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Začenja se volilna jesen
Po aprilskih parlamentar-

nih volitvah se nadaljuje super  
volilno leto. V nedeljo, 23. ok-
tobra 2022, bodo v Sloveniji 
volitve predsednice oz. predse-
dnika republike. Volitve župa-
nov in občinskih svetov bodo  
20. novembra. Predvidoma 27. 
novembra bomo odločali še na 
treh referendumih. S svojimi 
glasovi resnično odločamo!

Jesensko
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V SLOGI JE MOČ, S KATERO BOMO PREMAGALI 
TUDI ENERGETSKO IN DRAGINJSKO KRIZO

Uredništvo Zrnja že od prve številke naprej pred izidom 
vsake številke zaprosi vsakokratnega župana Občine Cer-
kvenjak, da odgovori na aktualna vprašanja, ki so povezana 
z delovanjem občine in njeno vlogo pri uresničevanju inte-
resov občank in občanov v lokalni skupnosti, saj ima daleč 
največ informacij o tem. Tokrat smo sedanjega župana pov-
prašali, kako se v Cerkvenjaku odzivajo na energetsko kri-
zo, na epidemijo covida-19, ki še vedno ni mimo, in na viso-
ko inflacijo v Sloveniji in celotni Evropi, ki je tudi posledica 
vojne v Ukrajini. Z Marjanom Žmavcem smo se pogovarjali 
tudi o investicijah in razvojnih aktivnostih, ki jih ta čas izva-
ja Občina Cerkvenjak in za katere je prav, da so občanke in 
občani o njih celovito informirani iz »prve roke«.

Marjan Žmavc: Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani smo na energet-
sko krizo letos pozimi dobro pripravljeni, še zlasti kar se tiče javnih 
objektov, ki jih je občina pravočasno energetsko prenovila. Krizne 
razmere, če bi do njih prišlo, bomo tako kot v preteklosti premagali z 
medsebojno solidarnostjo.

Analitiki napovedujejo težko zimo, saj se Slovenija tako kot 
Evropa in ves svet srečuje z energetsko krizo. Cene plina, elek-
trike in še nekaterih energentov so zaradi vojne v Ukrajini zelo 
porasle, vprašljiva pa je tudi njihova dobava. Kako to krizo ob-
čutite v Cerkvenjaku?

Višji računi za elektriko, plin in druge energente zagotovo 
prizadenejo tudi naše občanke in občane, vendar pa ima v po-
deželskih občinah v severovzhodni Sloveniji, med katere sodi 
tudi Občina Cerkvenjak, veliko domačinov tudi lastne ener-
gente v lesni masi. Drva iz domačega gozda so dobila novo ve-
ljavo. Poleg tega pa je v zadnjih letih v naših krajih precej ljudi 
zgradilo na strehah svojih hiš ali gospodarskih poslopij sonč-
ne elektrarne oziroma tako imenovane sončne panele. Vse to 
jim zagotavlja skoraj dovolj energije za vse leto. Naša občina 
doslej ni vlagala v izgradnjo obnovljivih virov energije, ven-
dar že razmišljamo o tem, da bi tudi na strehe javnih objektov 
v Cerkvenjaku namestili male »sončne elektrarne«. Na srečo 
pa smo v naši občini še pravočasno poskrbeli za energetsko 
sanacijo javnih objektov, tako da nas energetska kriza ne bo 
prizadela tako kot bi nas sicer, če bi jo pričakali nepripravljeni.
Kako so na energetsko krizo pripravljeni javni objekti v Občini 
Cerkvenjak?

Že pred 8 leti smo začeli delati na izboljšanju energetske 
učinkovitosti javnih objektov. V osnovni šoli smo že takrat za-

menjali energent in šli na domačega in cenejšega. Ogrevanje 
na naftne derivate smo zamenjali z ogrevanjem na lesne sekan-
ce, saj imamo lesne mase v lokalnem okolju v izobilju. 
Osnovna šola je največji javni objekt v Občini Cerkvenjak, ali ne?

Seveda. Poleg tega pa kotlovnica v osnovni šoli ogreva tudi 
stavbo Občine Cerkvenjak in Kulturnega doma Cerkvenjak. 
Cene lesnih sekancev so, razumljivo, zadnje čase mnogo bolj 
stabilne kot cene drugih energentov, ki skokovito naraščajo.
Kakor mi je znano, so se tudi cene lesnih sekancev povečale, da 
ne bi kdo dobil napačnega vtisa.

Seveda so se, saj se proizvajalcem lesnih sekancev draži-
jo stroški naftnih derivatov za gozdna dela, za proizvodnjo 
sekancev, za prevoze in za druge stroške. Stroški za nabavo 
sekancev pa se ta čas ne povečujejo tako kot stroški plina ali 
nafte, še posebej, ker ima naša občina z dobavitelji sklenjene 
dolgoročne pogodbe.
V zadnjem času se niso podražili samo energenti, temveč tudi hrana, 
kar je brez dvoma posledica zmanjšanega izvoza žita in nasploh hra-
ne iz Ukrajine, ki je stoletja s svojo izredno kakovostno zemljo, ime-
novano »černozjom« veljala za žitnico Evrope. Žito je izvažala na 
vse svetovne trge. Kako prehransko krizo občutite v Cerkvenjaku?

Govoril sem že o veliki stopnji samooskrbe s hrano v naši 
občini. Zalo veliko občank in občanov v naši občini ima vsaj 
nekaj malega zemlje, na kateri pridelujejo hrano za lastne po-
trebe. S samooskrbo tako blažimo posledice prehranske dragi-
nje v državi in širše. Vendar pa je ob tem treba povedati, da se 
tudi proizvajalcem hrane na lastnem koščku zemlje povečuje-
jo stroški za gnojila, za energente, za prevoz, za transport, za 
vzdrževanje, za investicije in za druge nujne izdatke. Ne samo 
nakup, tudi pridelava hrane se je podražila in se še naprej draži.
Se temu primerno dvigujejo plače in pokojnine ter odkupne 
cene kmetijskih proizvodov?

Ne. Ta hip prihodki občank in občanov v naši občini ne sledijo 
povečanju cen energije, prehrane in drugih proizvodov. Povišanje 
cen čutimo tudi pri investicijah v občini, ki se povečujejo in sle-
dijo inflaciji. Na srečo smo za velik del investicij letos z izvajalci 
sklenili pogodbe že spomladi, tako da bo lahko občina do konca 
leta izvedla načrtovane investicije brez bistvenih podražitev. Za-
vedamo pa se, da bodo v naslednjem obdobju investicije dražje, 
čeprav se je začel trg gradbenih storitev ravno v zadnjem času 
tudi malce ohlajati. Ker so cene gradbenih storitev nenormalno 
poskočile, se je povpraševanje po gradbenih storitvah zmanjšalo, 
to pa povratno vpliva na zniževanje cen v tem sektorju.
Veliko prebivalk in prebivalcev v Občini Cerkvenjak, kot ste 
omenili, je vsaj delno samooskrbnih s hrano. Kakšna pa je bila 
letos letina? So lahko ljudje z njo zadovoljni?

Spomladi je za letino kazalo dobro, potem pa je naše kraje 
prizadela huda suša, ki je močno prizadela rastline. Zato so 
pridelki proizvajalcev krepko manjši od pričakovanih.

Najhuje so prizadeti pridelki koruze in travinja, pa tudi ne-
katerih drugih poljščin. Pridelek sadja in grozdja pa je suša ne-
koliko manj prizadela. Vino bo zaradi vročega poletja in jeseni 
zelo kakovostno.
Ali lahko najhuje prizadeti računajo na solidarnostno pomoč?

Država je že ponudila pomoč prizadetim po suši. Vloge za 
omilitev posledic škode od suše so pristojni organi že spre-
jemali. Rok za oddajo teh vlog je že mimo. Pričakujemo, da 
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bodo nadomestila za škodo po suši prizadeti prejeli pravoča-
sno oziroma v razumnem roku. Škoda po suši je bila že oce-
njena. Upamo, da bodo vsaj letos nadomestila upravičencem 
izplačana pravočasno. Pristojni so namreč škodo že ocenili, 
kakšen znesek škode pa bo oškodovanec dobil, pa še ni znano, 
ker na to vpliva veliko okoliščin.
Kdo je ocenil škodo po suši?

Škodo je na podlagi določenih ugotovljenih parametrov 
na terenu ocenila kmetijsko svetovalna služba Kmetijskega 
zavoda s Ptuja, vloge za pomoč tukajšnjih prebivalcev pa je 
sprejemala občina, ki je vlagateljem po potrebi pomagala pri 
administrativnih opravilih.
Država je že predlagala nekatere ukrepe, ki naj bi ljudem poma-
gali prebroditi letošnjo zimo. Ali te ukrepe v občini že občutite?

Doslej je država že sprejela nekaj ukrepov, ki pa še niso dali 
pravih rezultatov. Med drugim je začela objavljati primerjave med 
cenami potrošniških košaric med posameznimi trgovskimi siste-
mi. Na ta način naj bi preprečila, da trgovska podjetja ne bi ener-
getske krize izkoristila za povečevanje svojih dobičkov. Reden in 
sistematičen nadzor nad cenami za potrošnike ni slab. Na vsak na-
čin se kupcem splača preveriti, v kateri trgovini je kakšen artikel 
cenejši. Na ta način je in bo mogoče precej prihraniti. Vlada pri-
pravlja še nekatere ukrepe za ublažitev povišanje cen. Upam, da 
jih bo sprejela pravočasno in ne kot marsikdaj doslej, ko so ukrepi 
države močno zamujali in zato niso dosegli želenih učinkov.
So se občine v Sloveniji že odzvale na sedanje razmere?

Seveda. V Sloveniji imamo tri združenja občin in vsa so 
se poenotila v prizadevanjih za dvig povprečnin. Višje pov-
prečnine občine nujno potrebujemo, saj so se nam zaradi že 
omenjenega zvišanja cen povečali stroški za mnoge izdatke, 
ki jih po zakonu morajo izplačevati občine. Naj omenim samo 
prevoze učenk in učencev v šolo in nazaj, stroške ogrevanja 
in vzdrževanja javnih stavb, sofinanciranje pomoči na domu, 
plačevanje oskrbnim za socialno šibke občane v domovih za 
starejše, ki se povišujejo, in podobno.
Občina v resnici svojim občankam in občanom veliko pomaga 
s pomočmi, za katere sam pravim, da so skoraj nevidne. Nekaj 
ste jih že omenili, pa jih je še več. Pomembno je denimo tudi 
subvencioniranje stroškov za bivanje v domu za socialno šibke 
občanke in občane, ki jim občina zagotavlja celo skromno že-
pnino. Brez tega marsikateri starejši ne bi imel dostojne starosti. 
Ali v teh kriznih časih občine v Sloveniji načrtujete tudi kakšno 
novo solidarnostno pomoč socialno šibkim?

To načrtuje vlada, občine pa za zdaj ne. Socialno šibkim 
bodo tako kot doslej tudi v prihodnje pomagali centri za soci-
alno delo, kamor se lahko po socialno pomoč zateče vsakdo, 
ki jo potrebuje, seveda pa mora biti do nje upravičen. Merila 
za to opredeljuje zakon.
Pozimi nas lahko ogrozi tudi covid-19, saj epidemija te virusne 
bolezni še ni mimo. 

Res je. Vendar smo se s covidom že naučili živeti: gre za 
ohranjanje distance med ljudmi, za pogosto umivanje in raz-
kuževanje rok, za redno prezračevanje prostorov in za druge 
ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju zdravja. Mednje sodi tudi 
ukrep o obveznem nošenju maske ob obisku naše zdravstvene 
ambulante v Cerkvenjaku. Če bomo spoštovali te ukrepe, zapi-
ranja družbe, kakršnemu smo bili priča v preteklosti, ne bo več.
Kako pa je s cepljenjem proti covidu-19?

Vsakdo, kdor se želi cepiti s četrtim poživitvenim odmer-
kom, ga lahko dobi v Zdravstvenem domu Lenart, seveda pa 
se mora na cepljenje predhodno prijaviti. Prav tako ga lahko 
dobi v Cerkvenjaku, saj bo Cerkvenjak obiskovala mobilna 
cepilna ekipa iz omenjenega zdravstvenega doma. Ob lepem 
vremenu bo ta ekipa izvajala cepljenje na trgu pred občino, v 
slabem pa v Avli Vlada Tušaka v Kulturnem domu.

Ta čas v občini Cerkvenjak poteka tudi intenzivna gradnja op-
tičnega širokopasovnega omrežja, ki jo izvaja podjetje Telekom 
Slovenije. Kako občina pri tem sodeluje?

Doslej je Telekom Slovenije zgradil v naši občini že več 
kot šest kilometrov glavnih optičnih vodov in predpripravo 
razdelilnih jaškov za sekundarno omrežje. Na širokopasovno 
optično omrežje je Telekom Slovenije priključil že okoli 150 
gospodinjstev. Občina s Telekomom pri tem dobro sodeluje. 
Veliko vodov smo tako zgradili ob sočasni gradnji cest in vo-
dovoda, ki jih izvaja občina. Telekom bo gradil optično omrež-
je v naši občini naprej še to jesen in tudi spomladi 2023. Upam, 
da bodo v tem času in tudi pozneje na internet priključili čim 
več gospodinjstev v Cerkvenjaku. Občina bo pri tem, tako kot 
doslej, poskušala pomagati po svojih močeh in pristojnostih. 
Ne smemo pozabiti, da je v naši občini 720 gospodinjstev in 
prav vsa v sodobnem času potrebujejo internetno povezavo.

Cerkvenjak se bo začel širiti tudi na južno pobočje, kar je bilo v preteklo-
sti nepredstavljivo. Sedaj sta občina in podjetje Juven uspela od župnije 
ob soglasju nadškofije odkupiti za širjenje naselja ustrezna zemljišča.

Mimogrede: opazil sem, da se je v Cerkvenjaku pred osnovno 
šolo pojavila solarna klop? Kdo jo je namestil in kakšna je njena 
funkcija?

Postavila jo je Občina Cerkvenjak v sodelovanju z LAS Ov-
tar Slovenskih goric. Gre za projekt Zelene Slovenske gorice, 
za katerega je večino sredstev namenila Evropska unija, Ob-
čina Cerkvenjak pa je prispevala le manjši lastni delež. Na so-
larni klopi, podobne so v okviru tega projekta namestili tudi v 
drugih občinah v osrednjih Slovenskih goricah, si lahko vsak-
do brezplačno napolni mobilno napravo, če je to pozabil storiti 
doma, ali se priključi na internet.
Katere investicije pa so mimo tega v Občini Cerkvenjak ta čas 
še aktualne?

Občina bo modernizirala cesto Govedič – Kostanjevec in ob 
njej zgradila pločnik, saj bo ta cesta vodila do novih objektov. 
Podjetje Juven d.o.o. in Občina Cerkvenjak sta namreč že od 
župnije Sv. Antona v Slovenskih goricah ob soglasju Nadško-
fije Maribor odkupila zemljišča na južnem pobočju Cerkvenja-
ka. Občina bo na svojem delu zemljišča razširila parkirišče pred 
zdravstvenim domom in pripravila zemljišče za izgradnjo manj-
še enote doma za starejše, v kateri naj bi bilo med 30 in 40 po-
stelj za starejše občane, ki zaradi različnih razlogov ne bodo več 
mogli živeti doma. Nakup zemljišča od župnije bo občini omo-
gočil tudi širitev zdravstvenega doma, staro poslopje pred njim, 
pa bo občina porušila in zemljišče uporabila za širitev parkirišča.

Podjetje Juven, ki je v Cerkvenjaku pred leti že zgradilo sta-
novanjski blok, pa namerava ob novi ulici zgraditi še dva sta-
novanjska bloka – najprej enega, nato pa še drugega. V obeh 
naj bi bilo 24 stanovanj, ki jih bo podjetje ponudilo na trgu. 
Z izgradnjo novih stanovanj se bo demografska slika v naši 
občini še dodatno izboljšala.
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IZ DELA ORGANOV OBČINE CERKVENJAK

10. dopisna seja Občinskega sveta  
Občine Cerkvenjak

ODLOČALI O TREH 
TOČKAH DNEVNEGA 

REDA IN JIH SPREJELI
Občinski svet Občine Cerkvenjak poleg rednih sej odloča 

tudi preko dopisnih, ko gre za manj pereča vprašanja. Tako je 
do zdaj v tem mandatu, ki se počasi izteka, imel 10 dopisnih 
sej. Zadnja, deseta, je potekala od 4. 8. do 9. 8. 2022 do 15. 
ure. Na dnevnem redu so bile tri točke: Sklep o imenovanju 
nadomestne članice Občinske volilne komisije, Sklep o izdaji 
soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Cerkvenjak za 
šolsko leto 2022/2023 in Sklep o določitvi cene programov 
Vrtca Cerkvenjak.

Tako so soglasno sprejeli sklep o imenovanju nove članice 
v Občinsko volilno komisijo, saj je Simona Firbas podala svoj 
odstop. Kot nadomestno članico so imenovali Rozino Topo-
lovec. Ker Sklep o sistemizaciji delovnih mest in oblikovanja 
oddelkov za vrtec nima dodatnih finančnih posledic za prora-

Letošnjo jesen in pomlad 2023 bo zaznamovala intenzivna gradnja 
optičnega omrežja v naseljih, ki jo izvaja Telekom Slovenije ob 
dobrem sodelovanju z občino.

Kako pa je s parkiriščem na nekdanji Doklovi domačiji, ki jo je 
občina pred časom odkupila?

Letos bo ostalo parkirišče na njeni lokacijo v gramozni obli-
ki, naslednje leto pa ga bo občina asfaltirala in na njem uredila 
tržnico in nekaj postaj za napajanje električnih avtomobilov. S 
to investicijo se bo občina prijavila na razpis Las Ovtar Slo-
venskih goric za pridobitev državnih in evropskih sredstev.
Občina je namestila tudi luči javne razsvetljave v tako imenova-
ni »Pomarančni gasi«.

Res je. Upamo, da bo od zdaj tam v nočnem času, ko se 
lokali zaprejo, več miru in da bo promet po njej v nočnih urah 
bolj varen.
Kako pa napreduje modernizacija ceste v novem naselju,  
pri Nedeljku?

Tam bo občina modernizirala cesto, zgradila pločnik in ure-
dila prehod za pešce na regionalni cesti proti ŠRC Cerkvenjak. 
Investicija poteka tako, kot smo načrtovali.

Kako napreduje gradnja trgovsko poslovnega objekta, katerega 
investitor je podjetje Masiv iz Gornje Radgone in v katerem naj 
bi bili Mercatorjeva trgovina in lekarna?

Ravno pred dnevi je bil pri meni predstavnik podjetja in mi 
zagotovil, da bodo prostori za lekarno na voljo še letos. Upam, 
da bo Lekarna Špringer iz Gornje Radgone začela poslovati v 
njih v najkrajšem času, saj Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani, 
še zlasti starejši, lekarno v domačem kraju potrebujemo. Kar 
se tiče preostalega dela objekta na tej lokacijo pa ga namerava 
investitor dograjevati postopoma. Pomembno pa je, da bo ure-
dil parkirišča pred objektom.
Občina je poskrbela tudi za večjo prometno varnost, saj se je 
pojavila ob občinskih cestah nova prometna signalizacija.

Na nekaterih cestnih odsekih je bilo treba zaradi varnosti 
udeležencev v prometu, zlasti otrok in pešcev, dodatno ome-
jiti hitrosti. Ob tem pa naj omenim, da je občina poskrbela za 
večjo varnost otrok tudi s tem, da je uvedla nove linije šol-
skega avtobusa za prevoz učenk in učencev v šolo in nazaj. 
Pregovor pravi, da so otroci naše največje bogastvo, in kot 
pedagog moram temu pritrditi, zato si na občini prizadevamo, 
da bi ustvarili najboljše pogoje za razvoj in napredovanje na-
ših najmlajših. Konec koncev vsega, kar počnemo in za kar 
si prizadevamo, ne počnemo samo zase, temveč tudi za nove 
generacije Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov, ki jim želimo 
zagotoviti enake pogoje za osebnostni razvoj in za srečo v ži-
vljenju, kot jih imajo mladi v urbanih središčih.
Na koncu vsakega pogovora vprašam aktualnega župana, ali 
želi še kaj sporočiti našim bralkam in bralcem, ki so hkrati tudi 
občanke in občani Občine Cerkvenjak. Imate zanje pred leto-
šnjo zimo, ki bo po napovedih težka, še kakšno sporočilo?

