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Minila je bela zima, tudi pomlad je bila rahlo pobeljena. 
Zdaj pridejo cvetovi in nato sadovi. 

Pričakujmo jih z upanjem, da bodo čim obilnejši. 
Vesele velikonočne praznike!

Organi občine, organizacije, društva, klubi in vsi sodelujoči v Zrnju
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM

GOSPODARSKA RAST SE ODRAŽA TUDI V  
OBČINI CERKVENJAK

Letošnja zima je po milem začetku na koncu vendarle poka-
zala zobe. Tako pogostega sneženja, toliko napadlega snega 
in tako nizkih temperatur kot letos že več let nismo doživeli. 
Ne glede na to pa je letošnja zima izstopala po intenzivno-
sti dela in poslovanja v gospodarstvu, saj Slovenija beleži 
nepričakovano visoko gospodarsko rast, pa tudi na politič-
nem prizorišču ni manjkalo dogodkov, saj bodo zelo hito 
parlamentarne volitve. O tem, kako je zima minila v občini 
Cerkvenjak, in o še nekaterih aktualnih vprašanjih smo se 
pogovarjali z njenim županomm Marjanom Žmavcem.
Na območju občine Cerkvenjak je letos večkrat snežilo, pa 
tudi snega je napadlo še kar veliko. Je morala zaradi tega ob-
čina za zimsko službo nameniti več sredstev od načrtovanih?

Lani smo za posipni material ter za pluženje občinskih cest 
in javnih poti potrošili okoli 15 tisoč evrov. V občinskem pro-
računu za letošnje leto pa smo za zimsko službo rezervirali 20 
tisoč evrov. Dejansko pa smo doslej zanjo porabili že nekaj 
več. Zato bomo ob rebalansu občinskega proračuna sredstva 
za zimsko službo za manjkajoči del povečali.
Če sneži večkrat po malem, je ceste težko redno plužiti. Je 
bila kakovost zimske službe kljub temu dobra?

Koncesijo za posipavanje in pluženje cest na območju naše 
občine ima Daniel Kuri, ki se je kljub pogostemu in včasih 
tudi obilnemu sneženju zelo trudil, da so bile občinske ceste 
pravočasno očiščene in posipane. Za to ima na razpolago šti-
ri traktorje. Morda je njegova ekipa včasih zamujala s čišče-
njem snega na pločnikih, saj so pri pluženju imele prednost 
občinske ceste. Z nekaterih pločnikov v središču Cerkvenja-
ka je odstranjeval sneg tudi režijski obrat občine z občinskim 
traktorjem. Za pluženje in posipavanje regionalnih cest skozi 
občino pa skrbi Cestno podjetje Murska Sobota, ki je sestavni 
del Pomgrada. Kakšnih resnejših pripomb občanov na kako-
vost dela zimske službe na občino nismo prejeli. Seveda pa je 
treba razumeti, da koncesionar ne more vseh cest splužiti in 
posipati naenkrat, temveč imajo prednost najbolj obremenjene 
občinske ceste. Na koncu pa pridejo na vrsto tudi makadamske 
ceste in izjemoma tudi dostopi do posameznih hiš.
Je imela občina na zalogi dovolj materiala za posip cest?

Da. Nabavili smo ga pravočasno in v dovolj velikih koli-
činah. V Župetincih pri križišču ob Golobovi domačiji smo 
postavili tudi novo deponijo za posipni material. Zato, da ti-
stim, ki plužijo ceste in jih posipavajo, skrajšamo pot, ima ob-
čina več deponij za posipni material. Ena je v Cerkvenjaku 
pri pokopališču, občinski režijski obrat ima svojo deponijo v 
poslovno-obrtni coni v Brengovi, sedaj pa smo uredili še eno 
v Župetincih.
V proceduri je predlog novega zakona o evidentiranju dejan-
ske rabe zemljišč železniške in javne cestne infrastrukture. 
Sedaj je v Sloveniji še marsikatera javna cesta ali železniška 
proga speljana preko zemljišč, ki so v zasebni lasti in za ka-
tera lastniki plačujejo davek. Z novim zakonom pa naj bi to 
uredili. Se s takšnimi problemi iz preteklosti, ko ob gradnji 
in širitvi cest niso urejali sproti lastninških razmerij, srečuje 
tudi občina Cerkvenjak?

Po novem občinskem prostorskem načrtu imajo vse parcele, 
po katerih je speljana javna cestna infrastruktura, svoje par-
celne številke. Res pa je, da pred desetletji ob gradnji in širitvi 
cest niso vedno poskrbeli tudi za to, da bi vse parcele, po kate-

rih so zgradili cesto, prešle v last države ali občine. Zato se še 
srečujemo s primeri, ko lastninska razmerja na zemljiščih, po 
katerih so speljane ceste, niso urejene. Sedaj vsako leto nekaj 
takšnih primerov uredimo. Seveda pa uredimo vsa lastninska 
razmerja tudi ob rekonstrukciji in modernizaciji vsake ceste. 
Zato kakšnih večjih problemov na tem področju nimamo, smo 
pa veseli, da bo sedaj to problematiko uredil zakon.
Tudi v letošnjem letu namerava občina Cerkvenjak moder-
nizirati in rekonstruirati več cestnih odsekov. Na seji občin-
skega sveta ste že potrdili tako imenovane dokumente iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP-e) za tri pomembne 
letošnje investicije. Katere so te investicije?

