kompostirati ali predelati v skladu s predpisi. Biološke 
odpadke je strogo prepovedano odvajati v kanalizacij-
ske sisteme, greznice, nepretočne greznice, neposredno 
v vode ali jih odlagati v zabojnike za mešane komunalne 
odpadke, papir, steklo ali embalažo!

Ker v zadnjem času opažamo porast zbranih količin biolo-
ško razgradljivih odpadkov, predvsem pa njihovo neprimer-
no odlaganje v zabojnike za mešane komunalne odpadke, 
povzročitelje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odreza pozivamo, da si uredijo lastno hi-
šno kompostiranje ali si priskrbijo ustrezno posodo za loče-
no zbiranje ter prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe.

Več informacij o ravnanju z biološko razgradljivimi odpad-
ki in pravilnim kompostiranjem najdete v Uredbi o ravnanju 
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vr-
tnim odpadom (Ur.l.RS, 39/10), na naši spletni strani (www.
saubermacher.si) ali pa nas pokličete na naš naslov na tel. št. 
02/620-23-00, kjer lahko uredite tudi vse potrebno, v kolikor 
želite imeti lasten zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov. 

Saubermacher Slovenija, d. o. o.

ZRNJE JE NASTALO V ČASU 
EPIDEMIJE

Uredništvo Zrnja iz Cerkvenjaka je tokratno številko pripravi-
lo v času epidemije COVID-19, kar je razvidno tudi z naše foto-
grafije, ki je nastala po seji uredniškega odbora. Kljub epidemiji 
se je namreč v Občini Cerkvenjak v minulih treh mesecih zgodi-
lo marsikaj, o čemer morajo biti občanke in občani informirani.

T. Kšela
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sledica virusne okužbe. Dolgotrajni kašelj pa je lahko posledi-
ca tudi kroničnega vnetja sinusov, alergije ter astme. Če otrok 
kašlja dlje kot tri tedne, obiščite zdravnika.

Z lepimi pozdravi,

Tina Purgaj Gorc, dr.med.

PROJEKT SOPA USPEŠEN IN 
ŠE VEDNO AKTUALEN

V našem glasilu smo že predstavili projekt SOPA – projekt Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje s polnim imenom Skupaj za 
odgovoren odnos do pitja alkohola. Projekt se je začel izvajati 
oktobra 2018 in se bo zaključil naslednje leto, medtem ko se bo 
pilot pristopa na terenu zaključil novembra letos. Kljub temu da 
je do takrat še pol leta, pa lahko že zdaj povemo, da je projekt 
uspešen in kaže pozitivne rezultate. Do zdaj smo v zdravstvenih 
domovih in centrih za socialno delo, ki so vključeni v projekt, ak-
tivno vključili 807 posameznikov, ki so spremenili svoje pivske 
navade v smeri zmanjšanja pitja alkohola. V Lenartu, na primer, 
je takšnih posameznikov že več kot 50. Projekt pa je doprinesel 
tudi k večji ozaveščenosti odraslih prebivalcev Slovenije o tve-
ganem in škodljivem pitju. V Podravju se projekt izvaja v okoljih 
Maribor, Lenart, Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica. 
Alkohol ne rešuje težav

Izvajanje projekta se ni ustavilo niti med epidemijo, kar je 
še posebej pomembno in dobrodošlo, saj smo v tem času pre-
poznali povečano uporabo alkohola. To lahko pripisujemo več 
razlogom. Eden izmed njih je vsekakor mit, da pitje pijač z vi-
sokim odstotkom alkohola uničuje virus pri človeku, ali pa po-
samezniku dviguje odpornost in ga tako varuje pred okužbami. 
To vsekakor ne drži. Veliko bolj učinkovito v tem primeru je 
vzdrževanje oz. vzpostavitev zdravega življenjskega sloga, 
konkretno zdrav način prehranjevanja, redna telesna aktivnost 
in izogibanje slabim razvadam. 