Verjamem v naše občanke in občane, ki so že mnogokrat do-
kazali, da se znajo spopasti z različnimi težavami v vsakdanjem 
življenju, tako tudi s sedanjo energetsko in posledično draginj-
sko krizo. Občina pa bo skupaj z ukrepi države poskušala omi-
liti posledice nastale krize, saj kot pravijo – v slogi je moč.

Tomaž Kšela

čun občine za leto 2022, je bil sprejet tudi ta. Zanj so glaso-
vali vsi svetniki razen svetnika mag. Mirka Žmavca, ki se je 
kot ravnatelj izločil iz glasovanja. Tudi tretja točka dnevnega 
reda, kot kaže izid glasovanja, ni bila problematična. Kar je 
bistveno, ne prinaša omembe vrednega povišanja cene. Glede 
na starostno strukturo otrok v vrtcu se ukinja kombinirani od-
delek vrtca s 1. 9. 2022. Za so glasovali vsi svetniki in svetnici 
razen mag. Žmavca, ki se je tudi pri tej točki dnevnega reda 
izločil iz glasovanja.

F. B.

SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU OBČINE 
CERKVENJAK

24. 8. 2022 se je na svoji 5. redni seji sestal Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkvenjak. Na seji 
smo razpravljali o stanju prometne varnosti v občini in obrav-
navali ukrepe za varen začetek novega šolskega leta.
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OB 24. PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK

SPOMNILI SO SE 
ŠTEVILNIH RAZVOJNIH 

DOSEŽKOV
Tako kot vsako leto so v Občini Cerkvenjak tudi letos osre-

dnjo proslavo ob 24. občinskem prazniku, ki so ga proslavljali 
od 3. do 26. junija, pripravili v kulturnem domu v središču 
občine. Na njej so se poleg najvidnejših predstavnikov politič-
nega, gospodarskega in društvenega življenja v občini zbrali 
tudi poslanec Franci Breznik, župani in podžupani sosednjih in 
prijateljskih občin, ravnatelj Osnovne šole Cerkvenjak- Vito-
marci mag. Mirko Žmavc, župnik Janko Babič, cerkvenjaška 
vinska kraljica Tjaša Simonič, odgovorni urednik občinskega 
glasila Zrnje Edvard Pukšič in številne občanke in občani.

Slavnostni govor na proslavi je imel župan Občine Cerkve-
njak Marjan Žmavc. »Po dveh letih omejitev zaradi epidemi-
je covida-19 lahko letos nekoliko bolj sproščeno praznuje-
mo občinski praznik,« je dejal in poudaril, da se bo v okviru 
praznovanja zvrstilo več kot 40 različnih kulturnih, športnih, 
družabnih, strokovnih in drugih prireditev. Nato pa je dodal: 
»Današnjo osrednjo prireditev ob 24. občinskem prazniku smo 
začeli s slovesno mašo in zborom praporščakov v cerkvi Sv. 
Antona Puščavnika, po dveh letih pa spet s povorko ter prika-
zom starih običajev in navad. Upam, da ste bili navdušeni ob 
prikazu te naše nesnovne kulturne dediščine in se še z malo 
nostalgije spominjate na dobre stare čase.« 

Župan Žmavc je nato, kot je dejal, z veseljem in ponosom 
spregovoril o skoraj četrt stoletja dolgem razvoju občine, za 
katero so se Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani odločili na re-
ferendumu 22. junija 1998 z veliko večino glasov tistih, ki so 

se udeležili referenduma. »Po vseh teh letih samostojne poti 
ugotavljamo, da je bila naša odločitev takrat pravilna, saj se 
je v tem času veliko postorilo na različnih področjih dela in 
življenja v občini. Za osvežitev spomina naj naštejem le nekaj 
večjih pridobitev, ki so zaznamovale čas od lanskega pa do 
letošnjega praznovanja občinskega praznika. 

V drugi polovici lanskega leta smo kljub epidemiji izvedli 
mnoge infrastrukturne projekte, predvsem izgradnjo manjših od-
sekov lokalnih cest v Andrencih, Stanetincih, Čagoni in Coge-
tincih ter vodovoda v delu Župetincev, Ivanjskem Vrhu in delu 
Cogetincev. Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo smo izvedli 
izgradnjo pločnika, javne razsvetljave in rekonstrukcijo državne 
ceste R3 734 v smeri proti naselju Stanetinci in sanacijo zemelj-
skega plazu. Skupna vrednost investicije je bila okrog 200.000 
evrov. Ena največjih investicij v drugi polovici lanskega leta pa 
je bila energetska sanacija OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, ki nas 
je ob 49-odstotnem nepovratnem sofinanciranju Ministrstva za 
infrastrukturo stala več kot pol milijona evrov. Istočasno z ob-
novo fasade in zamenjavo oken, ureditvijo mansarde in okolice 
osnovne šole, smo obnovili tudi šolsko telovadnico, ki jo upora-
bljajo v popoldanskih in večernih urah športni klubi, društva in 
vadbene skupine. Od investicij ob koncu prejšnjega leta v cestno 
infrastrukturo naj omenim še ureditev ceste, pločnika in javne 
razsvetljave do športno-rekreativnega centra, ki je bistveno iz-
boljšala varnost udeležencev, ki uporabljajo te športne površine. 
Ob tribuni na ŠRC smo skupaj z NK Cerkvenjak zgradili pokriti 
nadstrešek za druženja športnikov in obiskovalcev. Za režijski 
obrat naše občine smo v Poslovno-obrtni coni Brengova razširili 
skladiščne površine, nabavili poltovorno vozilo Iveco in nekaj 
strojne opreme. V proračunu za leto 2022 pa smo zagotovili inve-
sticijska sredstva za cestno infrastrukturo po posameznih naseljih 
v občini v višini 300.000 evrov in skupni dolžini okrog 2,5 km. 

Seje se je udeležil tudi župan Občine Cerkvenjak, Marjan 
Žmavc, ki nas je seznanil z novo avtobusno linijo za prevo-
ze otrok v osnovno šolo skozi naselje Ivanjski Vrh, ureditvijo 
parkirišča pri OŠ in vrtcu in drugih načrtovanih investicijah.

Seje se je udeležil tudi predstavnik Policijske postaje Le-
nart Sandi Firbas, ki je zagotovil, da bodo policisti prve dni 
šolskega leta prisotni v centru Cerkvenjaka in tako skrbeli za 
varnost udeležencev v cestnem prometu. Varovanje otrok sta 
v prvih dneh šolskega leta opravljala tudi predstavnika PGD 
Cerkvenjak in zaposlena delavca režijskega obrata občine Cer-
kvenjak. Vsem se za opravljeno delo iskreno zahvaljujemo.

Na seji smo izrekli vse pohvale občini za ureditev parkirišča 
na parceli »Dokl« v središču Cerkvenjaka, ki je res velika pri-
dobitev za izboljšanje prometne varnosti v centru. Obravnava-
li smo tudi stanje prometne varnosti na drugih odsekih cest v 

občini, avtobusnih postajališčih in problematiki vožnje težkih 
tovornih vozil v tranzitu skozi center Cerkvenjaka. 

Dogovorili smo se, da v kolikor bo interes in bodo epidemi-
ološke razmere to dopuščale, bomo v zimskem času ponovno 
organizirali izobraževanje občanov iz prometne varnosti in za-
konodaje na tem področju.

Za zagotovitev večje varnosti otrok smo nabavili odsevne ru-
tice za učence 1. razreda, za potrebe izobraževanja otrok iz pro-
metne varnosti pa bomo glede na potrebe in v okviru finančnih 
možnosti zagotovili nekaj praktičnih didaktičnih pripomočkov. 

Člani SPVCP Cerkvenjak bomo še nadalje spremljali stanje 
prometne varnosti na območju občine, sodelovali z Agenci-
jo RS za promet, dobrodošle pa so tudi pobude za izboljšanje 
varnosti občanov.

Andrej Kocbek, SPVCP Cerkvenjak 
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Zagotovili smo še sredstva za odkup zemljišča in starejše 
hiše Doklovih v neposredni bližini šole in vrtca, kjer urejamo 
prepotrebno parkirišče in pozneje še lokalno tržnico ter pol-
nilnice za električne avtomobile. Poleg tega smo v proračunu 
za letošnje leto zagotovili tudi sredstva za odkup prostorov za 
lekarno Špringer v novem trgovsko – poslovnem objektu na 
bivši Zimičevi domačiji. 

Ker je vrtec Pikapolonica poln, trenutno je vpisanih 118 
otrok v 6 oddelkih, smo naročili projekt za dograditev 4 igral-
nic in pomožnih prostorov v južnem delu obstoječega vrtca. 
Trenutno smo v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in se 
bomo v letih 2023/2024 prijavili na razpis Ministrstva za šol-
stvo za sofinanciranje projekta dograditve vrtca. Po zadnjih 
statističnih podatkih se nam število prebivalcev nenehno po-
večuje in postali smo občina s pozitivnim migracijskim sal-
dom, kar pomeni, da priselitve presegajo odselitve. To nas 
navdaja z optimizmom, vse to pa narekuje še več potreb po 
stanovanjskih površinah, zato smo pridobili investitorja, ki bo 
po odkupu zemljišča od naše župnije zgradil enega ali dva sta-
novanjska bloka s skupaj 24 stanovanji. Prav tako pa bo občina 
na drugem delu tega stavbnega zemljišča, ki ga bomo odkupili, 
razširila parkirišče za Zdravstveno postajo v Cerkvenjaku in 
iskala investitorja za manjšo enoto doma starejših v Cerkve-
njaku. V veliko korist so nam ta leta prišla sredstva iz višje 
povprečnine in 6 odstotkov nepovratnih državnih sredstev za 
uravnoteženje razvitosti občin. Trenutno izvajamo obnovo do-
trajanega vodovoda na Cenkovi in delu Cogetincev v dolžini 
1 km, podjetje Telekom Slovenije pa sočasno polaga predpri-
pravo za optiko. Tudi ob obnovi ceste Smolinci - Župetinci je 
podjetje Telekom položilo več kot 2 km kabelske kanalizacije 
za optiko. Tej dinamiki izgradnje optičnega omrežja bodo sle-
dila še nekatera ostala naselja v občini. Trenutno je na optično 
omrežje v občini priključenih že več kot 150 gospodinjstev, 
saj je bilo že ob obnovi regionalne ceste R2 439 smer Cer-
kvenjak – Sveti Jurij ob Ščavnici leta 2019 položene skoraj 3 
km kabelske kanalizacije. Potreb po optičnih priključkih v naši 
občini pa je še veliko, zato upamo, da bo podjetje Telekom 
nadaljevalo s to dinamiko izgradnje še v naslednjem letu. V 
našem načrtu razvojnih programov pa je še kar nekaj idejnih 
projektov, od nadaljevanja 2. faze izgradnje Vitalin parka, ure-
ditve razgledne ploščadi na stolpu Gasilskega doma, ureditve 
pohodniških in kolesarskih poti, pa še kaj. Za pomoč starejšim, 
ki nimajo lastnega prevoza za najnujnejše opravke, smo letos 
skupaj z Društvom upokojencev Cerkvenjak pristopili k pro-
jektu Prostofer, ki ga izvaja Zavod zlata mreža. Kot ste že tudi 
lahko opazili, je dvorana našega Kulturnega doma z odrom 
dobila novo podobo, ki smo jo obnovili preko projekta LAS 
Ovtar Slovenske gorice. Prav tako smo letos obnovili fasado 
in zamenjali vhodna vrata na Zdravstveni postaji v Cerkve-
njaku. Za potrebe turistične promocije pa smo v centru obči-
ne skupaj z društvom Krdebač namestili interaktivno tablo v 
okviru projekta »Cerkvenjak na dotik«. Iz vsega navedenega 
lahko sklepate, da nam volje, idej in aktivnosti za prihodnje 
ne bo zmanjkalo, saj si želimo, da imajo naši občani na voljo 
vse tisto, kar potrebujejo za normalno življenje in delo. To so 
dobre cestne in telekomunikacijske povezave, urejeno otroško 
varstvo, sodobno osnovno šolo, ustrezna primarna zdravstve-
na oskrba, možnosti za društveno udejstvovanje, za šport in 
rekreacijo ter v starosti za bivanje v domačem okolju,« je dejal 
Marjan Žmavc.

»Na koncu bi se rad še enkrat zahvalil vsem članom in 
članicama našega občinskega sveta za soglasno podporo pri 
umeščanju vseh pomembnih investicij v občinski proračun in 
za podporo pri izvedbi drugih projektov. Društvom, klubom, 
združenjem, organizacijam pa za izvedbo prireditev in dogod-
kov med letom ter v času občinskega praznika, ki bogatijo dru-

žabno in kulturno življenje v občini. Iskrene čestitke pa name-
njam tudi letošnjim prejemnikom občinskih nagrad in priznanj 
ter nagrajenim učencem, dijakom in diplomantom različnih 
fakultet za dosežene odlične uspehe na izobraževalnem štu-
dijskem področju. Občankam in občanom Občine Cerkvenjak 
čestitam ob 24. občinskem prazniku ter se vam zahvaljujem 
za vso podporo in pomoč pri izvedbi občinskih in drugih pro-
jektov, saj si vsi želimo živeti v prijaznem in urejenem okolju. 
Čestitke tudi ob 31. letnici samostojne države Republike Slo-
venije in 25. juniju, dnevu državnosti, ki ga bomo tudi pri nas 
obeležili pod Lipo samostojnosti na predvečer praznika,« je 
svoj govor sklenil župan.

Na osrednji proslavi ob 24. občinskem prazniku so se poleg doma-
činov in najvidnejših predstavnikov gospodarskega, političnega in 
društvenega življenja občine zbrali tudi številni gosti.

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je predstavil razvojne 
dosežke občine med lanskim in letošnjim občinskim praznikom.

Dobitniki priznanj Občine Cerkvenjak
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Dobitniki županovih priznanj

Občina Cerkvenjak je priznanje za uspešno sodelovanje podelila 
tudi poslancu Francu Brezniku.

Na osrednji proslavi so izvedli bogat kulturni program, v katerem je 
sodeloval tudi MePZ KD Cerkvenjak. Povezoval ga je  
Damjan Veršič.

Nato so na proslavi podelili občinska priznanja in nagrade in 
županova priznanja, za uspehe na izobraževalnem področju pa 
je občina nagradila tudi najboljše učence, dijaka in študente. 
Seznam nagrajencev smo v Zrnju objavili že v junijski številki.

S svojimi plesi je kulturni program obogatila tudi folklorna skupina 
KD Cerkvenjak.

Dobitniki priznanj turističnega društva.

Po osrednji proslavi je občina za vse občanke in občane in goste 
pripravila družabno srečanje s pogostitvijo in živo glasbo.

Na osrednji proslavi so izvedli tudi bogat kulturni program, 
ki ga je vešče povezoval Damjan Veršič.

Po proslavi je občina za vse občanke in občane ter goste v 
parku pred gasilskim domom pripravila družabno srečanje s 
pogostitvijo in živo glasbo.

Tomaž Kšela
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Po dveh letih spet povorka starih običajev in navad

OBUDILI SO STARE ČASE
Po dvoletnem premoru zaradi epidemije novega koronavi-

rusa je letos ob 24. občinskem prazniku skozi Cerkvenjak po-
novno krenila tradicionalna povorka starih navad in običajev, 
ki jo že vrsto let organizira Turistično društvo Cerkvenjak. Na 
prireditvi, imenovani »Obudimo stare čase«, je letos sodelova-
lo 9 etnografskih skupin z več kot 120 članicami in člani. Pri-
reditev je v središče Cerkvenjaka privabila veliko domačinov 
in obiskovalcev od drugod ter občinskemu prazniku ponovno 
dala pečat vseljudskega praznovanja. 

Na čelu povorke »Obudimo stare čase« so tudi letos ponosno kora-
kali praporščaki.

PGD Cerkvenjak, ki letos praznuje 90-letnico delovanja, je na 
povorki ponosno predstavilo svoj sodobni vozni park.

Brez mladih tudi obujanje starih časov ne bi imelo pravega smisla.

Članice in člani društva »Krdebač« s Peščenega Vrha so predstavili, 
kako je življenje na naših tleh teklo v rimskih časih.

Obiskovalci klenkarjev niso samo videli, temveč tudi slišali.

Članice in člani ŠTD Smolinci-Župetinci so predstavili kopanje 
krompirja.

Na čelu skupine Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak sta bili 
dve prikupni bodoči kuharici.
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Moto klub Slovenske gorice Cerkvenjak je prikazal, kakšni so v 
starih časih bili moto servisi.

V starih časih, ko še ni bilo pralnih strojev, je bilo ročno pranje 
perila eno od najtežjih hišnih opravil.

Kdor je imel v starih časih takšen traktor, je bil pravi gospod.

Povorko starih navad in običajev so v Cerkvenjaku prvič or-
ganizirali na pobudo Stanka Žmavca starejšega leta 1972.

Že takoj na začetku je požela veliko zanimanja in odobrava-
nja domačinov.

Babice so tudi v času povorke neutrudno šivale.

Čebelarji so predstavili svojo zahtevno in koristno dejavnost.

Tako so se v starih časih domači turisti z avtomobilom Zastava 
odpravili na dopust. Brez ležalnika na strehi ni šlo.

Z njo so večkrat gostovali tudi na Kmetijsko-živilskem sej-
mu v Gornji Radgoni, kjer so Cerkvenjačanke in Cerkvenja-
čani za ohranjanje etnografskega izročila prejeli več nagrad.

Tomaž Kšela
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VEČER VINA IN 
DOMAČIH DOBROT 

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku vsa leta sodelu-
jejo tudi vinogradniki in članice društva kmečkih žena in de-
klet. In kako ne bi, saj imamo v Cerkvenjaku izvrstne kuharice 
in vinogradnike ter pijemo dobra vina.

Tako so kmečke žene 18. junija pripravile razstavo domačih 
dobrot, vinogradniki pa so dodali svojo vinsko kapljico.

F. B.

DAN DRŽAVNOSTI 
JE BIL V ZNAMENJU 

KOLESARJEV
25. junij - dan državnosti je v Cerkvenjaku, kjer meseca ju-

nija praznujemo svoj občinski praznik, rezerviran za ljubitelje 
kolesarjenja. Tako je bilo tudi letos, ko je prireditev, ki spada 
v okvir dogajanj ob prazniku Občine Cerkvenjak, bila na pro-
gramu že dvaindvajsetič.

Organizator v sodelovanju z Občino Cerkvenjak je Športno 
društvo Cerkvenjak. Vodja te priljubljene kolesarske prireditve 
pa vsa leta Feliks Borko s svojo ekipo pomočnikov.

S kolesom po mejah občine je rekreativno kolesarjenje s šti-
rimi kontrolnimi točkami, na katerih se kolesarji lahko tudi 
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odžejajo. Tako so se kolesarji in kolesarke, tisti, ki jim ta dogo-
dek v prvi vrsti pomeni druženje, najprej ustavili na kontrolni 
in osvežilni točki pri trgovini Marjana v Brengovi, domačiji 
Druzovič v Drbetincih, Trgovini in gostinstvu Ploj v Smolin-
cih in na Turistični kmetiji Firbas v Cogetincih. Zaključili pa 
na Izletniško-turistični kmetiji Breznik v Komarnici, kje je 
udeležence kolesarjenja in vse ostale, ki so bili vpeti v dogaja-
nje, čakala obilna malica in majice.

Kot je povedal Borko, so vsi kolesarji in kolesarke, letos jih 
je bilo 95, progo prevozili brez kakršnihkoli težav oziroma ne-
všečnosti. Je pa jih tokrat zaradi korone bilo občutno manj kot 
v letih pred korono, ko se jih povprečno udeležilo okoli 150. 
Najmlajši kolesar, ki je sam prevozil progo, je bil letos Mark 
Ploj, letnik 2016, najstarejši pa Franc Kuri, cerkvenjaški častni 
občan, letnik 1948. »Redarska služba« je bila, kot običajno, v 
domeni domačih gasilcev. Izvedbo prireditve finančno podpira 
tudi Občina Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

KOŠNJA Z ROČNO 
KOSO KLJUB IZREDNO 
VROČEMU VREMENU 

USPELA
S košnjo trave z ročno koso, kar je bilo še pred pol stoletja 

nekaj povsem normalnega, so v Cerkvenjaku končali letošnje 
prireditve ob 24. prazniku Občine Cerkvenjak.

Tokrat že 22. košnja v Cerkvenjaku je ena od prireditev, ki sodi 
v koledar prireditev ob praznovanju občinskega praznika in z njo 
se prireditve, ki se odvijajo čez ves mesec junij, tudi zaključijo. 
Letos so prireditve potekale vse od 3. junija do nedelje, 26. junija.

Poleg prikaza, kako se je kosilo nekoč, so pripravili tudi 
tekmovanje koscev. Kot je povedal Alojz Zorko, predsednik 
TD Cerkvenjak, je prireditev kljub izredno vročemu vremenu 
uspela. Kosci pa so kljub vročini dokazali, da še znajo kositi z 
ročno koso. To delo nikakor ni bilo lahko, odvisno je bilo od 
več faktorjev, predvsem je veliko vlogo igrala kosa, kako je 
bila ta sklepana. In še nečesa ne gre pozabiti, to delo je veljalo 
za eno od težavnejših kmečki del in kosci, ki so začeli kositi 
zgodaj zjutraj, ko se je začelo daniti in je bilo še nekoliko 
rose, da je kosa bolje rezala, so bili tudi bolje postreženi.

 
Tekmovanje koscev je potekalo v dveh starostnih skupinah 

- moški do 60 let in nad 60 let. V mlajši skupini je prvo mesto 
osvojil Erik Marsek, lanski zmagovalec Luka Lešnik je pri-
stal na drugem mestu in Damjan Šamperl na tretjem. V starejši 
skupini nad 60 let je prvo mesto letos pripadlo Francu Bratko-
viču, drugo Dragu Rokavcu in tretje Janezu Fekonji. Lanski 
zmagovalec cerkvenjaške košnje in mnogih drugih, Janko Pa-
vlič z Zgornje Velke, je tokrat kosil izven konkurence in tudi 
tokrat dokazal, da nima konkurenta v ročni košnji. V kategoriji 
žensk je bila prva Majda Rojs, drugo mesto je osvojila lanska 
zmagovalka Dragica Majer in tretje mesto Monika Majer.

Tako kot lani je košnja tudi letos potekala na domačiji Bezja-
kovih v Stanetincih. Najboljši tekmovalci so prejeli praktična 
darilca. Vsi tekmovalci so bili deležni tudi pogostitve.

Franc Bratkovič
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NALOŽBE ZA DANES IN JUTRI

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST
V letu 2022 je načrtovanih več investicij v cestno infrastruk-

turo in določene so tudi že realizirane in sicer:
 y »Modernizacija JP 703-762 (Cogetinci-Kocmut)« v 

dolžini 530 m;
 y »SANACIJA VOZIŠČA LC 203 381 (SMOLINCI- 

NOVINCI)« v dolžini 750 m; 
 y »SANACIJA VOZIŠČA JP 703 501 KUNOVA-KO-

MARNICA-SLATINŠEK« v dolžini 360 m;
 y »Modernizacija JP 703-752 (BRENGOVA – ZIBO-

TE)« v dolžini 150 m.
Prva dva odseka sta že izvedena. Ostala dva odseka sta v 

fazi priprave projektne dokumentacije in bosta realizirana v 
začetku leta 2023. 

Obnovljena cesta v naselju Smolinci-Župetinci

Obnovljena cesta v naselju Cogetinci

Ceste so zaradi tehničnih lastnosti (dotrajanosti in poškodb) 
slabše prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo dobre 
prometne povezanosti med kraji občine. Prav tako je bilo zaradi 
dotrajanega vozišča oteženo in drago vzdrževanje teh cest.

Obstaja več razlogov za izvedbo teh investicij, in sicer izbolj-
šati prevoznost cest ter povezanost med naselji, ki jih povezu-
jejo 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.

Tudi v letu 2022 so se tako izvedle nove investicije v cestno 
infrastrukturo in skupaj z občani se veselimo novih pridobitev.

OPTIČNO OMREŽJE V GRADNJI
Občina Cerkvenjak je že pred leti aktivno pristopila k zago-

tavljanju optičnega omrežja po celotni občini in se povezala s 
podjetjem RUNE, ki pa jim na žalost izvedbe projekta odprtega 
širokopasovnega omrežja še ni uspelo pripeljati do tako želene 
realizacije. Zaradi tega pa zadnje obdobje aktivno in bolj uspe-
šno občina sodeluje s podjetjem TELEKOM Slovenije, ki letos 
načrtuje na območju občine Cerkvenjak vzpostaviti čim več oz. 
vsaj nekaj kilometrov širokopasovnega optičnega omrežja. 

Trenutno se aktivno gradi omrežje v naseljih Smolinci, Žu-
petinci, Cenkova in Brengova. Predvidoma še letos se bo začela 
gradnja še v naselju Čagona iz smeri sosednje občine Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah v smeri proti centru Občine Cerkvenjak.

Za ta namen je bilo predvsem ob glavni regionalni cesti v 
Cerkvenjaku v minulih letih položenih kar nekaj kilometrov 
kabelske kanalizacije, v katero se je uvlekel optični kabel. 

Tudi pri vseh obnovah cest v naseljih se polaga kabelska 
kanalizacija, ki bo omogočala širitev optičnega omrežja.

Gradnja optičnega omrežja v naselju Cenkova-Cogetinci-Brengova

Letos in tudi v prihodnje bomo deležni intenzivne gradnje še 
kako potrebnega širokopasovnega optičnega omrežja, ki bo še 
kako spremenilo povezanost občanov vseh starostnih skupin v 
moderen spletni svet.

Izvedba prevezav na optiko v naselju Smolinci-Župetinci

Tudi letos je občina v okviru sočasne gradnje v okviru svojih 
investicij v obnovo ter vzdrževanje cest, izgradnjo ter obno-
vo javnega vodovoda ali izgradnjo javne razsvetljave skupaj 
s podjetjem Telekom omogočila položitev ustrezne kabelske 
kanalizacije za širokopasovno optično omrežje. Trase so tako 
načrtovane in so tudi v faznem izvajanju v več naseljih: v 

INVESTICIJE V OBČINI CERKVENJAK LETU 2022
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Smolincih, Čagoni, Cogetincih, Cenkovi, Cerkvenjaku, An-
drencih, Stanetincih in še kje. Veliko je tudi odvisno od za-
interesiranosti gospodinjstev in tam, kjer bo zainteresiranost 
večja, bo izgradnja lahko prednostna.

OBNOVA VODOVODA V  
NASELJU CENKOVA

Občina Cerkvenjak v okviru sočasne gradnje z optičnim 
omrežjem izvaja tudi projekt obnove dotrajanega vodovodne-
ga cevovoda starega prek 45 let na odseku od GD Cerkvenjak 
v smeri naselja Cenkova do območja križišča za rimsko gomil-
no grobišče, in sicer v dolžini cca. 1 km. Prva faza investicije, 
ki je obsegala izvedbo glavnega cevovoda brez priključkov, je 
bila v celoti zaključena že poleti.

Obnova vodovodnega omrežja v naselju Cenkova–Cogetinci

Ob tem se je skupaj s podjetjem Telekom izvedla tudi kabel-
ska kanalizacija za optično omrežje.

Druga faza obnove vodovoda, ki bo obsegala izvedbo 
manjših odsekov in obnovo hišnih priključkov, se načrtuje 
v letu 2023. 

VODOVOD V NASELJU GRABONOŠKI VRH
Občina Cerkvenjak si skupaj s sosednjo Občino Sveti Jurij 

ob Ščavnici že leta aktivno prizadeva za prevezavo vaškega 
vodovodnega sistema Grabonoški Vrh na javni vodovodni sis-
tem v upravljanju JP Komunala Ptuj d.d. 

To v praksi pomeni, da se načrtuje prevezava na javno vo-
dovodno omrežje, za kar pa so v teku priprave za prevezave in 
zamenjave vodomerov, ki bi se izvedle predvidoma še letos.

Investicijo na žalost že nekaj časa onemogoča nesoglasje in 
pogojevanje občana iz sosednje občine, s katerim se obe občini 
poskušata dogovoriti, da bi se izvedlo ustrezno vozlišče za pre-
vezavo na javni vodovod. Ob tem se je treba zavedati, da sta tako 
obe občini oz. njuna gospodinjstva onemogočena oz. nastaja ne-
zmožnost prevezave cca. 40 gospodinjstev tako s strani Občine 
Cerkvenjak in cca. 5-10 na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, 
ki bi se morala priključiti na javno vodovodno omrežje, kajti sta-
ro in dotrajano omrežje ne omogoča trajne in varne vodooskrbe. 

Občina bo za svoje občane oz. gospodinjstva poravnala 
vse stroške preureditve obstoječega sekundarnega omrežja, 
stroške neposredne priključitve in kot upoštevanje vrednosti 
obstoječega omrežja tudi dobave vodomera. Po dogovoru z 
upravljavcem javnega vodovoda se bodo vodomerni jaški v 
glavnini vgradili ob obnovi celotnega omrežja, razen tam, kjer 
zaradi posebnih tehničnih pogojev oz. v tistih primerih, ko 
vgradnja novega vodomera ne bo možna v objektu, ali na željo 
in stroške stranke se izvede tudi vgradnja vodomernega jaška.

Vgradnja le-teh pa je v skladu z veljavno zakonodajo le ob 
prvi vgradnji strošek lastnika priključka. Kasneje bo to po ve-
ljavnih predpisih obveznost upravljavca. 
V prvi fazi se bo tako izvedla navezava javnega vodovodnega 
sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje v celoti ob-

novljeno. Za ta namen je občina že naročila izdelavo potrebne 
projektne dokumentacije, ki je predhodno nujno potrebna za 
načrtovanje in izvedbo del.

NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak izvaja ureditev novega naselja Cogetinci 

(Nedeljko) z izvedbo ceste v asfaltni izvedbi ter novim preho-
dom za pešce prek regionalne ceste do pločnika, ki vodi do 
centra Cerkvenjaka, do ŠRC Cerkvenjak in ostalih delov nase-
lja Kadrenci. Izvedba se načrtuje še v letošnjem letu. Občina 
namreč že nekaj mesecev čaka na pozitivno soglasje Direkcije 
RS za ceste (DRSI) za izvedbo prehoda za pešce, ki bi bistve-
no povečal prometno varnost pešcev, predvsem pa otrok. 

Izvajalec del je bil izbran že poleti in čaka na zeleno luč za 
izvedbo del. Računamo, da bo izvedba še to jesen. 

Oprema naselja trenutno obsega izgradnjo ceste v maka-
damski izvedbi z navezavo na regionalno cesto, meteorno 
kanalizacijo za potrebe ceste, fekalno kanalizacijo, teleko-
munikacijsko kabelsko kanalizacijo, električno in vodovodno 
omrežje ter javno razsvetljavo. Zazidljive oz. v večini že po-
zidane parcele so tako dobile vse potrebno za priključitev na 
komunalno opremo.

Mesto predvidenega prehoda za pešce v naselju Cogetinci

Celotna investicija z gradnjo in odkupi zemljišč ter potrebno 
projektno dokumentacijo bo občino stala več kot 150.000 EUR.

Vse to z namenom, da se čim več občanov odloči ostati ali si 
najde svoj dom v Cerkvenjaku.

V zadnjem obdobju so se z ureditvijo komunalne, šolske, špor-
tne, poslovno-trgovske, zdravstvene, kulturne in druge infra-
strukture resnično ustvarile razmere za zelo kvalitetno prebiva-
lišče, kar se kaže na vsakoletnem zviševanju števila prebivalcev.

UREDITEV ULICE CERKVENJAK – 
GOVEDIČ

Začela se je tudi izvedba celovite komunalne ureditve manj-
še ulice v naselju Cerkvenjak, in sicer na odseku Cerkvenjak 
– Govedič v dolžini cca. 100 m.

Zasnova večstanovanjskih objektov Cerkvenjak
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Projektna dokumentacija je bila izdelana spomladi, gradbeno 
dovoljenje za poseg je je bilo pridobljeno v drugi polovici po-
letja in tudi izbrani izvajalec del je že pričel z gradbenimi deli.

Uredila se bo cesta z ločenima pasovoma v širini 2,75 m 
(skupaj 5,5 m), ločenim pločnikom širine 1,4 m in prehodom 
za pešce prek regionalne ceste, urejeno meteorno in fekalno 
kanalizacijo ter vodovodno in optično širokopasovno omrežje 
in javno razsvetljavo ter prehodom za pešce prek glavne regio-
nalne ceste. Cesta bo v prvi fazi v makadamski izvedbi in brez 
cestnih robnikov.

Investicija bo velika pridobitev za gospodinjstva na tem ob-
močju ter bo dolgoročno omogočala morebitno širitev naselja z 
ureditvijo dveh večstanovanjskih blokov, ki se kaže v letu 2023.

UREDITEV JAVNEGA PARKIRIŠČA IN 
JAVNE TRŽNICE PRI VRTCU IN OŠ

Občina je za potrebe ureditve javnega parkirišča in javne tr-
žnice v začetku letošnjega leta odkupila zemljišče v centru na-
selja ob transformatorju, in sicer se na predmetnem zemljišču 
načrtuje ureditev manjše javne tržnice in modernega javnega 
parkirišča s cca. 35 parkirnimi mesti in med temi se načrtuje 
ustrezno število polnilnih mest za električne avtomobile. 

Pogled na izvebo I. faze parkirišča pri OŠ

Potreba po ureditvi dodatnih parkirnih mest v centru naselja 
ob objektu OŠ in vrtca Cerkvenjak je nujna, kajti samo v vrtcu 
je več kot 100 otrok in temu primerno število zaposlenih in 
staršev, ki pripeljejo otroke v vrtec, OŠ ali pa opravijo drugi 
opravek. 

Obstoječi objekt na zemljišču je bil porušen in v prvi fazi se 
je že uredilo parkirišče v gramozni izvedbi, ki omogoča parki-
ranje vsaj 30 avtomobilov. V prihodnje pa v skladu s finančni-
mi zmožnostmi sledi še celovita ureditev parkirišča s tržnico.

PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJ V LETU 2022
INVESTICIJA

OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2022:
 y »Modernizacija JP 703-762 (Cogetinci-Kocmut)«  

v dolžini 530 m.
 y »SANACIJA VOZIŠČA LC 203 381 

(SMOLINCI-NOVINCI)« v dolžini 750 m;
 y »SANACIJA VOZIŠČA JP 703 501 KUNOVA- 

KOMARNICA-SLATINŠEK« v dolžini 360 m;
 y »Modernizacija JP 703-752 (BRENGOVA – ZIBOTE)« 

v dolžini 150 m.

IZVEDENO

IZVEDBA V 2023

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

NA ODSEKU:
 - R II 439 Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO
 - R II 439 Cerkvenjak-CENTER-Brengova ZAKLJUČENO
 - R III 734 Cerkvenjak-križišče Stanetinci/Andrenci ZAKLJUČENO
 - PARKIRIŠČE PRI VRTCU IN OŠ IZVEDENA I. FAZA

KOLESARSKE POTI V IZVAJANJU

2. VODOVOD:

 y OBNOVA VODOVODA CENKOVA
 y OBNOVA VODOVODA COGETINCI –  

IVANJSKI VRH
 y IZGRADNJA VODOVODA ŽUPETINCI
 y IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI  

VRH – COGETINCI

V IZVAJANJU
ZAKLJUČENO – I. faza (PRE-
VEZAVE)
IZVEDENA I. FAZA
PRIPRAVA izvedba prevezave 
na javni vodovod

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

 y UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)

 y UREDITEV NASELJA CERKVENJAK - GOVEDIČ

ZAKLJUČENO – I. FAZA 
V IZVAJANJU II. FAZA
V IZVAJANJU

4. KANALIZACIJA:  y SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZAKLJUČENO

5. OBRTNA CONA:
 y PRODAJA ZEMLJIŠČ
 y NOVI POSLOVNI OBJEKT V CERKVENJAKU

ZAKLJUČENO

V IZVAJANJU

6. OŠ - VRTEC:  y PRIZIDAVA VRTCA V PRIPRAVI

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave
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V BRENGOVI RAZŠIRILI 
NASTANITVENI CENTER
V Brengovi je podjetje AG INTEX d.o.o., ki je v lasti Jožeta 

Mihoriča in Rosvite Mihorič Druzovič, poleti otvorilo nov na-
stanitveni kompleks, v katerem so poleg obstoječega objekta 
z osmimi apartmaji in 22 dvoposteljnimi sobami in skupnimi 
prostori odprli tudi tri nove objekte. V prvem je deset garso-
njer, v drugem 14 stanovanj velikosti od 25 do 75 kvadratnih 
metrov in v tretjem 14 prav tako od 25 do 75 kvadratnih me-
trov velikih stanovanj. Skupaj je v nastanitvenem kompleksu 
46 stanovanj in 22 sob.

Na otvoritvi novih stanovanjskih objektov v Brengovi letos poleti so 
trak skupaj prerezali župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in 
člani družine Jožeta in Rosvite Mihorič Druzovič.

Na otvoritveni slovesnosti, na kateri so se zbrali najvidnejši 
predstavniki gospodarskega, političnega in društvenega življe-
nja v občini Cerkvenjak ter poslovni partnerji investitorja, je 
zbranim spregovorila Rosvita Mihorič Druzovič. Dejala je, da 
je nastanitveni center prinesel novo življenje na lokacijo dol-
go zapuščene in propadajoče kmetije. Za investicijo sta se z 
možem po večletnem preudarjanju sprva odločila, da življenje 
v čudovitem naravnem okolju nekdanje kmetije ne bi popol-
noma zamrlo ter da bi nudila kakovostno začasno namestitev 
v svojem podjetju zaposlenim delavcem iz drugih krajev. Po 
tem, ko sta pred dvema letoma zgradila prvi objekt, pa se je 
kmalu izkazalo, da sta razmišljala v pravi smeri, saj so bile 
sobe in apartmaji ves čas zasedeni. Ker se je za bivanje v sta-
novanjskem objektu zanimalo čedalje več ljudi, sta se odločila 
za izgradnjo kompleksa najemnih stanovanj, ki jih namerava-
ta oddajati na trgu za začasno bivanje. »Vsi objekti bodo pri-
marno namenjeni začasni namestitvi, hkrati pa se bomo sproti 
prilagajali razmeram in potrebam na trgu. Želim si, da bi bila 
ta naša investicija prepoznana v pozitivni luči, da se bodo sta-
novalci dobro počutili ter da bo celotna zgodba dobro sprejeta 
tako s strani sosedov kot širše lokalne skupnosti,« je dejala.

Ob tem je Rosvita Mihorič Druzovič spomnila tudi, da letos 
praznuje 10-letnico poslovanja podjetje Amomont, ki sta ga 
prav tako ustanovila zakonca Mihorič Druzovič. V tem pod-
jetju, ki se ukvarja z gradnjo tunelov in zahtevnimi elektroin-
stalaterskimi deli doma in v tujini, je zaposlenih že okoli 500 
ljudi. V Amomontu zakonca izvajata svojo primarno dejavnost, 
ki jima je omogočila naložbo v namestitvene objekte v Bren-
govi. »Z Jožetom želiva aktivno prispevati k razvoju občine in 
ustvarjati nove zaposlitve. Verjameva in želiva, da bi z najinimi 

aktivnostmi dala zgled mladim, hkrati pa opogumila še druge 
uspešne podjetnike, da investirajo v domačem kraju in s tem 
podpirajo njegov razvoj ter ugodne pogoje za bivanje še na-
slednjim generacijam,« je sklenila Rosvita Mihorič Druzovič. 

V nastanitvenem centru v Brengovi je sedaj že 46 najemnih stano-
vanj in 22 dvoposteljnih sob za najem.

Stanovanja v nastanitvenem centru so lepo urejena in kakovostno 
opremljena, kakovostno je tudi stavbno pohištvo.

Zbrane je nagovoril tudi župan Občine Cerkvenjak, Marjan 
Žmavc, ki je podjetnikoma izrazil priznanje za investiranje v 
razvoj domačega kraja.

Utrinek z otvoritve

Občina Cerkvenjak je ob letošnjem občinskem prazniku 
podjetju Amomont podelila plaketo za uspehe na področju go-
spodarstva in podjetništva in za dosežke, ki so pomembni za 
razvoj in prepoznavnost Občine Cerkvenjak. 