Zelo pomembna pa je tudi skrb za duševno zdravje. Eden iz-
med razlogov za pogostejše pitje alkoholnih pijač (tudi v času 
epidemije) je namreč naraščanje duševnih stisk, s katerimi se 
je marsikdo že soočil. A tudi v tem primeru pitje alkoholnih 
pijač ne pomaga, saj težav ne rešuje, ampak jih kvečjemu po-
glablja. V primeru, da tudi sami doživljate duševne stiske ali 
druge izzive na področju duševnega zdravja, so vam na voljo 
številni viri pomoči, ki so za področje vse Slovenije zbrani tudi 
na naši spletni strani www.sopa.si.

Na duševno zdravje posameznika zelo pomembno vplivajo 
tudi medosebni odnosi. Ravno v tem času v sklopu projekta 
SOPA potekajo delavnice Zdravi odnosi, kjer imajo udeleženci 
na štirih delavnicah možnost krepiti učinkovito izražanje svo-
jih potreb, dobro počutje, spretnosti reševanja problemov in 
medosebne odnose. Delavnice se izvajajo v Centrih za kre-
pitev zdravja - tudi v Zdravstvenem domu Maribor in Lenart. 
Udeležba na delavnicah je brezplačna, potrebna je le predho-
dna prijava. Prijavite se lahko na naslednjem kontaktu:

ZD Lenart: Jasmina Lah Vreča, 02 729 18 59,
ZD Maribor: Maja Bizjak, 040 650 767. 
V sklopu projekta SOPA imamo tudi letos, kakor lani aprila, 

namen obeležiti dan brez alkohola. V kolikor nam bodo raz-
mere dopuščale, ga bomo izvedli jeseni v obliki dogodka na 
prostem. Vsekakor bomo poskrbeli, da boste obveščeni, kdaj 
in kje se bo dogodek odvijal. Upam, da se vidimo.

Nina Vareško, Območna odgovorna oseba za lokalni okolji 
Maribor in Lenart na projektu SOPA

ZDRAVJE, DRUŽINA

MOJ OTROK KAŠLJA
Kako se odzvati in kaj pomeni kašelj pri otroku?

Kašelj je pomemben refleks, ki pripomore k zaščiti dihal-
nih poti pred tujki iz okolja. Tako se poleg sluzi, ki se izloča 
iz dihalnih poti in s pomočjo migetalčnih celic, dihala ščitijo 
pred vdorom neželenih snovi. V nekaterih primerih pa je kašelj 
lahko znak lažje ali težje bolezni. 
Kako razločujemo med različnimi vrstami kašlja?

Med različnimi vrstami kašlja je dobro razločevati zato, da 
vemo, kdaj zaradi le tega obiskati zdravnika. Ljudje imamo sicer 
že naravni občutek za ocenjevanje nevarnosti določenih stanj, ki 
nam pomaga razpoznati, kdaj je situacija resna in kdaj nenevar-
na. A vendar je dobro, da se tudi poučimo o različnih tipih kašlja. 

Najpogostejše vrste kašlja pri otrocih so: lajajoč, oslovski, 
piskajoč, nočni, dnevni, kašelj z vročino, kašelj s pridruženim 
bruhanjem ter perzistentni kašelj.
Lajajoč kašelj

Najpogosteje se ta tip kašlja pojavi ob otekanju zgornjih 
dihalnih poti. Večinoma se razvije iz krupa - otečenega žrela 
in sapnice. Mlajši otroci imajo zelo ozke dihalne poti, zaradi 
česar so bolj podvrženi težavam z dihanjem. Kašelj lahko na-
stane nenadoma, sredi noči, pridružen pa je tudi stridor, kar 
pomeni glasno, ostro dihanje ob vdihu.
Oslovski kašelj

Ta tip kašlja nastane kot posledica okužbe z Bordetello pertus-
sis. To je bakterija, ki povečini povzroča hujše oblike kašlja. Otrok 
lahko ima med napadi kašlja težave v smislu nezmožnosti vdiha, 
lahko pomodri, vidno je vgrezanje mišic medrebrnega prostora, 
področja nad sapnico in v žlički. Po koncu napada kašlja običajno 
sledi globok vdih, ki je podoben zvoku osla. Pogosto je pridružen 
izcedek iz nosu, kihanje in vročina, ki pa običajno ni visoka. 
Piskajoč kašelj 

Ob tej vrsti kašlja slišimo piskajoč zvok ob izdihu, kar je ve-
činoma posledica vnetja spodnjih dihalnih poti. Vzrok je lahko 
virusni bronhiolitis, astma, tujek v dihalih. Kašelj kot posledi-
ca vdiha koščkov hrane ali majhnih predmetov oziroma igrač, 
zahteva pregled pri izbranem zdravniku.
Nočni kašelj

Velikokrat se kašelj ponoči poslabša. Kadar je otrok prehlajen, 
zateka sluz iz zgornjih dihalnih poti nazaj v žrelo in pri tem pov-
zroča draženje. To se predvsem opazi med ležanjem. V tem prime-
ru je dobro otroku podložiti vzglavje in ga obrniti na bok, s strani 
pa lahko damo zvite brisače ali podobno, da se otrok ne preobrača 
na hrbet. Tudi astma lahko povzroča napade nočnega kašlja.
Dnevni kašelj

Poslabšanje kašlja podnevi je lahko posledica mrzlega zra-
ka, telesne aktivnosti, dražečih alergenov iz okolja. Kadar ka-
šelj vztraja, poskusite ugotoviti, kdaj se je pojavil in ali ste v 
dom prinesli kakšen nov alergen (domače hišne živali, osve-
žilci zraka, pralni praški, mehčalci, tobačni dim, preproge ...).
Kašelj z vročino

Vročina je naravni obrambni mehanizem telesa in je običaj-
no nenevarna. V primeru, da naraste nad 39°C in hkrati opa-
žamo splošno oslabelost ali pospešeno dihanje pri otroku, je 
potrebno obiskati zdravnika.
Kašelj z bruhanjem

Otroci včasih kašljajo tako silno, da je pridruženo bruhanje. Vzrok 
je lahko navadni prehlad, povečini pa tak kašelj ni znak za alarm, 
razen če bruhanje vztraja dlje časa in je otrok splošno oslabel.
Perzistentni kašelj

Kašelj, ki kar vztraja in ne preneha več tednov, je lahko po-
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DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 
V ČASU EPIDEMIJE – 

KATASTROFA ALI NOVA 
PRILOŽNOST?

Življenje se je v večini družin v času nove realnosti, ki ji 
rečemo covid-19 in smo ji priča nekaj več kot mesec dni, 
postavilo na glavo. Ali morda na noge? Presenetljivo se mi zdi, 
kako hitro smo se privadili tej novi realnosti, brez pretiranega 
»jamranja« in upiranja. Kot bi to počeli že ničkolikokrat. Če 
smo morda prve dni, ko se je zaprlo javno življenje, celo stvar 
videli kot popolno katastrofo, kot nekaj nepojmljivega, danes 
situacija kaže še druge plati. Predvsem na področju družinske-
ga življenja in okoljske situacije. 

Ker nisem strokovnjak za okoljsko problematiko, se bom 
posvetila spremembam v družinskem življenju, ki me osebno 
prizadevajo in s katerimi se ukvarjam tudi v službenem času 
kot vodja preventivnega dela programa Mostovi v Društvu Ars 
Vitae, kjer med drugim tudi individualno delam z družinami, 
ki se srečujejo z različnimi izzivi, predvsem na področju vzgo-
je. Vedeti moramo, da smo se skoraj čez noč znašli v novi, iz-
jemni situaciji, tako otroci kot starši, ko na novo strukturiramo 
naš čas, naš vsakdan ter naše navade.
Načrtovanje in vzpostavljanje rutine in urnika

Z ukinitvijo javnega življenja, odpovedjo športnih, kulturnih 
in drugih prireditev ter vsega, kar združuje več ljudi na enem 
mestu, se je naenkrat pojavil tudi časovni vakum in ljudje so 
naenkrat postali lastniki večjih količin prostega ali bolje reče-
no nestrukturiranega časa. Prav tako smo dobili navodilo, da 
moramo ostati doma. In kaj sedaj? Zelo dobrodošlo in v veliko 
pomoč je, če že od vsega začetka skupaj z otroki vzpostavimo 
in načrtujemo dnevno rutino: vstajanje, zajtrk, pri predšolskih 
otrocih čas za igranje, pri šoloobveznih otrocih čas za učenje- 
v enem ali dveh delih, odvisno, koliko dela oziroma nalog 
dobijo s strani šole - kuhanje, obroki, čas, ko gremo ven na 
prosto, gibanje, za starejše otroke čas za računalnik, telefon … 
Otroci potrebujejo načrtovanje in rutino, da se počutijo varne, 
obenem pa preprečimo družinski kaos in vzpostavimo red.
Ko otroška soba postane učilnica in ko naj bi starši postali učitelji