S postavitvijo nastanitvenega kompleksa v Brengovi se ak-
tivnosti zakoncev Mihorič Druzovič v občini Cerkvenjak ne 
zaključujejo, saj je njuno podjetje Amomont v industrijski coni 
Cerkvenjak kupilo del poslovne hale, v kateri bodo izvajali 
dejavnost servisiranja službenih vozil in skladiščenja. V njej 
bo tudi sedež družbe AG INTEX d.o.o. 

Tomaž Kšela
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IZ POLETJA V JESEN

SPOMINSKI POHOD IN 
KOMEMORACIJA OB 
80-LETNICI PRVEGA 

OBOROŽENEGA NAPADA 
NA OKUPATORJA NA 

OBMOČJU UE LENART 
Kot je znano, se je prvo organizirano gibanje proti okupator-

ju na območju Upravne enote Lenart ali bivše velike Občine 
Lenart začelo v Cerkvenjaku jeseni leta 1941, kjer je na tem 

RAZSVETLJENA 
»POMARANČNA GASA«

Ob »Pomarančni 
gasi«, kakor domačini 
pravijo eni od ulic v 
središču Cerkvenjaka, 
je Občina Cerkvenjak 
namestila javno razsve-
tljavo. Ta bo v nočnih 
urah, še zlasti po tem, 
ko se lokali v središču 
naselja zaprejo, prispe-
vala k večji varnosti 
prometa ter k spoštova-
nju reda in mira v kraju. 
Namestitev javne raz-
svetljave v Pomarančni 
»gasi« je občino stala 
okoli 12 tisoč evrov.

T. Kšela

SOLARNA KLOP
V okviru projekta Razvojne agencije Slovenske gorice iz 

Lenara sta občina Cerkvenjak in osnovna šola Cerkvenjak-Vi-
tomarci pred poslopjem osnovne šole v središču Cerkvenjaka 
namestili pametno solarno klop, ki ima štiri USB izhode in 
brezžični polnilec za polnjenje mobilnih naprav. 

Na njej si lahko baterijo na mobilni napravi napolni vsakdo, 
ki je to pozabil storiti doma, priključi pa se lahko tudi na sve-
tovni splet v 5G omrežju.

T. Kšela

Ob Pomarančni »gasi« je občina  
Cerkvenjak namestila svetilke.

območju bil ustanovljen tudi prvi odbor OF. V Cerkvenjaku, 
točneje v Stanetincih, pa se je 14. julija 1942 na območju UE 
Lenart zgodil tudi prvi oborožen spopad z nemškima orožni-
koma. Viri govorijo, da so partizani Lackove čete, ki jih je 
vodil Franc Osojnik, sprva imeli v načrtu likvidirati vodjo Šta-
jerske domovinske zveze nacista, Adalberta Sutterja. Ker so 
zvedeli, da ga ni doma, je prišlo do spremembe načrta.

Ta akcija je okupatorja silno vznemirila. Napel je vse moči, 
da bi izsledil napadalce. Represije, strahotna zaslišanja vašča-
nov po domovih z obeh strani ceste, tudi tistih, ki jih okupa-
tor ni odpeljal v zapore in pozneje celo v taborišča, ter padec 
Lackove čete v Lazah pri Mostju 8. avgusta 1942 so bili vzrok, 
da je ogenj upora v Cerkvenjaku pojenjal. Kar pa ne pomeni, 
da je splahnelo tudi sovraštvo do nacističnih oblastnikov.

Pohodniki so tokrat obiskali tudi Kocbekovo, danes Antoničevo 
domačijo v Andrencih, kjer pa Nemci pred 80 leti enega od dveh 
bunkerjev, kot se je pokazalo 33 let pozneje, niso uspeli najti.

Cerkvenjak je imel po-
membno vlogo med naro-
dnoosvobodilno vojno, saj 
so skozenj potekali odhodi 
novincev in aktivistov ter 
kurirjev iz Prlekije v notra-
njost Slovenskih goric, Ma-
ribor, na Pohorje in Kozjak.

V spomin na dogodek 14. 
julija 1942 v Cerkvenjaku 
Združenje borcev za vre-
dnote NOB Cerkvenjak že 
nekaj let na ta dan pripravlja 
spominski pohod. Nekoč 
je Občina Lenart v spomin 
na ta dogodek praznovala 
občinski praznik, Krajevna 
skupnost Cerkvenjak pa svoj 
krajevni praznik. Razumljivo 

Na fotografiji je del obnovljene 
stavbe, pod katero je bil bunker.
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torej, da pohod tudi letos, v četrtek, 14. julija, ob 80-letnici ni 
izostal. Pohodniki so tokrat obiskali v Andrencih tudi domači-
jo Jožeta Kocbeka, poverjenika terenskega odbora Osvobodilne 
fronte v Cerkvenjaku, kjer jim je današnji lastnik Anton Antonič 
razložil, kako sta s sosedom Štefanom Pravdičem, takrat sta bila 
še osnovnošolca, leta 1978 našla na tej domačiji še neodkrit bun-
ker, v katerem je bilo med drugim tudi nekaj orožja. Na posestvu 
Kocbekovih v gozdu pa je bil še en bunker, ta pa je bil prazen. 
Kot vsi cerkvenjaški aktivisti OF je tudi Jože Kocbek bil ujet in 
mučen v Ptujskih zaporih in 2. oktobra 1942 ustreljen kot talec v 
Mariboru. Istega dne so odpeljali tudi njegovo mater v taborišče 
Pfarrkirchen, od koder se je po koncu vojne vrnila.

Komemoracija v spomin na borce Slovenskogoriške - Lackove čete 
v Stanetincih

Spominski pohod, dolg dobrih 7 kilometrov, so sklenili pri 
obeležju prvega oboroženega spopada v Stanetincih, kjer so 
pripravili tudi krajšo komemoracijo.

Franc Bratkovič, Foto: Loren, F. B. 

POKLON SPOMINU NA 
PADEC LACKOVE ČETE 

V LAZAH

Položitev venca k spomeniku v Mostju.

Ob dnevu spoštovanja vrednot NOB na Ptujskem, ki je bila 
letos povezana z 80-letnico padca Lackove čete v Mostju ozi-
roma v gozdičku Laze v Občini Juršinci 8. avgusta 1942 in 
mučne smrti heroja Jožeta Lacka ter vseh padlih in žrtev voj-
nega nasilja v 2. svetovni vojni, so Združenje borcev za vre-
dnote NOB Ptuj, Mestna občina Ptuj in Občina Juršinci kome-
moracijo pripravili tudi ob spomeniku pri gozdičku Laze. Še 
prej so k obelisku ob cesti v Mostju položili venec, zatem pa 

se odpravili nekaj sto metrov vstran k spomeniku v gozdičku 
Laze. Ob kulturnem programu in nagovoru Alojza Kavčiča, 
župana Občine Juršinci in Branke Bezeljak, predsednice ZB 
za vrednote NOB Ptuj, položili cvetje.

Le malokdo ve za spomenik pri gozdičku Laze, v katerem se je po 
izdaji končala pot Lackove čete.

Komemoracije se je udeležila lepa množica ljudi od blizu in da-
leč. Tudi iz Cerkvenjaka. Juršinski župan je zbrane povabil tudi na 
kasnejšo osrednjo slovesnost ob njihovem občinskem prazniku.

F. B.

POSTAVILI DRUŠTVENI 
KLOPOTEC

Postavljanje klopotca v vinograde je v naših krajih stara tra-
dicija, kot govorijo viri, seže tja v 18. stoletje. In ta tradicija 
zagotovo še ne bo kmalu izumrla. Postavljanje klopotca so 
nekako v svoje programe dejavnosti vzela tudi društva vino-
gradnikov. Izjema ni tudi Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak. Slednje je letos na prostoru pred gasilskim 
domom klopotec postavilo že devetnajstič.

Udeleženci postavitve pred klopotcem

Pred njegovo postavitvijo je stanje klopotca pregledal nje-
gov izdelovalec, danes 84-letni Franc Čeh. Nato pa so ga mož-
je vinogradniki in ljubitelji vina veselo postavili. Obiskovalce 
in goste sta nagovorila društveni predsednik Franci Zorko in 
Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, ki je tudi sam vino-
gradnik. Kot običajno je zatem sledila pogostitev, ki so jo sku-
pno pripravili člani društva vinogradnikov in članice društva 
kmečkih žena in deklet, ki jih vodi Alenka Novak.

Ob kapljici rujne cerkvenjaške vinske kapljice, prigrizku in 
melodijah harmonike izpod prstov harmonikarja in predsednika 
vinogradnikov Zorka dobre volje in razpoloženja ni manjkalo.
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Slišala sta se harmonika in ubrano petje.

Zapišimo še, da so naši predniki klopotce postavljali v času 
od Jakobovega in Aninega, ki godujeta 25. in 26. julija in so 
zanju rekli, da sta prva jesenšaka, pa tja do Lovrenčevega, ki 
goduje 10. avgusta. To pa ni bil nič kaj prijazen čas za viničar-
je, saj je bil to čas, ko je njihov gospodar sporočil, ali viničar 
še lahko ostane v viničariji ali bo moral s svojo revno družino 
iskati novega gospodarja. 

Franc Bratkovič 

Klopotec Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cer-
kvenjak postavlja vse od ustanovitve. Prvič so ga postavili 
pred 19 leti, leta 2003, pri hiši prvega predsednika Ivana 
Janeza Pučka v Stanetincih, ki je društvo vodil 12 let. Le-
tošnja postavitev klopotca je potekala v petek, 12. avgusta 
2022, pred gasilskim domom, kjer ga postavljajo vsako leto.

Kot vedno so klopotec sestavili na zemlji, ga opremili z 
repom iz brezovih vej, ki usmerja klopotec proti vetru, ter 
ga postavili na stari način, z drogovi, opremljenimi z vilica-
mi. Zanimivo je, da se je klopotec, čim so ga postavili, ob 
rahlem vetru takoj oglasil s svojo »klopotčevo« melodijo.

Ludvik Kramberger

60. MEDNARODNI 
KMETIJSKO-ŽIVILSKI 

SEJEM AGRA
Od 20. do 25. avgusta je v Gornji Radgoni potekal letošnji 

jubilejni že 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Po dveh 
letih je ta ponovno zaživel, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. 
Država partnerica je bila daljna dežela Japonska.

Na sejmu je sodelovalo 1750 razstavljavcev iz 31 držav. 
Obiskalo ga je več kot 100.000 obiskovalcev.

V okviru sejma so ocenili več kot 1700 izdelkov in pode-
lili blizu 1000 medalj in priznanj z letošnjih 8. mednarodnih 
ocenjevanj. Na sejmu, ki ga radi že od nekdaj obiščemo tudi 
Cerkvenjačani, ni manjkalo zanimivih strokovnih in družabnih 
dogodkov, jubileju pa so nazdravili z vrhunskimi vini in pred-
stavljeno domačo hrano. 

Obiskovalci, še posebno kmetje, so tako ponovno našli vse 
na enem mestu - od semen do najnovejših kmetijskih strojev in 
pripomočkov. Skratka, na sejmu se je našlo za vsakogar kaj, da 
je potešil svojo dušo, saj je strokovni in spremljevalni sejem-
ski program bil nadvse pester.

F. B.

MOJA KRAJINA -  
MOJA VEDUTA

V petek, 7. oktobra, so v organizaciji Območne izpostave 
JSKD Lenart v sodelovanju s Kulturnim društvom Cerkvenjak, 
Feliksom Rajhom in Občino Cerkvenjak odprli tematsko razsta-
vo Moja krajina, moja veduta. Na ogled je bila v nekdanji Tuša-
kovi vili, danes Rajhovi, še v soboto, 8., in v nedeljo, 9. oktobra.

Otvoritev odprtja razstave so popestrili Fantje z vasi, zbrane 
pa nagovorili Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, Feliks 
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Rajh, lastnik muzeja, in Dani Zorko, predsednik KD Cerkvenjak 
in kot predstavnik OI JSKD Lenart. Območna izpostava JSKD 
Lenart je ob tej priložnosti podelila več zahval, ki so jih preje-
li Ivo Lorenčič Loren, Feliks Rajh, KD Cerkvenjak in Občina 
Cerkvenjak. Ivo Lorenčič Loren, ki v projektu Moja krajina -  
moja veduta ni sodeloval, pa je Feliksu Rajhu za njegov muzej 
podaril svoje umetniško delo - veduto Cerkvenjaka iz leta 1973.

Ivo Lorenčič Loren je ob tej priložnosti Feliksu Rajhu, lastniku 
muzeja, podaril veduto Cerkvenjaka, ustvarjeno leta 1973. 

Tematska likovna razstava je projekt, ki je nastal že lani in 
so si jo ljubitelji likovnega ustvarjanja do zdaj lahko ogledali 
v Lenartu in v nekaterih ostalih občinah Upravne enote Lenart. 

Na natečaju Moja krajina - moja veduta je sodelovalo deset 
likovnih ustvarjalcev, katerih slike smo lahko torej videli tudi 
v Cerkvenjaku. Dela Barbare Borlovan, Romea Štrakl in Slav-
ka Toplaka so bila nagrajena, medtem ko je Valerija Kuhar za 
panoramsko sliko iz ptičje perspektive z naslovom Moj Bene-
dikt prejela pohvalo žirije.

F. B.

16. TRGATEV 
JOHANEZOVE TRTE 

Hkrati s trgatvijo Johanezove trte so opravili trgatev 
še dveh njenih potomk - pri osnovni šoli in društvu 

upokojencev v Cerkvenjaku

V Cerkvenjaku je bila v nedeljo, 9. oktobra, opravljena še 
ena zadnjih letošnjih trgatev, če izvzamemo morda še kakšno 
pozno ali ledeno. Že šestnajstič so obrali potomko najstarej-
še trte na svetu z mariborskega Lenta, stare že okoli 450 let. 
Hkrati s trgatvijo Johanezove trte je potekala tudi trgatev po-
tomk Johanezove trte, ki sta ju prejeli OŠ Cerkvenjak – Vito-
marci in raste pri OŠ in Društvo upokojencev Cerkvenjak, ki 
raste ob njihovem klubskem domovanju.

S tradicionalno prireditvijo Pod klopotcem s trgatvijo Joha-
nezove trte Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina skupaj z 
Občino Cerkvenjak povezuje ta dogodek v turistično priredi-
tev, ki se je rade udeležijo tudi kronane glave, vinske kraljice 
in vinski vitezi evropskega in slovenskega reda vitezov vina 
od blizu in daleč.

Kot običajno, razen predlani, ko je trgatev bila opravljena v 
ožjem krogu, na prireditvi ni manjkal kulturni program, v kate-
rem so sodelovali Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak, učenci 
Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, harmonikarji Mihael 
Rižnar, Žan Kolednik in Jaka Čeh, Julija Zorko, Sara Mohorič 

in Gal Plohl s skečem o trgatvi. In seveda že redni spremljeva-
lec cerkvenjaških trgatev Stanko Ilijaš iz Radencev.

Na trgatev rade prihajajo kraljice in vinski vitezi.

Prisotne so nagovorili župan Marjan Žmavc, Franci Zorko, 
predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkve-
njak, in Tjaša Simonič, 6. cerkvenjaška vinska kraljica.

Kraljice so kot po navadi bile deležne šopkov cvetja.

Na prireditvi sta gospodar trte župan Žmavc in viničar Dami-
jan Breznik podelila protokolarno vino, ki so ga tokrat prejeli: 
Franc Kuri, častni občan Občine Cerkvenjak, Rudolf Druzovič, 
prvi Ovtar iz Cerkvenjaka, Društvo upokojencev Cerkvenjak, 
Feliks Fekonja, predsednik Društva upokojencev Cerkvenjak, 
Agneza Kocuvan, predsednica NO DVLV in aktivna člani-
ca društva, Pika bar Mateja Štrucl, s. p., za aktivno podporo 
DVLV Cerkvenjak, Anton Misja, predsednik DVLV Kapela in 
Darko Škerget, ravnatelj OŠ in vrtca Sv. Trojica in član Evrop-
skega reda vitezov vina Legature za Pomurje. Pozornosti Jože-
ta Tominška, vodje Legature Evropskega reda vitezov za celj-
sko območje v obliki njihove protokolarne penine s posvetilom 
je bil deležen Marjan Žmavc, cerkvenjaški župan.

Protokolarnemu delu je sledila trgatev vseh treh trt in po-
gostitev, ki so jo pripravile članice Društva kmečkih deklet in 
žena Cerkvenjak in člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

Več fotografij, na katerih je zabeleženo prešerno vzdušje na 
trgatvi Johanezove trte in ki zgovorno pričajo, da se je tradi-
cija krepko zasidrala tako med Cerkvenjačani kot tudi gosti, 
objavljamo na zadnji strani Zrnja.

Uredništvo
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IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN KLUBOV

DRUŠTVO GENERAL 
MAISTER CERKVENJAK
Društvo generala Maistra Cerkvenjak je bilo ustanovljeno 

26. marca 2010. V teh dvanajstih letih smo veliko pisali o ge-
neralu Maistru, o delovanju društva, o Zvezi društev generala 

Predavanje dr. Marjana Toša o rodoljubu dr. Franju Rosini 

Na spomeniku smo namestili nosilec, kjer lahko ob praznikih name-
ščamo venec.

Na 12. skupščini društva smo zaslužnim članom in podpornikom za 
dolgoletno sodelovanje in pomoč pri delovanju društva podelili plakete. 

Ob državnih praznikih organiziramo spominske svečanosti.

Maistra in o domoljubju. Tokrat smo se odločili, da delova-
nje društva letos predstavimo s fotografijami, manj govorimo 
in s tem morda koga spodbudimo, da se prepozna v našem de-
lovanju in se nam pridruži. Osrednja slovesnost ob letošnjem 
državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra v mesecu novem-
bru in nekateri drugi dogodki letos so še pred nami.

Postavitev tematske razstave o generalu Maistru v Osnovni šoli 
Cerkvenjak – Vitomarci, ki so si jo osnovnošolci z veseljem ogledali. 

Organizacija 12. pohoda »Po severni meji Občine Cerkvenjak«, v 
sklopu občinskega praznika 

Odkritje fotografske razstave o 10-letnem delovanju DGMC v avli 
doma kulture 

Sodelovanje društva pri veseli kuhariji
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Sodelovanje društva v povorki starih običajev »Obudimo stare čase« 
s predstavitvijo Kako so šivale naše babice

Odlično sodelovanje med našim društvom in Domovinskim društvom 
generala Maistra Maribor je plod skupne ekskurzije na bojišča 
soške fronte, kjer smo si še ogledali spominsko cerkev sv. Duha v 
Javorci, Tolminska korita in Hudičev most.

V soboto, 22. oktobra, se pridružimo DDGM Maribor in 
soorganizatorjem na tradicionalnem Maistrovem pohodu 
na Zavrh z ogledom Štupičeve vile in razstave Maister po 
Maistru. Odhod iz Cerkvenjaka bo ob 9.30.

Roman Lorenčič

AKTIVNOSTI V GASILSKI 
ZVEZI LENART

Potem ko so izpeljali srečanje gasilk, članic podravske regi-
je, 10. tabor gasilske mladine in 49. dan gasilcev GZ Lenart, je 
bilo izvedeno še 29. srečanje gasilskih veterank in veteranov. 

V juniju in juliju se v organizaciji GZ Lenart, ki združuje 
pod svojim okriljem gasilke in gasilce iz PGD Benedikt, Cer-
kvenjak, Lenart, Voličina, Selce, Osek, Gočova, Sv. Ana, Sv. 
Trojica in Sv. Jurij, aktivnosti kar vrstijo. Tako so junija na 
lenarški Poleni uspešno izpeljali Srečanje članic podravske re-
gije. Iz dvanajstih gasilskih zvez se ga je udeležilo 210 članic. 

Z zelo uspešno in z množično udeležbo preko 120 otrok je bil 
konec junija izveden 10. tabor gasilske mladine v Oseku. Z iz-
vedbo tabora so v GZ Lenart tudi ponosno zaključili aktivnosti 
v operaciji nabava vozila GVZ-1- vozilo za vse, katerega na-
bava je financirana iz Evropskega kmetijskega sklada – Evropa 
investira v podeželje.