Z zaprtjem šol in uvedbo šolskega dela preko spleta smo se 
starši kar naenkrat znašli pred vprašanjem: Kaj in kako? Najprej 
se moramo zavedati, da zdajšnja situacija ni primerljiva s situ-
acijo, ko je otrok doma delal samo domačo nalogo in ponavljal 
snov, temveč da gre za samostojno učenje od doma, podprto 
s strani šole. Pri tem je najbolje, da pri tem skupaj z otrokom 
vzpostavimo neko rutino, kdaj bo »v šoli« - najbolje dopoldan 
– in da mu jasno predočimo, da je tudi ta šola od doma njegova 
naloga, dolžnost in odgovornost in da smo starši samo opazo-
valci in spremljevalci njegovega učnega procesa. Zavedam se, 
da so med posameznimi otroki, kar se tiče samostojnosti pri 
učnem delu, precejšnje razlike. Medtem ko so nekateri otroci 
sposobni samostojno opraviti vse naloge, drugi potrebujejo ne-
nehno navzočnost, spodbudo in pomoč staršev. Morda je ravno 
sedaj pravi čas za izziv, da otroka postopoma naučimo večje 
samostojnosti pri učnem delu. To v začetku zahteva več časa 
in energije, vendar se nam kmalu obrestuje. Pri otrocih na nižji 
stopnji, še posebej v prvi triadi, sta naša prisotnost pri procesu 
učenja in naš vložen čas večji kot kasneje v višjih razredih. 

KRVODAJALSKA AKCIJA RKS OZ LENART

Petek, 26. 6., OO RK Cerkvenjak, 
OŠ Cerkvenjak, 7.30-11.00

Kaj storiti, če otrok posamezne snovi ne razume? Ne vsko-
čite takoj z razlago, temveč mu postopoma dajajte nasvete, da 
pride sam do rešitev. Pustite ga, da razmisli, da sam poišče od-
govore, rezultate, rešitve. Če niti vi niti otrok niste prepričani o 
razumevanju določene učne snovi ali teme, je bolje, da jo pusti-
te ob strani in se po pomoč obrnete na učitelja. V zadnjem času 
se na spletu pojavljajo tudi posnete razlage določenih snovi, 
ki so jih posneli študentje različnih fakultet (razlagamo.si) in 
pridejo prav predvsem učencem višjih razredov in srednješol-
cem. Pri učencih, ki imajo že drugače večje težave pri učenju 
in potrebujejo dodatno strokovno pomoč, je v teh časih še težje. 
Po navadi je tako, da pri teh učencih (in največkrat tudi starših) 
šepa tudi osnovno računalniško znanje in težko spremljajo že 
navodila, ki jih pošiljajo šole. Šole se trudijo, da bi čim bolj 
pomagale tem otrokom, da ne bi ostali preveč zadaj. 

Pomembno je, da šolsko učenje doma ne predstavlja in 
ustvarja dodatnega stresa v odnosu starši - otroci. 
Dajmo otrokom (večjo) odgovornost pri družinskih opravilih 

Ker imamo več časa, lahko otroke naučimo veliko novih 
stvari, ki niso povezane s šolskim znanjem, ampak z našim 
skupnim družinskim življenjem. Tukaj imam v mislih gospo-
dinjska opravila in razna opravila okrog hiše. Največkrat se 
tega učenja v predkorona časih nismo lotili, ker za učenje teh 
dejavnosti potrebujemo več časa ter potrpljenja in smo jih raje 
opravili sami. Seveda moramo tudi tukaj upoštevati starost 
otroka, da ga ne učimo in mu ne nalagamo opravil, ki jim še ni 
dorasel. Lahko pomagajo pri kuhanju, morda celo sami skuha-
jo kakšno jed, pomagajo pri spravilu drv, prekopavanju vrta … 
Pomembno je, da jim damo vedeti, da so pomemben člen naše 
družine. Otroci imajo radi, če lahko prevzamejo odgovornost 
za kakšno stvar in da jim zaupamo.
Počnimo stvari, za katere prej ni bilo časa

Prav gotovo so v vsaki družini stvari, za katere nikoli nismo 
našli časa, ker so bile vedno določene druge stvari, ki so imele 
prednost. Na primer pospravljanje omar, sortiranje igrač po sta-
rosti, barvanje stene v sobi, slikanje, vrtnarjenje, igranje kart … 
Ta čas, ko smo več časa doma ali smo doma cele dneve, je lahko 
velika priložnost, da kot družina veliko teh stvari počnemo in 
preizkusimo skupaj. Pomembno je, da pri načrtovanju vključimo 
tudi otroke. S tem, ko nekaj počnemo skupaj, se pogovarjamo in 
spoznavamo. Za to nam je prej po navadi primanjkovalo sku-
pnega časa. Tudi, če se kdaj samo dolgočasimo, ni nič narobe.
Digitalno druženje vrstnikov

Ker so osebni kontakti z vrstniki nezaželeni oziroma prepo-
vedani, je digitalno druženje naenkrat pomembno in splošno 
odobravano. Starši smo tukaj pred izzivom, kako našim otro-
kom določiti, koliko časa so lahko na družbenih omrežjih in 
pred ekrani nasploh. Tukaj moramo biti fleksibilni in otrokom 
dovoliti več časa pred ekrani, kot bi si mi drugače želeli, ven-
dar jih moramo vseeno časovno omejiti.

Ločiti moramo tudi čas, ko otrok potrebuje računalnik za 
šolske obveznosti, in čas, ki ga potrebuje za druženje s prijate-
lji. Časa, ki ga preživi pred računalnikom za potrebe šolskega 
dela, ne smemo vštevati k času, ki jim je namenjen za druženje 
in skupinsko igranje video iger.

Zdaj je morda tudi čas, ko lahko s svojim otrokom ali mla-
dostnikom skupaj odigramo kakšno video igrico in se pustimo 
podučiti na tem področju. Morda bomo potem celo razumeli 
njihovo navdušenje.
Konflikti ne bodo izginili – kam in kako z njimi?

Konflikti, kreganje, slabi odnosi, napetosti v družini, tako med 
brati in sestrami kot med starši in otroci s pojavom krize seve-
da ne bodo izginili. Lahko da se bodo pri nekaterih družinah še 
okrepili in poglobili. Pri določenih družinah, ker člani niso nava-
jeni toliko časa preživeti skupaj, se bodo morda pojavili na novo. 
Če teh konfliktov ni moč obvladati in se stopnjujejo, je prav, da se 
obrnete na zunanjo pomoč ali morda samo po nasvet. 
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Občutki strahu in negotovosti – kam z njimi?
 Vprašanje, ki bi ga morda morala postaviti na prvo mesto. 
S pojavom koronavirusa smo naenkrat izpostavljeni nepred-

vidljivim spremembam in s tem povezanemu strahu, stresu in 
negotovosti. Pojavljajo se vprašanja: Bom ostal zdrav? Bodo 
moji člani družine ostali zdravi? Bomo preživeli? Bom obdržal 
zaposlitev? Kako dolgo bodo še zaprte šole, vrtci? Bom lahko 
finančno in materialno preskrbel otroke? Bo tega sploh kdaj ko-
nec? In še številna vprašanja. Najhuje je, da je situacija zelo ne-
predvidljiva in da na večino vprašanj ni takojšnjih odgovorov. 

Pomembno je, kako se spopademo z vsemi temi občutki in 
da se zavedamo, da naši občutki in naš nemir vplivajo na ob-
čutek varnosti pri otrocih in mladostnikih. Dobro bi bilo, če 
otroci čutijo in doživijo, da smo ostali pristni, to pomeni, da 
priznamo, če nas je strah. Pomembno pri tem pa je, da jim pri 
tem damo vedeti, da svoj strah obvladamo in da smo umirjeni 
in smo oseba, na katero se lahko naslonijo.