V soboto, 9. julija so v Selcih praznovali 49. dan gasilcev GZ 
Lenart in ob kulturnem programu, podelitvi gasilskih priznanj 
GZ Slovenije in tovariškem druženju, po dveh letih zaradi co-
rone, kot je povedal Jože Selinšek, predsednik GZ Lenart, tako 

znova proslavili svoj dan gasilcev. Prejemnik visokega prizna-
nja GZ Slovenije gasilske plamenice 1. stopnje je bilo tudi PGD 
Cerkvenjak, ki je februarja letos zaokrožilo 90. let delovanja.

V soboto, 23. julija, pa je na Sv. Ani v Slovenskih goricah 
potekalo, prav tako po dveh letih, tradicionalno, tokrat že 29. 
Srečanje gasilskih veterank in veteranov GZ Lenart. Gasilska 
zveza Lenart ima v seznamu ta čas preko 180 članov veteranov, 
srečanja se jih je udeležilo več kot 100, sta povedala Ljubica 
Omerzu, tajnica GZ Lenart, in Alojz Gregorec, predsednik ko-
misije veteranov. Udeleženci srečanja so na Sv. Ani obiskali in 
si ogledali Zelišča Kolarič z zanimivo čajnico in vinoteko v kle-
ti občinske stavbe, kjer jim je degustacijo svojih vin pripravilo 
vinogradništvo Eder – Kramberger. Zatem je sledilo tovariško 
srečanje s kulturnim programom, nagovori in pogostitvijo.

Gasilci iz društev, vključenih v GZ Lenart, se ne samo sreču-
jejo, temveč so dejavni tudi na operativnem področju. Tudi iz teh 
društev, med njimi so bili tudi gasilci iz PGD Cerkvenjak, so vsa-
kodnevno odhajali na Kras. Tam je iz lenarške GZ gasilo in opra-
vljalo gasilske naloge preko 140 operativnih gasilcev. Ob vsem 
tem gasilci in gasilke v svojih društvih ne pozabljajo na vzdrževa-
nje svojih gasilskih domov. Tako naši cerkvenjaški gasilci urejajo 
garderobne in sanitarne prostore. V GZ Lenart pa je potekala letos 
znova tudi tekmovalna gasilska liga za starejše gasilce in gasilke, v 
kateri je sodelovala tudi enota starejših gasilcev PGD Cerkvenjak.

Franc Bratkovič 

2. MESTO ZA 
CERKVENJAČANKE NA 

STUDENCIH
V petek, 9. septembra, je v organizaciji PGD Maribor Stu-

denci na atletskem stadionu Poljane potekalo že 23. gasilsko 
tekmovanje starejših članov in članic za Memorial Maksa 
Lešnika starejšega. Tega tekmovanja se vrsto let udeležujejo 
tudi starejše gasilke in gasilci iz PGD Cerkvenjak. Letošnja 
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udeležba na tem gasilskem tekmovanju na Studencih je bila za 
cerkvenjaške starejše gasilske in gasilce zelo uspešna, saj so 
gasilke osvojile 2. mesto. S svojo uvrstitvijo so bili zadovoljni 
tudi starejši gasilci.

Dosežen uspeh - drugo mesto so naše starejše gasilke, okitene z meda-
ljami in lepim pokalom, proslavile pri gostinki Mateji v Cerkvenjaku.

Treba je povedati, da so mariborski tako studenški kot po-
breški gasilci odlični gostitelji in se gasilske tekmovalne enote 
njihovih tekmovanj rade udeležujejo.

Franc Bratkovič

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK

E-oskrba na domu
Telekom Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije 

je Ministrstvo za zdravje izbralo za nosilca projekta E-oskrbe 
na domu za 5 tisoč prebivalcev celotne Slovenije.

Društvo upokojencev aktivno deluje tudi v programu Starejši za 
starejše. Tako smo v prvi polovici leta že obiskali občane, ki so v 
letošnjem letu dopolnili 69 let in tudi tiste iz preteklih obdobjih.

Projekt E-oskrbe na domu je zaenkrat brezplačen do 30. 9. 
2023, a se že predvideva, da se bo zaradi velikega zanimanja 
podaljšal, saj so že zapolnjene vse razpoložljive kapacitete.

E-oskrba na domu je zelo pomembna zaradi varnega bivanja 
starejših, saj konkretno izboljšuje kakovost in varnost bivanja 
starejših v domačem okolju, kjer se počutijo varno in udobno. 
E-oskrba na domu je namenjena starejšim osebam, ki živijo 
same, tako jim omogoča samostojnejše, boljše, varno in ak-
tivno bivanje v kraju, kjer so preživeli svojo mladost in delo.

E-oskrba na domu zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim 
centrom oz. zdravstvenim osebjem. Prostovoljci Društva upo-
kojencev Cerkvenjak so se aktivno vključili v razpoložljivi del 
tega projekta in tako vključili 11 starejših in jim s tem omogoči-
li varnost, sigurnost in po potrebi pomoč preko klicnega centra. 
Nosilec E-oskrbe na domu v primeru potrebe preko zapestnice ali 
obeska okrog vratu aktivira klicni center, ki nemudoma po pisku 
vzpostavi povezavo za nadaljnjo pomoč za oskrbnika. V Cerkve-
njaku je Telekom Slovenije že oskrbel vseh 11 oskrbovancev E-
-oskrbe na domu z aparaturami za povezavo s klicnim centrom.

Kljub širini projekta so ostala odprta vprašanja glede E-
-oskrbe na domu za številne zainteresirane, ki tokrat niso bili 
zajeti v projekt, vendar trenutno ni razpoložljivih kapacitet niti 
sredstev na Ministrstvu za finance.

Prostovoljci društva upokojencev so tisti, ki opravljajo na-
loge drugih z zavestjo, da so starejši šibkejši člen naše družbe 
in so določenih pomoči potrebni, da lahko nemoteno živijo v 
domačem okolju z domačimi vrstniki in prijatelji.

Uresničevanje programa dela  
za leto 2022

Kegljanje
Društvo upokojencev Cerkvenjak je eno najštevilčnejših in 

tudi najbolj aktivnih društev v Občini Cerkvenjak, kar doka-
zujejo številne prireditve in aktivnosti skozi tekoče leto. Tudi 
v letu 2022 smo si zadali širok plan dela, ki ga marljivo in po 
planu uresničujejo.

V okviru občinskega praznika je društvo organiziralo v špor-
tnorekreacijskem centru v Kadrencih meddruštveno tekmova-
nje v kegljanju s kroglo na vrvici. Tekmovalo je 10 tekmoval-
nih desetin iz Upravne enote Lenart, za kar smo podelili pokale 
najboljšim trem moškim in ženskim tekmovalnim skupinam in 
najboljšima posameznici in posamezniku. Zaključku kegljanja 
je sledilo druženje, glavni cilj pa je vključevati se v aktivnosti 
društva in tako poskrbeti za boljšo vitalnost in zdravje sebe ter 
tako stopati z zdravim duhom v tretje življenjsko obdobje.

Moška in ženska ekipa sodelujeta na turnirjih in tekmovanjih 
kegljanja s kroglo na vrvici v drugih društvih Zveze društev upo-
kojencev Slovenske gorice. Z zadnjega tekmovanja v kegljanju, 
ki je potekalo v Benediktu, smo se vrnili s kar tremi pokali.

Prejemniki pokalov

Vesela kuharija
Kot skupina smo sodelovali pri »Veseli kuhariji kisle juhe«, 

ki se vsako leto organizira med društvi Občine Cerkvenjak. 
Društva se rada odzovemo in tako pokažemo različne podrob-
nosti receptov, ki navadno ostanejo neodkriti, a vendar dajo 
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svoj priokus, saj je to tisto, kar kulinariki daje težo, nam pa 
zadovolji brbončice okusa. Vse kuharske skupine smo nato 
razdelile pripravljeno hrano med vse obiskovalce, kjer seveda 
ni bilo težav zaradi dobrega okusa.

Srečanje ljudskih pevcev
Večer ljudskih pevcev in viž je bil organiziran v dvorani Doma 

kulture Cerkvenjak. V Društvu upokojencev Cerkvenjak smo 
bili kot organizator zadovoljni, da so se pevske skupine odzvale 
iz občin Upravne enote Lenart ter z mariborskega in ptujskega 
območja. S tem se dokazuje, da nam je mar za ljudsko izročilo, 
obenem pa dokazujemo, da je treba skrbeti in ohranjati ter gojiti 
to, kar smo dobili od naših prednikov. Večer je bil namenjen 
obuditvi ljudske pesmi, saj smo bili zadnji dve leti nekako za-
prti iz zdravstvenih razlogov. Vedeti moramo, da ljudsko petje 
izraža pomen preteklosti, obenem pa nas oblikuje v prihodnost. 
Ljudska pesem naj bo nit povezovanja, ki nas spremlja vsepo-
vsod: pri delu, zabavi ali v prostem času. Tako ljudsko izročilo 
ostane med nami živo in nikdar pozabljeno. Zato je pomembno, 
da razvijamo pomen ljudskih pesmi in viž, jih zapisujemo in 
prenašamo iz kraja v kraj in na mlajše generacije.

Kolesarjenje
V lepem sončnem vremenu je naše društvo upokojencev or-

ganiziralo meddruštveno rekreacijsko kolesarjenje po Občini 
Cerkvenjak. Udeležilo se ga je 47 kolesarjev in kolesark iz 
društev Zveze društev upokojencev Slovenske gorice. Orga-
nizator je poskrbel za traso, dolgo cca 10 km, ki je vodila v 
smeri Andrencev, Župetincev do obronkov Kraljevcev in nazaj 
v Cerkvenjak. Med kolesarsko potjo so bile razne postojanke 
za osvežitev s hladno vodo in brisanje znoja. Prevoženi poti 
je sledilo druženje v hladni senci pri Gostišču pri Antonu. Za 
dobro družbo in vzdušje so poskrbeli pevke in pevci kolesarji 
ter harmonikar iz Selc. Razšli smo se s pozitivnimi mislimi 
na prihodnje kolesarsko srečanje, še posebej zato, ker ni bilo 
nobenih poškodb.

Piknik
V mesecu juliju smo organizirali za vse člane upokojencev 

piknik v Smolincih pri ribniku.
Udeležilo se ga je 144 članic in članov. Po kratkem kultur-

nem programu in pozdravu župana Marjana Žmavc so se člani 
okrepčali s hrano, ki so jo pripravili in postregli v Trgovini 
– gostinstvu Ploj iz Smolincev. Po okrepitvi so se začele dru-
žabne igre, ki so letom primerne, in sicer: balinanje na travi, 
metanje krogov na oštevilčene količke in potiskanje pivovske-
ga vrčka v določene kroge. Smeha in tekmovalnosti ni manj-
kalo ob hladnem pivu, društvo pa je za posameznike po igrah 
pripravilo zahvale za sodelovanje.

Člani so izrazili navdušenje in zadovoljstvo nad organizaci-
jo piknika, saj se je ta zavlekel pozno v noč z upanjem, da se 
ponovno srečamo v prihodnjem letu.

Zahvala, da je društveni piknik tako uspel, gre Trgovini – 
gostinstvu Ploji, ki je poskrbela za zelo okusno hrano, in njeno 
osebje, ki je poskrbelo, da nihče ni ostal lačen in žejen.

Strelci z zračno puško
V društvu številna leta deluje sekcija za streljanje z zračno 

puško. Vodja sekcije je Aleksander Fekonja, ki povezuje žen-
sko in moško ekipo, ter članice in člane bodri za redne vaje, ki 
se vršijo vsak torek ob 16. uri na strelišču v športnorekreacij-
skem centru v Kadrencih. Rezultati trdela dela se kažejo in vi-
dijo v dobrih rezultatih na strelskih turnirjih in v ligi streljanja 
z zračno puško. Sekcija veliko svojega prostega časa in tudi 
stroškov nameni srečanjem s svojimi tekmovalci in seveda re-
zultatom tekmovanja.

Na tekmovanjih se podeljujejo pokali za prva mesta in posa-
meznika, kar je bilo še posebej vidno na zadnjih dveh turnirjih, 
saj je moška kot ženska ekipa dosegla prvo mesto in pokal 
posameznika. Na treningih moških in žensk ekip ter tekmova-
njih se med seboj vzpostavijo dobre prijateljske vezi pa tudi 
tekmovalnost ter druženje, zato tudi vas vabimo, da se pridru-
žite eni ali drugi športni panogi, da se ne dolgočasite doma in 
premišljujete, kje te kaj boli.

Izlet
Organizirali smo dva izleta. Zadnji nas je vodil na Dolenj-

sko in v Belo Krajino. Pot nas je vodila do Otočca, ki leži na 
otoku reke Krke, od koder smo nadaljevali do Metlike. Tam 
nas je sprejel ravnatelj Osnovne šole Brihtna glava, šaljive 
turistične zanimivosti. Pozdravil nas je in odpeljal v razred, 
opremljen kot v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Vanj stopi stro-
ga tovarišica s palico v roki in začne se pouk. Strog režim, a 
vendar ogromno smeha in sproščenosti. Po končanem pouku 
smo vsi prejeli spričevala, žal vsi niso naredili razreda, zato 
sledi ponovitev. Polni znanja in smeha smo šli na turistično 
kmetijo, kjer nas je čakalo kosilo. Po kosilu smo si privoščili 
degustacijo vina s prigrizkom sira in dolenjske pogače, ki je 
prava značilnost za ta kraj. Po kosilu se podamo v Rosalnice, 
da si ogledamo in slišimo od lokalnega vodiča zgodovino treh 
cerkva, stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja. Pot 
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se je nadaljevala do Novega mesta, nato vrnitev proti domu. 
Člani izleta so bili s programom izleta zadovoljni, še posebej 
zato, ker smo imeli dobro naštudirano vodičko, ki je za vsak 
del poti veliko povedala o relaciji potovanja in številne šale.

Ni še vsega konec, zaključiti moramo leto, obiskati člane s ko-
ledarji in obdariti vse starejše nad 80 let ter bolne in nepokretne.

Feliks Fekonja

PESTRO V 
ČEBELARSKEM 
DRUŠTVU IVAN 

JURANČIČ CERKVENJAK
Koledarsko leto se je prevesilo v zadnjo četrtino, jesen se 

kaže v vseh svojih vremenskih prilikah in neprilikah. Nihanje 
dnevnih temperatur, jutranja megla, predvsem pa precejšnja 
količina padlega dežja, so zaznamovali zadnje obdobje. To pa 
pomeni tudi nihanje čebeljega razpoloženja, tako da ob vre-
mensko neprijaznejših dnevih, ki jih ponavadi zaznamuje tudi 
veter, izletov praktično ni, spet drugič, pa je ob lepem sonč-
nem vremenu na panjskem žrelu gneča kot v pravih pašnih 
dnevih. Čebele že vedo, kako in kaj.

Medtem ko je poletno - jesensko zdravljenje čebel proti va-
roji načeloma končano, pa dokaj toplo vreme narekuje previ-
dnost. Če je medičine v naravi samo še za vzorec, čebele še 
vedno najdejo in prinesejo v svoje domovanje toliko cvetnega 
prahu, da matice še zalegajo, s tem pa so seveda ustvarjeni 
pogoji za preživetje čebelje največje nadlege, varoje. Redni 
mesečni pregledi in zatiranje varoje s selektivnimi posegi v 
naslednjih mesecih ne bodo odveč, bolje rečeno bodo nuja. Za 
čebelarje je tudi nastopil čas, ko morajo dokončati pripravo 
čebeljih družin na prezimovanje. Krmljenje čebeljih družin s 
sladkorno raztopino je v glavnem končano, konec meseca sep-
tembra in v začetku oktobru je še zadnji čas za dokrmljenje v 
primerih, da se ugotovi manko hrane v prezimnih satih. Vsak 
čebelar ima tudi svoj način, kako dodatno pomagati čebelam 
pri spopadanju z nizkimi zimskimi temperaturami, ki prihaja-
jo, zato je tudi za to opravilo zdaj pravi čas. Shraniti odvzeto 
satovje in preprečiti dostop škodljivcev, predvsem druge večje 
čebelje nadloge, voščene vešče, narekuje pregled in topljenje 
še zadnjega izločenega satovja v sončnih topilnikih, dokler 
sonce nudi še dovolj toplih sončnih žarkov. 

Dela za čebelarje v čebelnjaku in okrog njega torej tudi v tem 
letnem času ne zmanjka, kljub temu pa le ti namenijo mnogo 
časa tudi društvenemu življenju. V času od preteklega oglašanja 
je bilo v ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak izvedenih kar nekaj akcij 
in dogodkov. Tako smo člani ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak me-
seca junija zelo aktivno sodelovali v prireditvah ob praznovanju 
občinskega praznika. Že v začetku meseca smo v Društvenem 
čebelarskem domu pripravili dan odprtih vrat, ki smo ga pope-

strili s prikazom točenja medu. Ob tem lahko s ponosom pove-
mo, da je bil letošnji pridelek iz društvenega čebelnjaka, ki ga 
upravlja predsednik Anton Anžel ob pomoči Mateja Bezjaka, 
dober in kakovosten. Teden dni kasneje smo se z ekipo udeležili 
tradicionalne Vesele kuharije, v organizaciji Društva kmečkih 
deklet in žena Cerkvenjak, kjer se nam je pridružilo kar nekaj 
naših članov in njihovih družin. Sledilo je tradicionalno druže-
nje ob kresni noči, ki smo ga s simboličnim kresom izvedli 18. 
junija pri Društvenem čebelarskem domu v Čagoni, prireditev 
pa je bila dobro obiskana. Na predvečer dneva državnosti smo 
se s stojnico udeležili kulinarične prireditve, ki je potekala v 
sklopu druženja Pod lipo samostojnosti, na platoju pri gasil-
skem domu v Cerkvenjaku. Na dan osrednjega praznovanja ob-
činskega praznika občine Cerkvenjak smo s predstavitvijo če-
belarskih opravil sodelovali v povorki starih običajev, obenem 
pa je predsednik Anton Anžel, na osrednjem prizorišču pred ob-
činsko stavbo, postavil na ogled učni panj. Slednji je bil deležen 
precejšnje pozornosti, saj so lahko obiskovalci skozi steklene 
stene panja občudovali pestro dogajanje v notranjosti njega, kar 
je bilo za mnoge prvikrat videno. Obenem smo se predstavili na 
razstavi kulinarika in vino, s poudarkom na predstavitvi mede-
nih izdelkov, za obiskovalce pa smo razstavili kar nekaj promo-
cijskega materiala o čebelah in čebelarstvu. Ob koncu pestrega 
dogajanja v mesecu juniju smo 29. 6. 2022 v Društvenem čebe-
larskem domu in čebelnjaku izvedli še strokovno usposabljanje 
na temo “Oskrba čebel skozi leto po načelih dobre čebelarske 
prakse”. Delavnico je izvedel čebelarski strokovnjak Štefan Še-
men. Dosežek v mesecu juniju je bil tudi uspešno končan Tečaj 
za čebelarje začetnike, ki ga je v organizaciji ČZDŠ končal član 
našega društva. V mesecu juliju smo vsako nedeljo popoldan 
pripravili čebelarsko druženje članov in občanov občine Cer-
kvenjak pri čebelarskem 
domu v Čagoni. Omenje-
no druženje organiziramo 
že več let, kot odgovor na 
manjše število dogodkov 
v občini v mesecu juliju, v 
ta namen pa smo letos ku-
pili tudi nekaj rekvizitov za 
družabne igre. V mesecu 
avgustu smo se na pova-
bilo predsednika ČZS, g. 
Noča, s praporjem udele-
žili čebelarskega dogodka 
na sejmu AGRA v Gornji 
Radgoni, kjer je naš pred-
sednik med drugimi prejel 
zlato medaljo za svoj med. 
Osrednji društveni dogo-
dek v mesecu septembru je 
bila tradicionalna strokov-
na čebelarska ekskurzija za 
člane ČD in zainteresirano 
javnost. Prvo soboto tega 
meseca smo se v organiza-
ciji TA leze iz Lenarta od-
pravili na Kozjansko. Kot 
naročeno lepo vreme nas je 
služilo ob obisku tega nam bližnjega dela Slovenije, ki pa nam 
je večini skoraj neznan. Osrednji, strokovni del, smo podoživeli 
pri Čebelarstvu Kozmus v Pilštajnu pri Kozjem. V Sloveniji in 
širše priznani čebelar Peter Kozmus nam je marsikaj pokazal 
in povedal o svojem delu na področju čebelarstva, seveda pa 
smo bili deležni tudi pokušine medenih pridelkov in izdelkov 
njegovega družinskega čebelarstva. Na enodnevni ekskurziji, ki 
se je je udeležilo 35 oseb, smo obiskali še Lemberg pri Šmar-
ju, Kukovičev mlin v Podsredi ter Pillštajnski trg, pošteno pa 
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smo se okrepčali na Turistični kmetiji Mramor na Vrenski gorci. 
Udeleženci ekskurzije so povedali in se strinjali, da se v naši 
domovini Sloveniji ni potrebno peljati do njenega najbolj od-
daljenega konca, da bi videli in doživeli kaj lepega, dovolj je le 
urico prijetne vožnje kot v našem primeru.

Še nekaj o delu v in ob Društvenem čebelarskem domu in 
statusnih zadevah. Skoraj mesečno smo izvajali delovne akcije 
urejanja okolice, od tega je bila obširnejša na dodatni ureditvi 
brežine, za katero v najkrajšem času pričakujemo dokončno 
ureditev z vgradnjo zastirne folije. V mesecu avgustu je bil 
vgrajen tudi estrih v nadstrešnico čebelarskega doma, ki je bi-
stveno spremenil in izboljšal uporabnost tega večnamenskega 
društvenega prostora. V samem čebelarskem domu snujemo 
dokončanje prenove notranjosti, ki po novi podobi potrebuje še 
marsikaj. Upamo, da bomo čimveč zadev uredili do najkasneje 
naslednjega občnega zbora društva. V času od junija do da-
nes smo bili pozvani k pošiljanju kar nekaj poročil o delovanju 
društva, pri čemer naj omenim samo letno poslovno poročilo o 
delovanju društva za agencijo AJPES ter dvoletno poročilo Mi-
nistrstvu za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, o delovanju 
društva kot nevladne organizacije v javnem interesu na podro-
čju kmetijstva zaradi pridobljene pravice do sredstev iz dela 
dohodnine. Predsednik društva, je skupaj z županom Občine 
Cerkvenjak, Marjanom Žmavcem, s predstavnikom Čebelarske 
zveze društev Štajerske podpisal namero o podpori izgradnje 
APIS CENTRA Filipa Terča v Radvanju pri Mariboru.

Iz napisanega vidimo, da je bil v Čebelarskem društvu Ivan 
Jurančič Cerkvenjak v obdobju od meseca junija res pestro. 
Mnogo dogodkov in veliko narejenega. Do konca leta nas čaka 
še kar nekaj dogodkov in opravil, upamo in prepričani smo, da 
nam bo uspelo. Tako čebelarji upamo tudi, da bomo po letošnji 
dobri čebelarski sezoni, uspešno tržili svoj čebelarski pridelek. 
Veseli bomo, če nas pri tem podprete in kupite med in ostale 
čebelje pridelke pri nas. Dobrodošli. Naj medi!

Vido Blažič, foto: arhiv CI IJC

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Po uspešno izpeljanem Rimskem taboru pri Lubi vodici, smo 
člani društva Krdebač sodelovali na občinskem prazniku Občine 
Cerkvenjak. 19. 6. 2022 smo se udeležili povorke starih običajev, 
na kateri smo se predstavili kot Rimljani z legionarjem, Cezarjem 
in vestalkami. Po povorki smo se udeležili proslave ob občin-
skem prazniku. Izjemno smo ponosni na našega člana upravnega 
odbora in dolgoletnega predsednika društva Krdebač, Mirka Ko-
zarja, ki je prejel srebri grb Občine Cerkvenjak. Društvo Krdebač 
je predvsem po njegovi zaslugi prepoznano v širšem prostoru, saj 
njegove aktivnosti pogosto presegajo občinske meje.

V drugi polovici avgusta smo člani društva Krdebač sodelo-
vali na Rimskih igrah na Ptuju, ki veljajo za ene izmed večjih v 
Evropi in največje na območju Slovenije. Letos so igre trajale 
od 18. – 21. avgusta na že tradicionalnem prostoru. Na taboru 
smo sodelovali vse dni. Prav tako smo se udeležili tradicio-
nalne povorke po ulicah mesta Ptuj. Tudi letos smo sodelovali 
v vseh igrah in družabnih srečanjih, ki so bila organizirana v 
okviru samega tabora. Večeri so bili popestreni s kulturnim 
programom, prikazom boja gladiatorjev, raznimi plesi, priži-
gom in spuščanjem lampijončkov. Veseli smo, da nas na tabo-
ru, poleg članov društva, iz leta v leto obišče vedno več kraja-
nov občine Cerkvenjak.

Čez leto sta gospodarja skrbela za potomko Johanezove trte. 
V nedeljo, 25. 9. 2022, smo opravili četrto trgatev. Trta nas je 
bogato obdarila. 

September pa smo zaključili s trganjem in ličkanjem koruze 
na starodoben način.

Ker smo že konkretno zakorakali v jesen in so pred nami 
dolgi večeri, vse člane in simpatizerje našega društva vabimo, 
da se nam ob četrtkih pridružite pri igranju namiznega tenisa. 

Za konec se zahvaljujemo vsem donatorjem in sponzorjem, 
ki nas zvesto podpirate pri naših aktivnostih. AVE!

Danica Kladošek
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DKDŽ CERKVENJAK
Medgeneracijsko druženje
Na Srednji ekonomski šoli Maribor so naše članice, na pobu-

do ge. Nataše Bauman, ki na tej šoli tudi poučuje, predstavljale 
Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, kjer je v sklopu 
programa Unesco potekalo medgeneracijsko druženje. Skupaj 
z dijaki te šole in uporabniki Doma Danice Vogrinec so spe-
kle slastne kvašene flancate in „zablove“ kruhke, ki vsakomur 
gredo v slast. Nekaj dijakov pa se je preizkusilo tudi v šivanju 
lažjih vzorcev na blago. Po pogovoru s sodelujočimi članicami 

so bili vsi zelo zadovoljni. S 
prigrizki in z izdelki.

Rek, da na mladih svet sto-
ji, se je izkazal za pravilnega.

Tovrstna srečanja in druže-
nja s podobnimi delavnicami 
bomo priredili tudi v doma-
čem kraju. 

Pod lipo dehtečo
Takrat, ko nam jesen že 

trosi svojih dobrot in se radi 
zavijemo v topla oblačila, se 
je posebno prijetno spomniti 
na tople junijske dni, ko smo 
pripravljali in izvajali najra-
zličnejše prireditve, ki so pri-
vabljale domačine k veselemu 
druženju in obujanju spominov 
s prijetnimi sogovorniki. En ta-
kih dogodkov je zagotovo tisti 
pod lipo, kjer se razlega pesem 
in smeh, kjer se širi vonj po do-
brih prigrizkih in se čas vsaj za 
trenutek ustavi. Kljub pripravam in ob obilici vseh drugih obve-
znosti je prijetno delati v dobri družbi. Članice DKDŽ to dobro 
vemo in slike so najbolj zgovorna priča.

Alenka Novak

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Pred koncem poletja smo se s turistično agencijo TaLeze v 
soboto, 27. avgusta, ob enih odpravili na dvodnevni izlet v Sa-
rajevo, Konjic in Mostar. Pot nas je vodila mimo Zagreba in 
Slavonskega Broda z vmesnimi postanki. Nato smo pot nada-
ljevali proti Sarajevu. Vmes smo se ustavili za ogled izvirov „ 
Vrela Bosne‶, naravnih izvirov Bosne, ki pritegnejo k ogledu 
veliko turistov in kjer se da okrepčati s pravo turško kavo. Nato 
smo se odpravili na ogled vojnega Sarajeva – tunela. Po sreča-
nju z lokalnim vodnikom smo se peš sprehodili po starem delu 
Sarajeva. Ogledali smo si Principov most, Carevo džamijo, Ba-
ščaršijo, Gazi Husrev-begovo džamijo, Sahat kulo, Morića han, 
katedrali in še kaj bi se našlo. Na Baščaršiji seveda ni šlo brez 
pravih bosanskih čevapov. Cene pa primerne njihovemu stan-
dardu. Proti koncu dneva se odpravimo do hotela Hollywood v 
novem delu Sarajeva, kjer smo po dobri večerji prenočili.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili v Konjic na ogled 
Titovega bunkerja, ki so ga zgradili 1953. leta in se razprostira na 
6500 m2 in skoraj 300 m pod površjem. Bunker so zgradili za pri-
mer jedrskega napada, kamor bi se zatekli vsi Titovi sodelavci in 
njegova družina. Po tem ogledu nas je pot vodila v Jablanico, kjer 
je spominski kompleks Bitke pri Neretvi ob porušenem mostu. Pot 
smo nato nadaljevali do Mostarja, ki je vse leto zatrpan s turisti od 
blizu in daleč. Poznan je tudi po znamenitih skokih v reko. Ogle-
dali smo si staro mestno jedro in eno najstarejših ulic Kujundžiluk 
ter stari most, ki so ga obnovili leta 2004 s pomočjo UNESCA. 
Kdor je hotel, se je lahko povzpel na minaret, od koder je čudovit 
razgled na Mostar. Po vodenem ogledu smo se samostojno odpra-
vili pokušat lokalne dobrote, da smo napolnili lačne trebuščke. 
Po kosilu se poslovimo od Mostarja in se odpravimo proti domu, 
kamor prispemo v zgodnjih jutranjih urah 28. avgusta. Zahvala 
Sandiju in Sabini Zemljič za odlično izpeljan izlet. Naslednje leto 
je v planu ogled Novega Sada. Za konec leta nas čakata še izdelava 
adventnega venca ter postavljanje jaslic na prostem.

David Poljanec, tajnik T. D. Cerkvenjak
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Društvo za ohranjanje kulture Vincar

PETI FESTIVAL 
VIN OSREDNJIH 

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

sebojni pomoči. In prav s tem sloganom raste naš Festival vin 
osrednjih Slovenskih goric, ki bo tudi letošnje leto potekal v 
veličastni samostanski kleti v Občini Sveta Trojica. 

Danes že lahko rečemo, da je festival tradicionalen. Po uspe-
šnem prvem festivalu, ki sem ga začela kot takrat še aktualna 
cerkvenjaška vinska kraljica, smo skupaj z Društvom za ohra-
njanje kulture Vincar in lokalnimi društvi vinogradnikov (Le-
nart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sveta Ana in Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah) to še nadgradili vse do letos, ko je 
pred nami že 5. Festival vin Osrednjih Slovenskih goric.

In tudi v letošnjem letu bo tako - pestro dogajanje bomo 
nadgradili s Slovenskogoriškimi glasovi, degustacijo odličnih 
lokalnih vin, dvigom in spustom penin v samostanski vodnjak 
ter ostalimi majhnimi presenečenji.

Se vidimo v petek, 21. oktobra 2022, s pričetkom ob 18. uri, 
na 5. festivalu vin Osrednjih Slovenskih goric.

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

USPEH STRELCEV IZ 
STRELSKEGA DRUŠTVA 

CERKVENJAK
Strelsko društvo Cerkvenjak, ki ima okoli 25 članov, letos 

praznuje deseto obletnico delovanja. Njegov predsednik je 
Branko Peklar, ki je bil pred desetimi leti tudi med ustanovi-
telji društva. Kot pravi, so pogoji za delovanje društva dobri, 
saj imajo v Cerkvenjaku pod tribuno v Športno rekreativnem 
centru avtomatsko strelišče.

Zmagovalna ekipa Strelskega društva Cerkvenjak (z leve proti 
desni): Tone Križanič, Branko Peklar in Bojan Perger.

»V zadnjih desetih letih je naše društvo doseglo lepe uspehe, 
zlasti na tekmovanjih v streljanju z zračno in malokalibrsko 

Utrinek z lanskega festivala

Vinogradniki, ki imajo penine na dnu vodnjaka

Martina Breznik Krajnc, Društvo za ohranjanje kulture Vincar
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puško. Našo pisarno krasi že več kot 30 pokalov,« pravi Pe-
klar. Po njegovih besedah se udeležujejo strelskih tekmovanj 
v Oseku, Trnovski vasi, Vitomarcih, Benediškem vrhu, Velki 
in Cerkvenjaku.

Strelsko društvo v Oseku organizira ligo v streljanju z malo-
kalibrsko puško leže na 50 metrov. »Na tem tekmovanju smo 
strelci iz Cerkvenjaka leta 2019 zmagali. Zaradi epidemije dve 
leti tega tekmovanja ni bilo, na letošnjem tekmovanju, v okvi-
ru katerega je bilo od maja do junija pet kol, pa smo se strelci 
iz Cerkvenjaka zopet najbolje odrezali,« pravi Peklar. V eki-
pi Strelskega društva Cerkvenjak so bili Branko Peklar, Tone 
Križanič in Bojan Perger. Skupaj so dosegli 2310 točk, sledi-
li so jim strelci iz Oseka z 2287 točkami, tretje mesto pa so 
osvojili strelci iz Vitomarcev s 1946 točkami. Na tekmovanju, 
na katerem je sodelovalo pet društev, je bil med posamezniki 
najboljši Tone Križanič z 820 točkami.

Tomaž Kšela, foto: Arhiv SD

21 LET AEROKLUBA 
SRŠEN CERKVENJAK

Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos obeležuje že 21. leto uspe-
šnega delovanja. 

V soboto, 18. 6. 2022, smo organizirali največjo klubsko 
prireditev, in sicer že 11. LETALSKI DAN AK CERKVE-
NJAK 2022. Zbralo se je kar nekaj pilotov, ljubiteljev letenja 
in obiskovalcev, ki so si lahko ogledali pester letalski in zabav-
ni program ter po želji z letalom poleteli med pticami. 

V začetku oktobra se je posadka tekmovalcev iz AK Sršen 
Cerkvenjak udeležila DP ULN 2022 na Ptuju v Moškanjci in 
uspešno zastopali naš klub ter zasedli odlično sedmo mesto.

Ekipa AK Sršen Cerkvenjak na DP ULN 2022

Drugače pa v klubu potekajo aktivnosti za podaljšanje vzle-
tišča v Čagoni, kajti projekt obrambe pred točo z letali, ki se je 
nekaj časa poleti izvaja tudi z vzletišča Cerkvenjak ter razvoj 
letalskega turizma že sama po sebi kličeta po podaljšanju vzle-
tišča, in sicer severno proti avtocesti za cca. 200 m. Obstoječe 
dimenzije ne omogočajo varnega letenja za tipe letal, ki se upo-
rabljajo za protitočno obrambo z letali in tudi letala iz tujine, ki 
bi nas lahko obiskala imajo zahteve po daljši pristajalni stezi.

Smo stališča, da je treba izkoristiti ta veliki potencial, ki ga 
nudi samo vzletišče in v prihodnje intenzivno izvajati vse ak-
tivnosti, da bo izvajanje obrambe pred točo iz Cerkvenjaka ter 
obisk letal iz tujine kaj kmalu realnost.

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, modelarje 

NK CERKVENJAK – PRVI 
DEL SEZONE 2022/23

Po uspešno izvedeni, že 14. po vrsti, nogometni šoli in za-
služenih počitnicah, smo v NK Cerkvenjak začeli s treningi v 
vseh selekcijah in tako otvorili priprave na novo sezono. V se-
zoni 2022/23 pod okriljem MNZ Maribor tekmujemo s petimi 
selekcijami, in sicer U7, U9, U11, U13 in člansko selekcijo. 
Okrepili smo tudi trenerske vrste, saj smo v selekciji U7 in 
U13 zagotovili dodatnega trenerja. Smo pa se za zamenjavo 
trenerja odločili v članski ekipi, ki je tri kroge pred koncem 
prvega dela prvenstva trenutno prva na lestvici. Članska ekipa 
ima trenutno tudi najboljšega strelca lige. Ugotavljamo, da se 
vztrajno tudi polni tribuna na domačih nogometnih tekmah.

15. avgusta smo v NK Cerkvenjak v sodelovanju z Nogome-
tno zvezo Slovenije, Medobčinsko nogometno zvezo Maribor 
in Občino Cerkvenjak bili organizator meddržavne pripra-

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.

Dogajanje na letalskem dnevu 2022

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

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak
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vljalne tekme WU17 med reprezentancama Slovenije in Ma-
džarske. Naša dekleta so vrstnice iz Madžarske premagale z 
rezultatom 2:0. Med gledalci je bil prisoten tudi g. Borut Jarc, 
selektor ženske reprezentance. Po tekmi smo dekleta v sode-
lovanju z Gostiščem pri Antonu in Izletniško kmetijo Breznik 
tudi primerno pogostili. Bile so bile navdušene tudi nad kvali-
tetnimi jabolki iz bližnjih sadovnjakov Sadjarske kmetije Toš.

V začetku oktobra je za jesensko – zimsko vadbo športnih 
društev, svoja vrata že odprla telovadnica OŠ Cerkvenjak. V 
klubu bomo sicer čim dlje vztrajali zunaj na ŠRC-ju, nekaj 
treningov pa bomo opravili tudi na drugih lokacijah.

Za najmlajše selekcije želimo, da si fantje in dekleta pri-
dobijo čim več izkušenj, se družijo, preživijo čim več časa v 
zdravem športnem okolju, ker pa smo nogometaši dinamični 
športniki pa želimo vsem čim več zadetkov in dobrih obramb. 
Članska ekipa pa zvesto sledi svojemu cilju, biti seveda do 
konca prvenstva na prvem mestu.

Predsednik NK Cerkvenjak, Jani Dimec

PREGLED DOGAJANJA 
PO SELEKCIJAH NK 

CERKVENJAK 
V začetku julija smo se na klubskem sestanku dogovorili, 

da v novo tekmovalno sezono 2022/2023 prijavimo 6 tekmo-
valnih selekcij. Žal smo morali kasneje selekcijo U15 odjaviti, 
ker je bilo premalo igralcev, smo pa fante priključili k U13. 
Imeli smo željo, da bi ponovno vzpostavili mladinsko ekipo, a 
je tudi tukaj bilo številčno stanje prenizko. Nekaj fantov smo 
kasneje posodili v sosednji klub NK Lenart.

Sredi julija so priprave na novo sezono najprej začeli člani, 
v avgustu pa so nato sledile še ostale selekcije. Prve ligaške 

tekme so se začele že konec avgusta.
Pregled dosedanjih aktivnosti po selekcijah (sezona 

2022/2023)
U7 (Najmlajši cicibani, trenerja: Tilen Kovač in Sergej Košnik)
Gre za našo najmlajšo selekcijo, kjer so otroci komaj začeli 

treniranje in igranje nogometa. Nastopajo v skupini 3 (MB) in 
igrajo proti ekipam NK Lenart, NK Jakobski Dol in NK Juro-
vski Dol. Liga se igra v obliki turnirjev in vsak z vsakim, na 
gole 2x1 meter ter v formatu 4:4. 

Rezultati se ne beležijo, štejejo le izkušnje ter druženje. Se-
lekcija trenira dvakrat tedensko, ko bo hladnejše vreme pa se 
bodo preselili v telovadnico OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.

U9 (Mlajši cicibani, trenerja: Damjan Žmavc in Jani Dimec)
Naša številčno zelo močna selekcija letos nastopa v 3. sku-

pini tekmovanja U9. Igra se v formatu 7:7 in na petmetrske 
gole. Njihovi nasprotniki so okoliški klubi, NK Jurovski Dol, 
NK Lenart, NK Pobrežje, NŠ Pesnica-Jarenina, NK Paloma 
Šentilj, Marles hiše (Limbuš) in NK Kungota. Tudi tukaj se 
rezultati ne beležijo in ni lestvice.

Trenirajo dvakrat do trikrat tedensko, nedavno pa so skupaj 
s starši organizirali kostanjev piknik.

U11 (Starejši cicibani, trener: Tadej Vajzman)
Selekcija starejših cicibanov letos nastopa 2. skupini in igra 

v formatu 9:9 (drugače 7:7), kot je to praksa komaj pri staro-
stni kategoriji U13.
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Za ta korak smo se odločili, ker je veliko igralcev ter da se 
čim prej navadijo na večje igrišče. Moči merijo z naslednjimi 
klubi: NK Kungota, NK Jurovski Dol, NK Pohorje, NŠ Sliv-
nica, NŠ Pesnica-Jarenina, NK Kovinar in NŠ Paloma Šentilj.