Če potegnemo črto, se lahko vprašamo, ali trenutno doži-
vljamo neko družinsko renesanso, ki nas pelje v nove - boljše 
čase, ali gre le za trenutno stanje, ki se bo z vrnitvijo v »pred-
korona čase« končalo in zavilo v stare tirnice. Vse bo pokazal 
čas. Kakorkoli že, poskušajmo ohraniti pozitivne vidike, ki 
smo jih imeli možnost okusiti: ustavimo se, posvetimo drug 
drugemu, ne tekajmo od ene otrokove aktivnosti k drugi, iz 
enega trgovskega centra v drugega, jejmo hrano, ki smo si jo 
pripravili doma. Vzemimo vse to kot privilegij, ki ga v teh 
negotovih časih še kako potrebujemo.

Irena Rojko 
Vodja preventivnega dela programa Mostovi (Ars Vitae)

V BESEDI IN SLIKI

DREVESA IN DROGOVI SO PADALI

Eno od spomladanskih neurij je v gozdovih podrlo več dreves, tudi v Žu-
petincih. Kmetijsko ministrstvo je lastnikom odredilo njihovo odstranitev.

Nagnjenima (skoraj padlima) električnima drogovoma s Stanetincih, 
na katera smo opozorili tudi v Zrnju, se je v začetku junija pridružil 
še eden. Zdaj čakajo na zamenjavo.

TRAVA OB CESTAH JE HITRO RASLA

Nekoč so lastniki zemljišč sami pokosili visoko travo ob brežinah občin-
skih cest. Zdaj (skoraj) vsi počakajo, da to stori pristojna občinska služba.

NEKAJ ZBIRALNIC MLEKA ŠE ŽIVI

Pred časom so se v zbiralnicah nabrale velike količine mleka do-
mačih pridelovalcev, ki so ga nato predelale bližnje mlekarne, Zdaj 
jih je na območju občine le še nekaj. V »Pavlasovo zbiralnico« v 
Župetincih/Smolincih  vozijo mleko le še štirje domačini iz cerkve-
njaške in sosednje jurovske občine.

E. P.

Foto: F. B.
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Orožje proti koronavirusu
»Kako naj se zaščitim pred koronavirusom?«
»Ravnaj po pameti. Pravijo, da je najboljše orožje pro-
ti koronavirusu zdrav razum.«
»Joj, potem pa smo nasrkali, saj je večina med nami 
neoborožena.« 

Ubogi moški
»V času epidemije COVID-19 smo najbolj nastradali 
moški.«
»Zakaj?«
»Prej so nas komandirale samo žene, v času epidemije 
pa nas je še vlada.«

Gostilne
»Ker je zaradi epidemije COVID-19 v gostilnah 50 
odstotkov sedežev manj, vanje ne smejo tisti, ki pijejo 
le sokove.«
»Zakaj ne?«
»Trenutno so gostilne odprte samo za prave profesio-
nalce.«

Napis na gostilni
Ko so po epidemiji zopet odprli gostilne, so v Okrep-
čevalnici Ančka na vrata obesili napis: »Tistim, ki jim 
je naša okrepčevalnica drugi dom, sporočamo, da niso 
več brezdomci.«

Sto evrov
»Pepček, kje si dobil sto evrov?«
»Nekdo jih je izgubil, jaz pa sem jih našel.«
»Si siguren, da jih je nekdo izgubil?«
»Seveda, saj sem ga videl, kako jih išče.«

Pred porodom
»Ali bo na porodu sodeloval oče tvojega otroka,« je 
mama vprašala hčerko, ki se je pripravljala na porod.
»Upam, da ne.«
»Zakaj?«
»Ne vem, kako bi sprejel to moj mož.«

Varnostna razdalja
»O varnostni razdalji med ljudmi slišim različna mne-
nja. Kaj meniš ti,« je vnuk vprašal dedka.
»Boljše je biti dva metra narazen, kot dva metra pod 
zemljo.«

Idiot
»Kako si lahko pred vsemi rekel, da sem nor?«
»Oprosti, nisem vedel, da to držiš v tajnosti.«

Kavice
»Dokler ne popijem vsaj treh kavic, ne morem začeti 
delati.«
»Koliko kav pa potem spiješ na dan?«
»Dve.«

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.