Do sedaj so odigrali pet tekem, dvakrat zmagali in trikrat 
remizirali. Do konca jesenskega dela še jih čakata dve tekmi. 
Tudi tukaj se lestvica ne vodi. Konec avgusta so se udeležili 
turnirja na Hajdini, kjer so zasedli odlično 5. mesto izmed 12 
ekip, v začetku oktobra pa so sodelovali tudi na Dnevu nogo-
meta, ki je bil v Lenartu ter pustili odličen vtis.

U13 (Mlajši dečki, trenerja: Dejan Žmavc in Matic Pihler)
Ekipa je na podlagi lanskega naslova prvakov svoje skupine, 

v letošnji sezoni bila prestavljena v 1. skupino, kjer običajno 
igrajo najboljše ekipe iz MNZ Maribor. Selekcija se bo tako 
pomerila z NK Maribor, NŠ Dravograd, NK Maribor Tabor, 
NK Malečnik, NK Miklavž, NK Fužinar Ravne, NK Pobrežje, 
NŠ Roho in NK Pohorje.

Fantje trenirajo dva do trikrat tedensko. Do zdaj so odigrali 
4 tekme, dvakrat zmagali in dvakrat izgubili. Trenutno zase-
dajo 7. mesto. Razmerje danih in prejetih zadetkov imajo 7:6. 
Najboljši strelec ekipe je Jaka Čeh. Do konca jesenskega dela 
še jih čaka pet krogov.

ČLANI (trener: Roman Žamut)
Še pred pričetkom nove sezone smo v klubu opravili menja-

vo na mestu glavnega trenerja članske ekipe. Vodenje ekipe je 
prevzel Roman Žamut, ki je znan trenerski obraz in je nazadnje 
treniral pri NK Jarenina. Včasih je nogomet igral tudi v tujini.

Člani so s pripravami začeli 18. julija. Ekipi se je pridružilo 
nekaj novih obrazov, odšli pa so štirje igralci. V času priprav 
na novo sezono so trdo in pridno trenirali, odigrali pa kar 7 
prijateljskih tekem. Večina nasprotnih ekip so bili višjeligaši.

Ekipa nastopa v 2. članski ligi MNZ Maribor in je po šestih 
odigranih krogih na 1. mestu lige. Štirikrat so zmagali, pre-
magali so Slivnico, Duplek, Brunšvik in Prepolje, remizirali 
z Lenartom, izgubili pa proti Kungoti. Gol razlika znaša 22:5, 
najboljši strelec ekipe pa je Blaž Kraner z 8 zadetki. Do konca 
jesenskega dela še jih čakata tekmi proti Rošnji-Loki in Palo-
mi iz Sladkega Vrha.

Na koncu pa še samo opomnik, da je vpis v nogometno šolo 
NK Cerkvenjak mogoč čez celotno leto. Pričakujemo vas v 
ŠRC Cerkvenjak, lahko pa nas kontaktirate tudi preko našega 
Facebook profila, maila nkcerkvenjak@gmail.com ali obiščete 
našo spletno stran www.nkcerkvenjak.si, kjer boste lahko našli 
dodatne informacije o klubu ter nogometni šoli.

Dejan Žmavc, prof.

14. NOGOMETNA ŠOLA 
NK CERKVENJAK

Konec junija smo zaključili še eno izjemno zgodbo, ki nosi 
naslov 14. nogometna šola NK Cerkvenjak. Letos je šolo obi-
skovalo rekordno število otrok, kar 74!

Če smo imeli prejšnja leta veliko sreče z vremenom, pa nam 
je to letos malo nagajalo, ampak vseeno smo kljub deževnim 
kapljicam uživali v nogometu. Teden je še prehitro minil, v ka-
terem smo udeležencem poskušali čim bolj na zabaven način 
prikazati vse elemente nogometne igre. Verjamemo, da so se 
sklenila tudi kakšna nova prijateljstva in poznanstva.

Četrti dan NŠ nas je z obiskom počastil igralec NK Maribor, 
Aleks Pihler, ki je z veseljem odgovoril na vsa naša in vpraša-
nja otrok, delil podpise ter se z nami tudi fotografiral. Pri igri 
pa je otrokom pokazal tudi nekaj lepih tehničnih potez.

Vsi udeleženci šole so v petek na podelitvi poleg prvotnih 
nagrad (majica 14. nš, klubski šal, medalja), tudi tokrat prejeli 
še veliko več, za kar so poskrbeli naši ponosni sponzorji in 
donatorji. Nekaj otrok je prejelo čisto nove žoge Nike s pod-
pisom Aleksa Pihlerja, vsi so prejeli bon za športno trgovino 
Golgeter, kuponček za sladoled, promocijski material NZS in 
Decathlon, en srečnež pa je prejel osebno podpisano knjigo 
Marcosa Tavaresa – Legenda. Kot se spodobi smo vse udele-
žence NŠ, otroke, starše in obiskovalce tudi pogostili s hrano 
ter pijačo za kar so poskrbeli Danica, Erik in Dušan.

Trenerji so bili: Dejan Žmavc, Damjan Žmavc, Jani Dimec, 
Sergej Košnik, Tadej Vajzman, Matic Pihler, Matej Horvat in 
Denis Trstenjak. Fotograf Rok Lorenčič.

Tega našega projekta brez vsakoletne podpore sponzorjev 
in donatorjev ne bi bilo mogoče izvesti v takšni obliki, zato se 
vam na tem mestu iskreno zahvaljujemo. HVALA tudi vsem 
staršem, da ste nam letos v rekordnem številu zaupali vaše 
mlade nogometaše, jih bodrili, spremljali vsak dan, se z nami 
podružili ter predvsem, da verjamete in podpirate naš najbolj 
množični otroški projekt že veliko let.

Iskrena HVALA tudi Občini Cerkvenjak ter ostalim, ki ste 
kakorkoli pomagali pri uspešni izvedbi projekta. »Treniraj 
trdo, igraj pametno, zmaguj timsko!«

Dejan Žmavc, prof., vodja NŠ NK Cerkvenjak
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MINILO JE 70 LET OD 
OTVORITVE ZADRUŽNO-

KULTURNEGA DOMA
Otvoritvene slovesnosti so trajale dva dneva. 
Kot prvi so otvoritveni nastop na novem odru 

imeli mariborski gledališčniki
Po zaslugi dnevnika Večer izpred 70 let lahko nekaj več 

zapišemo z otvoritvene slovesnosti zadružnega - kulturnega 
doma v Cerkvenjaku. To je bil eden od vidnih dogodkov, ki 
so jih zmogli naši predniki. Zadružne domove so začeli graditi 
marsikje, a malokje so gradnjo tudi dokončali. Zato so bili gra-
ditelji doma brez dvoma na svoj dom lahko upravičeno pono-
sni. In ne samo oni, tudi mi smo lahko, čeprav ni vse tako, kot 
je bilo predvideno. In tudi takrat ni šlo vse po maslu. Dom so 
namreč začeli graditi že leta 1948. Gradnja je stekla pod okri-
ljem Krajevnega ljudsko prosvetnega sveta, predhodnika Kul-
turno umetniškega društva »Jože Lacko« Cerkvenjak. Krampi 
in lopate pri gradnji so zapeli 6. junija 1948 in dom je bil z 
udarniškim prostovoljnim delom v surovem stanju spravljen 
pod streho do 21. julija 1948. Potem je nadaljevanje gradnje 
vse do leta 1952 zastalo. O razlogih tokrat ne bomo pisali. A na 
koncu se je vse dobro izteklo. In kulturni del doma je oktobra 
1952 bil v celoti dokončan.

Novinar Ivan Dolenc je takrat v Večeru, 14. oktobra 1952, 
zapisal. Objavljamo le del članka: »Ko sem se v soboto zvečer 
odpeljal s člani mariborskega gledališča proti Cerkvenjaku, 
nas v avtobusu ni bilo malo, ki smo mislili, da bo dež pokvaril 
slavje ob otvoritvi kulturnih prostorov v tamkajšnjem zadru-
žnem domu. Kdo neki pa bo prišel v takem goriškem blatu z 
bližnjih in daljnih vrhov na kulturno prireditev? A še preden se 
je naš avtobus ustavil pred mogočno stavbo zadružnega doma, 
od katerega smo videli v trdi temi samo njegove obrise, smo 
morali svoje mišljenje spremeniti. Vse preveč smo še mislili 
na mariborsko kulturno publiko, ki jo prestraši vsak dežek. V 
Cerkvenjaku pa je drugače. Na predstavo je čakala že velika 
množica ljudi, pa čeprav je bilo do njenega pričetka še dobre 
pol ure. Drenjali so se pred blagajno in navdušeno pozdravljali 
mariborske umetnike, ki so hiteli na oder. Domača godba na 
pihala je gostom zaigrala pozdravno koračnico …

IZ ZGODOVINE V SEDANJOST
Domačini vedo, zakaj so gradili
Stopili smo v lepo opremljeno dvorano, ki lahko sprejme 

okoli 300 gledalcev. Presenetil nas je oder, primeren tudi za 
nastop mariborske Drame ali Opere, presenetile so nas zelo 
uporabne garderobe pod odrom. Marsikje so pričeli z gradnjo 
zadružnega doma, a malokje so jo tudi končali, prav gotovo pa 
v naših krajih nikjer niso gradili s takšnim navdušenjem kot v 
Cerkvenjaku in tudi nikjer še niso zgradili tako lepega doma. 
Na vsaki strani odra je še en balkonček, ki ga bodo lahko igral-
ci pri prenekateri igri, lahko smo trdno prepričani, vključili 
v svoj nastop. Iz razgovora z domačini, pionirji tega velike-
ga dela, ki so pred štirimi leti zabili prve količke v zemljo, 
smo razbrali, da so vsi na svoj dom zelo ponosni. Voditelji 
prosvetnega življenja, kmetijske zadruge in vseh množičnih 
organizacij so se ves čas zavedali, kaj, zakaj in za koga gradijo 
zadružni dom. Vse prebivalstvo ve, da Cerkvenjak v Sloven-
skih goricah odslej ne bo več odrezan od kulturnega dogajanja 
v večjih centrih, kakor sta Maribor in Ptuj. Na svojem odru 
bodo lahko sprejeli večino tistega, kar nudijo poklicni ume-
tniki svojemu občinstvu v Mariboru ali na Ptuju. In to veliko 
pomeni. Gre za pomoč mesta kmečkemu prebivalstvu, gre za 
sodelovanje delavskih in kmečkih množic, gre za to, da pade 
končno poslednja barikada med tako imenovano mestno in va-
ško kulturo …

Prva prireditev v novem domu
Dvorana se je napolnila. Stojišč sploh niso prodajali, ker so 

si rekli, da naj ob tako svečani priliki vsak gledalec ugodno 
sedi. Člani mariborskega gledališča, ki so v tem kraju gosto-
vali že pred dvema letoma (»v ptičji kletki«, kakor so imeno-
vali prejšnjo zasilno dvorano), so pričeli s svojim pestrim spo-
redom. Tovariš Gerhard Broše je pozdravil občinstvo in mu 
čestital k njegovemu prazniku. Izrazil je veselje nastopajočih, 
da lahko prvi nastopijo na tem odru. Spored je bil zelo pester 
in domač, kar je posebno ugajalo. Že skraja so dobili igralci, 
pevci in plesalci kontakt z občinstvom, ki se potem do konca 
večera ni več pretrgal. Med duhovitim napovedovalcem – čla-
nom Opere Jožetom Sikyto – in gledalci je nekajkrat prišlo do 
prijetnega razgovora. Dramski igralec Jože Samec je izvabil 
velik aplavz z recitacijo Krakarjeve pesmi »Novi dom«, ki jo 
je avtor posvetil graditeljem zadružnega doma v Cerkvenjaku. 
Poslušalcem so bile ljudske podobe v pesmi zelo všeč.«

Dom so odprli v čast VI. kongresu KPJ
Osrednja slovesnost je bila v nedeljo, 12. oktobra 1952. Ivan 

Dolenc je v prav tako v obširnem članku, ki ga je uredništvo 
Večera objavilo naslednji dan, na prvi strani Večera poročal. 
» V Cerkvenjaku v Slovenskih goricah so imeli včeraj veliko 
slovesnost, ki je razgibala tudi vse okoliške kraje. Ob 14.30 uri 
so predali svojemu namenu kulturni del zadružnega doma, ki 
so ga dogradili v tekmovanju v počastitev VI. kongresa KPJ. 
Iz vseh strani so prihiteli zadružniki z vozovi in avtomobili, 
da bi se udeležili odprtja doma, ki je eden najlepših v Sloveni-
ji. Svečanosti so se udeležili organizacijski sekretar OK KPS 
za mariborski okoliški okraj Edo Zorko, člana OK KPS Zal-
ka Božičnik in Peter Kociper, predstavnik izvršilnega odbora 
Ljudske prosvete Slovenije Dare Horvat in drugi gostje.

V imenu kmetijske zadruge in množičnih organizacij je goste 
pozdravil predsednik zadruge Fekonja Anton, ki je v krajšem go-
voru orisal napore pri gradnji doma. Pri gradnji doma je celotno 
prebivalstvo Cerkvenjaka prispevalo 5 odstotkov lanskoletnega 
davka ter pomagalo s prostovoljnim delom. Uslužbenci Cerkve-
njaka so se obvezali, da bodo v ta namen plačali 5 odstotkov od 
ene svoje mesečne plače. Pri marsikaterem prebivalcu je grad-
beni odbor potrkal na vrata ter prosil za pomoč pri prevozih, 
lesu ali drugem gradbenem materialu. Tudi delavci in obrtniki 
so delali neumorno po deset ali pa celo več ur dnevno. Zadnje 
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tedne so delali celo ponoči, da bi lahko izpolnili svoj sklep, ki so 
si ga zadali v čast VI. kongresa. Pri delu so se izkazali predvsem 
Dokl Franc, tesar iz Andrencev, Čuček Alojz, zidar iz Župetin-
cev, Markrab Jožef, tesar iz Vanetine, Zorec Jakob, tesar iz Bren-
gove, Horvat Henrik, delavec iz Brengove, Grmič Franc, mizar 
iz Župetincev, Lorenčič Jakob in Žampa Jožef iz Stanetincev, 
Firbas Marija iz Brengove in Koletnik Andrej iz Čagone.

Dnevnik Večer je o otvoritvi poročal na prvi strani časopisa 13. 10. 
1952, dan kasneje pa še podrobneje o dogodku, kulturnih obetih in 
možnostih …

Mestni projektivni biro v Mariboru je ocenil vrednost odra v 
domu na 6.300.000 dinarjev, a vrednost celotnega poslopja na 
40 milijonov dinarjev. Za gradnjo doma so marljivi prebivalci 
Cerkvenjaka porabili samo štiri milijone dinarjev kredita. Ta 
primerjava je najboljši dokaz prizadevanja vseh prebivalcev, 
da bi dom v čim večji meri zgradili z lastnimi napori.

Sekretar Sveta za prosveto in kulturo mariborskega okoliškega 
okraja tov. Kociper Peter je govoril o pomenu doma ter o nje-
govi važnosti za razširitev kulturnoprosvetne dejavnosti na vasi. 
Čepin Gvido, Kralj Franc, Čuček Alojz in Dokl Franc so prejeli 
odlikovanja Izvršilnega odbora OF Slovenije, medtem ko sta Tu-
šak Vlado in Lorber Vlado prejela priznanje in nagrado Okraj-
nega odbora Ljudske prosvete mariborskega okoliškega okraja.

Iz blagajniške knjige Krajevnega ljudsko prosvetnega sveta iz leta 
1948 (leto kasneje Kulturno umetniškega društva »Jože Lacko« 
Cerkvenjak), je razvidno, da tudi leto 1948 ni ostalo brez domačega 
gledališkega projekta. Razvidno je tudi, da je bilo plačanih nekaj 
storitev v vezi gradnje doma.

Po tej slovesnosti so v dvorani nastopila kulturrnoumetniška 
društva »Jože Hermanko« in »Angel Besednjak« iz Maribo-
ra, iz Lenarta, Črmljenšaka, Benedikta, Stare gore in nekaterih 
drugih bližnjih krajev. Mešani pevski zbor društva »Jože Her-
manko« iz Maribora je zapel šest narodnih pesmi, ki so nav-
zočim zadružnikom in gostom iz drugih krajev zelo ugajale. 
Zelo dober vtis sta zapustila tudi godba in zbor društva »Angel 
Besednjak« Tudi druga kulturnoumetniška društva so pokazala 
velik napredek v primerjavi z lanskim letom. Dvorana je bila 
do zadnjega kotička zasedena ter si številni obiskovalci zaradi 
pomanjkanja prostora prireditve niso mogli ogledati. Nastop 
mariborskih kulturnoumetniških društev v Cerkvenjaku je brez 
dvoma prispeval h krepitvi povezave med mestom in vasjo ter 
poživitvi kulturnega dela v tem kraju in bližnji okolici.

Franc Bratkovič 
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OBETAVNO ŠOLSKO 
LETO

Po dveh neugodnih, koronskih letih smo letošnje šolsko leto 
pričeli veliko bolj optimistično, saj verjamemo, da smo se re-
šili različnih omejitev. Te so nam velikokrat povzročale popol-
noma nepredvidene skrbi in situacije, znotraj katerih smo se 
morali znajti. Včasih je bilo tudi kaj nejevolje, ki pa največkrat 
ni imela kaj opraviti z našo organiziranostjo in našim delom.

V novo šolsko leto smo vstopili v četrtek, 1. septembra 2022. 
Še posebej smo ponosni, da se nam iz leta v leto povečuje šte-
vilo otrok, tako v vrtcih, kakor tudi v šolah. V prvih razredih 
na matični šoli imamo v letošnjem šolskem letu vpisanih 33 
prvošolcev, na POŠ v Vitomarcih pa 11. Skupaj torej 44 prvo-
šolcev, kar je obetavna napoved za prihodnje.

Trenutno matično šolo obiskuje 233 učencev, POŠ v Vito-
marcih pa 68 učencev. V cerkvenjaški vrtec imamo vpisanih 
109 otrok, v vitomarški vrtec pa 66 otrok. Šoli tako obiskuje 
301 učenec, v obeh vrtcih pa 175 otrok iz obeh občin. Skupaj 
tako skrbimo za naših 476 otrok iz obeh občin.

Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen za naše prvošolce 
in njihove starše. Oboje smo prijazno sprejeli na obeh šolah, 
ob prisotnosti županje Občine Sv. Andraž v Slovenskih gori-
cah Darje Vudler Berlak v Vitomarcih in župana Občine Cer-
kvenjak Marjana Žmavca na matični šoli v Cerkvenjaku. Tako 
je ta dogodek ostal še bolj nepozaben.

Vsako šolsko leto je posebno, tako tudi letošnje. Dobili smo 
nekaj novih učencev iz tujine. Ti obiskujejo popolnoma enak 
program kot naši učenci, le da imajo s strani MIZŠ za boljše 
razumevanje učne snovi zagotovljene dodatne ure slovenskega 
jezika. Po prvih ugotovitvah lahko sklepamo, da so se učen-
ci zelo hitro asimilirali v naše šolsko okolje. Z leti tako tudi 
mi postajamo šola z mednarodnim pridihom, kar je za razvoj 
multikulturnega ozaveščanja otrok danes še kako pomembno.

Povečevanje števila otrok v vrtcih in šolah pa napoveduje, 
da bomo morali v naslednjih letih širiti vrtčevske in šolske 
prostore. Ta napoved pa je seveda samo dobrodošla, saj je to 
edino jamstvo za to, da bosta občini še naprej obstajali in za-
gotavljali elementarne potrebe po primarnem izobraževanju.

Želimo, da bodo prihodnja šolska leta še številčnejša in da 
bomo ljudje v naših prelepih okoljih ostajali še dolga desetle-
tja. Povsod že namreč ni več tako.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof.,  
ravnatelj OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

PODELJENA PRIZNANJA 
OB SVETOVNEM DNEVU 

UČITELJEV
Ob svetovnem dnevu učiteljev je Društvo pedagogov dr. An-

tona Trstenjaka v sredo, 5. 10. 2022, na OŠ Sv. Trojica že 14. 
podelilo vsakoletna priznanja in plakete za uspešno delo na 
področju šolstva. Priznanja se vsakoletno podeljujejo najuspe-
šnejšim vzgojiteljem in učiteljem na predlog posameznikov 
ali na predlog posameznih vzgojno izobraževalnih zavodov na 
področju osrednjih Slovenskih goric in dela Prlekije. Med na-
grajenkami  so bile tudi naše strokovne delavke.

Letošnje prejemnice priznanj iz OŠ Cerkvenjak – Vitomarci so:
Aleksandra Pučko – priznanje I. stopnje, Mateja Štancer – pri-

znanje I. stopnje, Jožica Vršič Novoselnik – priznanje II. stopnje.
Na skupni razpis je prispelo 30 vlog, ki jih je obravnavala 

komisija za priznanja pri omenjenem društvu.
Skupno je bilo tako podeljenih 15 priznanj I. stopnje in 10 

priznanj II. stopnje na predlog 9 osnovnih šol in enega samo-
stojnega vrtca. Podeljeni sta bili tudi 2 plaketi.

Priznanja I. stopnje DP dr. Antona Trstenjaka so prejeli:

1. Sabina Bratuša OŠ Benedikt - VRTEC

2. Irena Domanjko Seršen Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

3. Timoteja Haložan OŠ Benedikt

4. Metka Jančar OŠ Sveta Ana

5. Mateja Karneža OŠ Voličina

6. Mojca Ketiš OŠ Benedikt

7. Tanja Krajnc Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

8. Tadeja Kurnik Hadžiselimović OŠ Lenart

9. Mateja Nudl OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

10. Mihaela Plemenič Vrtec pri OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

11. Janja Požegar OŠ in vrtec Sveta Trojica - VRTEC

12. Aleksandra Pučko OŠ Cerkvenjak-Vitomarci - VRTEC

13. Angela Štanta Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

14. Mateja Štancer OŠ Cerkvenjak-Vitomarci

15. Darja Vajngerl Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Priznanja II. stopnje DP dr. Antona Trstenjaka so prejeli:

1. Simona Dreu OŠ in vrtec Sveta Trojica

2. Janja Kojc OŠ Lenart

3. Marjana Lep OŠ in vrtec Sveta Trojica

4. Petra Munda OŠ Voličina

5. Simona Raner OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

6. Leonida Rokavec OŠ Lenart

7. Ana Šnofl OŠ Sveta Ana

8. Mateja Vodenik Pangeršič OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

9. Jožica Vršič Novoselnik OŠ Cerkvenjak-Vitomarci

10. Marija Žurman OŠ Sveta Ana - VRTEC

Plaketi za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraže-
vanja sta prejela upokojeni ravnatelj OŠ Sv. Ana Boris Mla-
kar in učiteljica Antonija Širec iz OŠ Jožeta Hudalesa iz 
Jurovskega Dola.

Društvo tako že več kot dobro desetletje podeljuje priznanja 
in plakete najprizadevnejšim strokovnim delavcem, ki s svo-
jim delom dosegajo pomembne dosežke pri razvoju šolstva in 
uvajanju novosti v pedagoški proces.

IZ ŠOLE IN VRTCA
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Vsekakor je to stanovsko priznanje, ki prejemnike tudi ne-
kako moralno zavezuje tudi k temu, da bodo svoj pedagoški 
poklic bogatili tudi v prihodnje.

Za njihovo prizadevno delo in ustvarjalne dosežke vsem na-
grajencem iskreno čestitamo.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof. predsednik dP  
dr. Anton Trstenjak

ZANIMIVO DOPOLDNE 
VRTCA IN DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK

V mesecu juniju smo se z Društvom upokojencev Cerkve-
njak odpravili na ŠRC. Pot do tja je potekala zelo sproščeno, 
veselo in razigrano. Otrokom je bilo zelo zanimivo, da so jih 
za roke držali predstavniki društva in z njimi veselo korakali 
po poti, ki smo si jo zadali. 

Ko smo prišli do ŠRC, smo se razdelili v dve skupini ter se 
eni odpravili do prostora za balinanje, ostali pa do prostora za 
kegljanje. Otrokom so predstavniki društva z načelom pred-
sednika društva upokojencev, gospodom Feliksom Fekonja, 
predstavili potek obeh iger. 

Tako so otroci spoznali balinanje in se v njem tudi preizkusi-
li. Ob metu težke žoge, ki svojo težo skriva, so otroci uživali in 
spoznavali novo igro ter nova pravila, ki jih morajo upoštevati. 

Ko se je prva skupina preizkusila v balinanju, so nas pred-
stavniki društva pogostili s slastnimi češnjami, sokovi in peci-
vom. Prav tako pa so nam dali sladko popotnico še za nasle-
dnje dni.

Prav tako je bilo zanimivo se preizkusiti v kegljanju. Otroci 
so zavihteli žogo na vrvi in poskušali podreti največ kegljev. 
Verjamete ali ne, eni so bili zelo uspešni, zato smo se razpore-
dili v dve skupini in hitro priredili tekmovanje. 
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Naš dopoldan je minil zelo hitro, zanimivo, predvsem pa 
poučno. Otroci so uživali v družbi naših starejših sokrajanov. 
Prav tako upamo, da so oni uživali v naši družbi in da takšna 
druženja ostanejo v stalni navadi.

Obenem bi se rada zahvalila Društvu upokojencev Cerkve-
njak za sodelovanje v preteklem vrtčevskem letu. Prav tako pa 
upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. 

Vodja vrtca, Aleksandra Pučko, dipl. vzg.

VARNO S SONCEM
Tudi letos smo v vrtcu Cerkvenjak sodelovali v programu Var-

no s soncem, ki je namenjen seznanjanju otrok o škodljivih učin-
kih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu 
izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. Uradno 
smo program začeli izvajati na svetovni dan sonca, 28. maja 
(oziroma dan prej). Dan smo preživeli v naravi, v gozdu. Prire-
dili smo praznovanje, kjer ni manjkala niti torta, ki so jo otroci 
izdelali iz naravnih materialov. Soncu smo voščili, zaplesali in 
zapeli pesmice ter nadaljevali z zabavo in igro v gozdnem raju. 

O soncu smo poskušali izvedeti čim več. Informacije smo 
pridobili iz različnih virov – iz že pridobljenih znanj in spo-
znanj (pogovor), knjig in enciklopedij, fotografij ter ogleda 
dokumentarne oddaje. Nato smo se osredotočili na posledice 
prekomernega izpostavljanja UV žarkom in o pravilni zaščiti 
na soncu ter se tako seznanili s pravljico Zlatko, Brihta in vroč 
poletni dan (Brigita Ostrožnik). V okviru tematike smo izvedli 
raznolike poučne dejavnosti: iskali smo sence v naravi in se 
igrali z lastno senco; likovno ustvarjali; reševali delovne li-
ste; spoznavali pesmi, deklamacije; reševali uganke in se igrali 
različne družabne ter gibalne igre. Otroci so uživali v preiz-
kusu z opekačem in kruhom, saj so končni (uspešni) rezultat 
lahko tudi pohrustali. Del vsakdana je postal jutranji pozdrav 
– Pozdrav soncu, ki je doprinesel še večjo medsebojno pove-
zanost, sodelovanje, sproščenost, zabavo in timsko delo.

Sonce, vse najboljše!

Že veliko znamo …

Osvežitev

Vsakodnevno smo prav tako poskrbeli, da smo zunaj biva-
li varno, zaščiteni pred soncem. Zunaj smo se zadrževali ob 
primerni uri, poskrbeli smo za primerna oblačila, pokrivala in 
sončna očala, se večji del zadrževali v senci in veliko pili. Na 
igrišču je potekala vodna zabava, na katero so si otroci lahko 
prinesli tudi rekvizite za škropljenje. Imeli smo se odlično! 
Otroci so utrdili in pridobili veliko znanja preko načrtovanih 
in spontanih dejavnostih. Predvsem pa so postali veliko bolj 
dovzetni pri skrbi za lastno zdravje – pili so več vode, poskrbe-
li za pokrivala, si iskali kotičke v senci – izdelovali »domove« 
… Za najslajšo osvežitev v vročih dneh pa so bili vsi enotnega 
mnenja, da je najboljši … sladoled :)

Koordinatorica projekta, Natalija Zamuda,  
dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
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Dobro je vedeti: inšpektorji v Cerkvenjaku lani 
opravili 110 pregledov, redarji pa 166 nadzorov

OBČINSKE ODLOKE JE 
TREBA SPOŠTOVATI

Marsikdo misli, da je spoštovanje občinskih odlokov in dru-
gih predpisov, v katerih je zapisano, česa ne smemo početi in 
kaj smo v določenih okoliščinah dolžni storiti, da ne ogrožamo 
mirnega življenja in pravic drugih (brez tega življenje v sku-
pnosti ne bi bilo prijetno), stvar njegove dobre volje, vendar ni 
tako. Njihovo spoštovanje nadzirajo občinske oziroma med-
občinske inšpekcijske službe. Kršitelje inšpektorji praviloma 
opozorijo, če to ne pomaga, pa posežejo tudi po ostrejših ukre-
pih in jih oglobijo.

Kot ugotavljajo medobčinski inšpektorji, so javne površine v občini 
Cerkvenjak vedno urejene in čiste.

Občina Cerkvenjak je skupaj z drugimi občinami v Podravju 
ustanovila Skupno občinsko upravo Maribor, v okviru katere 
delujejo tudi Medobčinske inšpekcije in Medobčinsko redar-
stvo, ki izvaja inšpekcijske preglede oziroma nadzor tudi na 
območju občine Cerkvenjak. In treba je reči, da ga izvajata 
intenzivno, saj so lani inšpektorji opravili na območju občine 
kar 110 rednih in kontrolnih inšpekcijskih pregledov ter izve-
dli skupno 136 inšpekcijskih postopkov.

Tudi gradbene parcele je treba pokositi
Po občinskem odloku morajo lastniki zemljišča, tudi gradbe-

na, na območju občine Cerkvenjak redno vzdrževati. Pokositi 
jih morajo najmanj dvakrat v sezoni in sicer prvič do 1. julija in 
drugič do 15. oktobra. Lani so inšpektorji pri nadzoru tega nale-
teli na zemljišče v enem od naselij, ki je bilo povsem zaraščeno. 
Zoper lastnika so uvedli inšpekcijski postopek in mu naložili 
sanacijo zemljišča, kar je lastnik v odrejenem roku tudi izvedel.

Pri nadzoru ravnanja s komunalnimi odpadki so inšpektorji 
ugotovili, da gospodinjstva na območju občine vestno ločujejo 
odpadke. Večjih nepravilnosti niso zasledili.

Prav tako so inšpektorji nadzirali javne površine na območju 
občine, ki so bile redno vzdrževane in čiste.

Tudi občinske ceste in javne poti so bile dobro vzdrževane. 
Inšpektorji so ocenili, da Režijski obrat Občine Cerkvenjak 
dobro opravlja svoje delo.

Veje ne smejo štrleti na cesto
Nekaj kršitev so inšpektorji lani odkrili pri obrezovanju gr-

movnic in drevja na zemljiščih ob občinskih cestah. Ob cesti 

V SKRBI ZA RED IN OKOLJE
Zibote – Žel – Dajčman so uvedli inšpekcijski postopek zo-
per enega lastnika in mu odredili odstranitev vej, ki so ovirala 
varno vožnjo po cesti. Lastnik je veje in drevje, ki je sililo na 
ceste, v odrejenem roku požagal oziroma odstranil.

Inšpektorji so večkrat obiskali tudi pokopališče in ugotovili, 
da je bilo vedno primerno vzdrževano in urejeno, enako pa 
velja tudi za njegovo okolico.

Grmičevje in veje ob cesti je treba odstraniti, kakor je to na  
naši fotografiji.

Kar zadeva plakatiranje na območju Občine Cerkvenjak, 
zlasti na avtobusnih nadstrešnicah, lani inšpektorji niso zazna-
li kršitev občinskega odloka.

Nepravilno parkiranje so nadzorovali 89-krat
Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor 

pa so lani na območju Občine Cerkvenjak opravili 166 nad-
zorov (nepravilno parkiranje so nadzirali 89-krat, spoštovanje 
določil zakona o cestah 17-krat, javni red in mir 16-krat, var-
stvo živali 7-krat in ukrepe za preprečevanje širjenja covida 
15-krat). Izvedli so tudi dve preventivni akciji. Redarji so v 
popoldanskem in večernem času izvršili tudi 16 nadzorov na 
lokaciji Športno -rekreacijskega centra Cerkvenjak, gasilske-
ga doma, bencinskega servisa, Arheološkega parka in središča 
Cerkvenjaka. Kršitev predpisov niso zaznali. Pri nadzoru pa 
so zasačili štiri voznike, ki so parkirali na avtobusnih postaja-
liščih. Dva so oglobili, dva pa opozorili.

Inšpektorji in redarji v okviru rednih in kontrolnih pregle-
dov izdajo več opozoril kot izrečejo glob, vendar pa že s svojo 
redno prisotnostjo na terenu preprečijo marsikatero kršitev za-
konov in predpisov. 

Tomaž Kšela 

K lepemu in urejenemu videzu veliko prispevajo ohranjene in 
lepo vzdrževane stare hiše.

E. P.
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SOŠOLCI PO 60 LETIH 

Po 60 letih še vedno živijo spomini, ki smo jih nabirali v 
osnovnošolskih klopeh. Na prvi dan praznika Občine Cerkve-
njak smo se sošolci zbrali v želji, da se skupaj poveselimo. Od 
17 povabljenih nas je čas našlo 10. Pred občinsko zgradbo nas 
je pozdravil župan Marjan Žmavc in z nami prijetno pokra-
mljal. Lepo dobrodošlico so nam izrekli na izletniški kmetiji 
Breznik, kjer so nas razvajali s pristno domačo hrano in vinsko 
kapljico. Do večera smo obudili marsikatero zgodbo iz otro-
ških dni in ustvarili tudi kakšno novo. Dragi sošolci, upam, da 
se spet vidimo na naslednji obletnici čez 5 let. 

Štefka Firbas

ZA VZDRŽEVANJE NI 
DENARJA

Pred leti smo enkrat letno lahko opazili na terenu delavce 
Elektra, kako obrezujejo vejevje, ki seže med ali proti elek-
tričnim vodom. Pregledali so tudi stanje električnih drogov. 
Zdaj že dolgo ni več tako. Pri elektro podjetjih pa povedo, da 
za takšna vzdrževanja ni več denarja. Drogovi torej morajo 
pasti, kot smo pred nedavnim lahko opazili pri Vinotoču Puč-
ko v Stanetincih. Potem se zganejo tudi odgovorni. A kaj, ko 
to ni tako nedolžno, ob takšnih primerih navadno utrpijo ško-
do tamkajšnji prvi odjemalci električne energije, kjer pride do 
okvar na električnih napravah.

F. B.

BALONARJE SMO LAHKO 
OBČUDOVALI TUDI 
CERKVENJAČANI

Murska Sobota je bila med 16. in 22. septembrom gostitelj 
svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni. Dogo-
dek nad prekmursko ravnico ni obšel niti Slovenskih goric. 
Dogajanju v zraku, razvidno s fotografije, smo bili večkrat 
priča tudi Cerkvenjačani iz nekaterih cerkvenjaških zaselkov.

F.B. 

Andrej Anžel

NOVI PRAPORŠČAK

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak ima že nekaj časa 
novega praporščaka. To je Andrej Anžel iz Andrencev, ki dru-
štveni prapor nosi z izrednim spoštovanjem in ponosom, saj se 
je gasilcem pridružil že v mladih letih.

Andreju, kot sam pravi, dolžnosti v gasilskih vrstah ni težko 
opravljati, temveč mu je v teh dneh celo v uteho, saj je poleti iz-
gubil svojo ženo in sopotnico Dragico, ki jo je premagala huda 
in zahrbtna bolezen.

T. Kšela

MED NAŠIMI LJUDMI V BESEDI IN SLIKI
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POGLED NA CERKVENJAK 
IZ SELC

Foto: F. B.

ODKUPLJENA POSEST, 
KI JE ZDAJ PARKIRIŠČE, 

UPRAVIČUJE NAKUP

Potem ko je Občina Cerkvenjak odkupila Dokl - Bradače-
vo domačijo v središču Cerkvenjaka in tam uredila  parkirišča, 
v načrtu pa je še lokalna tržnica, parkirišče že služi namenu.

F. B.

TUDI EN SAM PREŠAR ZMORE

Brajde, ki jih neguje član našega uredništva Franc Bratkovič, so kar 
solidno obrodile. Za dobrega pol litra na dan bo njegove rdečke kar 
za vse leto, pa še sosed bo(m) lahko pomagal …  E. P.

LUNA NAD CERKVENJAKOM

Foto: Loren

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

KLOPOTEC V ANDRENCIH

Pri Domanjkovih v Andrencih so klopotec postavili na sodobnejši način. 
E. P.
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Odkritosrčnost
»Pred poroko sem ti nekaj zamolčal.«
»Dragi, kar zdaj mi povej.«
»Nisem ti povedal, da imam gastritis, hepatitis, išias, angino 
pektoris….«
»Nehaj, dragi, raje mi povej, česa nimaš.«
»Svojih zob nimam!«

Rojstni dan
»Kdaj imate rojstni dan?« vpraša uradnica na upravni enoti 
blondinko.
»Petnajstega maja,« odvrne blondinka.
»Katerega leta?«
»Rojstni dan imam vsako leto!«

Pojasnilo
»Če me kdo kliče, reci, da me ni doma,« je mož naročil ženi.
Čez čas zazvoni telefon in žena ga dvigne ter reče: »Moj mož 
je doma.«
»Zakaj nisi rekla, da me ni,« se je razburil mož.
»Saj ni nihče klical tebe. Klic je bil zame,« se je odrezala žena. 

Spomenik
»Zakaj moškim po šestdesetem letu raste trebuh?«
»Ker postavljajo spomenik padlemu borcu.«

Brez razlike
»Kakšna je razlika med psom in poročenim moškim?«
»Nobene: oba pustita gospodinjo pri miru, sosedo pa bi najraje 
raztrgala.«

Neljubo vprašanje
»Kaj bi bilo, če bi spal s tvojo ženo?«
»Potem bi mi vrnil milo za drago.«

ZA SMEH Pripravlja: T. K.

Plača
»Oprostite, koliko pa bi pri vas na mesec zaslužil,« je na 
pogovoru za zaposlitev kandidat povprašal direktorja.
»Na začetku okoli 600 evrov, kasneje pa preko tisoč evrov,« je 
odvrnil direktor.
»Odlično, potem pa pridem kasneje,« je dejal kandidat.

Zagovornik
»Ali potrebujete zagovornika,« je sodnik na razpravi vprašal 
obtoženca.
»Ne,« je odvrnil obtoženi.
»Premislite, morda pa vam vendarle lahko kaj pomaga.«
»Ne, ne. Sem se že odločil, da bom tokrat vse povedal po 
resnici.«

Budilka
Ker je žena kuhala mulo, se je z možem sporazumevala samo 
v pisni obliki preko papirčkov. Zvečer mu je na listek napisala: 
»Zjutraj me zbudi ob petih!«
Ko se je ob devetih zbudila, jo je na nočni omarici čakal listek: 
»Ura je pet. Takoj vstani!«

Hudi časi
»Odkar sem izgubil podnajemniško sobico, sem veliko 
prestal,« je pijanček v gostilni potožil svojemu pajdašu.
»Prijatelj moj, vem, kako je to. Tudi sam sem v življenju že 
veliko prestal,« ga je potolažil pajdaš.
»Kje pa?«
»Največ časa sem stal pred šankom v bifeju.«

Na pokopališču
»Dober dan gospod doktor. Kaj pa vas je ob tako slabem vre-
menu prineslo na pokopališče?« povpraša sosed kirurga.
»Ah, nič posebnega. V bolnišnici danes delamo letno inventuro.«
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Šolsko trto so skupaj z obiskovalci in ob prisotnosti harmo-
nikarjev potrgali učenci Julija, Sara in Gal. S svojo navzoč-
nostjo so trgatev počastili tudi člani Evropskega reda vitezov 
vina iz legature za Pomurje. Pridelek je bil kljub zahtevnim 
vremenskim pogojem lep in obilen. Potrgali so 54 grozdov 
modre kavčine in skoraj do vrha napolnili Galovo brento.

M. Ž.

Prejemniki protokolarnega vina

Kot običajno sta prve grozde obrala viničar in vinska krajica.

Šolsko potomko Johanezove trte so pomagali obrati tudi  
vinski vitezi.

V kulturnem programu je sodeloval tudi MPZ KD Cerkvenjak.

Tako prešerno so bili po opravljeni bratvi razpoloženi brači Johane-
zove potomke pri DU Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

16. TRGATEV JOHANEZOVE TRTE
Nadaljevanje z 19. strani