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

Želja
»Rada bi imela pametnega, lepega in bogatega moža,« 
je vnukinja rekla babici.
»Draga moja, potem se boš morala trikrat poročiti.

Lačen kot volk
»Pepček, zakaj ne ješ, saj si rekel, da si lačen kot 
volk,« je babica vprašala vnuka.
»Babica, si ti že videla volka jesti krompirjevo omako.«

Basen
»Pepček, kaj je to basen,« je učiteljica vprašala Pepčka.
»Basen je zgodba, v kateri svinje in krave govorijo 
prav tako kot zdaj vi.«

Pes in prašič
»Imamo pasje vreme,« je rekel prašič psu.
»Zares, svinjsko lije,« je odvrnil pes.



PETEK, 5 JUNIJ

19.00 Okrogla miza »Vlado Tušak v luči interniranca ob njegovi 110-letnici rojstva« v Avli Vlada Tušaka – Združenje 
borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

NEDELJA, 7. JUNIJ

10.00 13. blagoslov motorjev – pri cerkvi po 10. maši – Moto klub Slovenske gorice – Cerkvenjak
SOBOTA, 13. JUNIJ

15.00 Rimsko popoldne z večerjo – pri Lübi vodici v Andrencih – Društvo »Krdebač« 
NEDELJA, 14. JUNIJ

14.00 Streljanje z zračno puško za pokal občine in tekmovanje med zaselki – na ŠRC Cerkvenjak – Strelsko društvo 
Cerkvenjak

TOREK, 16. JUNIJ

17.00 Pohod »Po severni meji Občine Cerkvenjak« – Društvo general Maister Cerkvenjak

ČETRTEK, 18. JUNIJ

17.00 Nogometna tekma med POLKA reprezentanca in KMN Cerkvenjak – na ŠRC Cerkvenjak – KMN Cerkvenjak
SOBOTA, 20. JUNIJ

9.00 Tradicionalni teniški turnir dvojic v tenisu – na ŠRC Cerkvenjak – Tenis klub Cerkvenjak 
9.00 Letalski dan na vzletišču Cerkvenjak – Aero klub Sršen Cerkvenjak
15.00 Sveta maša – pri kapeli v Andrencih – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah 15. tradicionalni »Turnir Zorman« v 

malem nogometu – ŠTD Smolinci – Župetinci
NEDELJA, 21. JUNIJ 

9.00 Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj – v dvorani Doma kulture
9.45 Zbor praporov društev in organizacij v občini Cerkvenjak – na trgu v Cerkvenjaku
10.00 Slovesna maša, posvečena prazniku Občine Cerkvenjak – v cerkvi Sv. Antona 
 15. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD Smolinci – Župetinci
11.00 Družabno srečanje za občane – na trgu pred Občino Cerkvenjak

PONEDELJEK, 22. JUNIJ

7.00 12. nogometna šola – na ŠRC Cerkvenjak – NK Cerkvenjak  
(od 22. do 27. junij)

SREDA, 24. JUNIJ

20.00 Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti« z družabnimi igrami –  
KD Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi društvi 

ČETRTEK, 25. JUNIJ

10.00 S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak (rekreativno kolesarjenje  
na lastno odgovornost) – ŠD Cerkvenjak 

PETEK, 26. JUNIJ

7.30 Krvodajalska akcija – v OŠ Cerkvenjak – OORK Cerkvenjak
10.00 Kegljanje na vrvico – na ŠRC Cerkvenjak – DU Cerkvenjak

SOBOTA, 27. JUNIJ

19.00 Nogometni turnir med zaselki – igrišče pri OŠ – KMN Cerkvenjak
 Prijateljske nogometne tekme in zaključek 12. nogometne šole – na ŠRC Cerkvenjak – NK Cerkvenjak

22. PRAZNIK OBČINE CERKVENJAK
5. JUNIJ – 27. JUNIJ 2020

Vljudno vabljeni.

Opozorilo: Prireditve se bodo izvajale v skladu z navodili Vlade RS in priporočili NIJZ.  
Za zagotovitev varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa so dolžni skrbeti  

organizatorji kot tudi obiskovalci prireditev. 
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