Letos bo občina rekonstrtruirala oziroma modernizirala 504 
metre dolg cestni odsek Andrenci-Benko-Antonič. Z investici-
jo ne bomo spremenili obstoječe trase ceste, temveč jo bomo 
samo razširili in asfaltirali. Po novem bo cesta široka 4,5 me-
tra, od tega bo vozišča 3,5 metra. Na obeh straneh ceste bodo 
bankine. Asfaltna prevleka bo debela sedem centimetrov. Na 
tem cestnem odseku bomo zgradili tudi dve izogibališči. Mo-
dernizacija omenjenega cestnega odseka bo stala nekaj več kot 
88 tisoč evrov. Od tega bo občina od Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo pridobila 68 tisoč evrov, ki ji pripada-
jo po 23. členu Zakona o financiranju občin.

Druga pomembna investicija bo rekonstrukcija 635 metrov 
dolgega odseka na cesti Brengova–AC–Pučko–Vanetina. Dejan-
sko gre za drugo fazo modernizacije ceste od Brengove do Vane-
tine. Prvo fazo te investicije smo izvedli že lani. Ob rekonstrukci-
ji bomo cesto v vsej dolžini razširili na tri metre, na obeh straneh 
bomo zgradili bankine ter uredili odvodnjavanje. Asfaltna pre-
vleka bo debela šest centimetrov. Za to investicijo bomo namenili 
blizu 55 tisoč evrov. Nekaj več kot 20 tisoč jih bomo zagotovili iz 
občinskega proračuna, preko 34 tisoč evrov pa bo kreditnih sred-
stev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki občini 
pripadajo po 23. členu Zakona o financiranju občin.
Do kdaj naj bi bili obe investicije končani?

Predvidoma do konca avgusta oziroma začetka septembra 
tega leta.
Občina namerava urediti tudi parkirišče pri pokopališču, ki 
je več kot potrebno.

Res je. V okviru te investicije bo občina uredila 1350 kvadra-
tnih metrov asfaltiranih parkirnih površin ob pokopališču. Na njih 
bodo označena parkirna mesta, urejeno pa bo tudi odvodnjavanje. 
Občina bo poskrbela tudi za postavitev štirih svetilk javne raz-
svetljave na parkirišču, ki bodo povečale prometno in siceršnjo 
varnost na njem v večernem in nočnem času. Vrednost investicije 
znaša blizu 90 tisoč evrov, od tega bo občina iz proračuna za-
gotovila 55 tisoč evrov. Za financiranje nekaj več kot 38 odstot-
kov vrednosti celotne investicije pa bo občina pridobila kreditna 
sredstva iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ji 
pripadajo po 23. členu Zakona o financiranju občin. Tudi ta inve-
sticija bo končana predvidoma do konca avgusta letos.
Občina naj bi letos nadaljevala tudi z izgradnjo vodovoda v 
Peščenem vrhu.

Lani je občina na Peščenem Vrhu zgradila 150 metrov no-
vega vodovoda in za to namenila okoli 15 tisoč evrov. Letos 
bomo zgradili še 800 metrov vodovoda za okoli 92 tisoč evrov. 
Poleg tega bo občina zgradila še krajši odsek vodovoda v na-
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selju Brengova. Projektantska ocena te investicije znaša okoli 
40 tisoč evrov. 
So cene investicij, ki so zapisane v dokumentih identifikacije 
investicijskih projektov, dokončne ali se lahko v nadaljnjih 
fazah investicije še malce spremenijo?

Občinski svet mora ob sprejemanju občinskega proračuna 
predvideti določena sredstva za vsako posamezno investicijo. Ob 
pripravi projektne dokumentacije in sprejemu dokumenta identi-
fikacije investicijskega projekta občina sprejme tudi projektant-
sko ceno investicije na podlagi popisa vrednosti materialov in 
dela. Dokončna cena investicije pa se oblikuje na trgu, ko občina 
na razpisu odda dela izbranemu izvajalcu. Na koncu mora občina 
zadevo urediti še z rebalansom občinskega proračuna. Praviloma 
cene investicij, oddane na razpisih, nekoliko odstopajo od prvo-
tno ocenjenih in projektantskih - običajno navzdol.
Večkrat ste omenili sredstva, ki občini pripadajo po 23. členu 
zakona o financiranju občin. Jih je težko pridobiti?

Za pridobitev teh sredstev je treba pripraviti celotno inve-
sticijsko dokumentacijo. Prav tako je treba investicijo vnesti v 
občinski proračun in v načrt razvojnih programov. Nato pa se 
mora občina prijaviti za ta sredstva na Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Letos je rok za prijavo potekel 
konec fabruarja. Po vsem tem mora občina objaviti javni poziv 
za izbiro izvajalca investicije. Po izbiri z njim podpiše pogod-
bo. Ko je investicija končana, mora občina izvajalcu plačati 
naročeno. Šele nato lahko pošlje na ministrstvo zahtevek za 
izplačilo sredstev, ki ji pripadajo po omenjenem členu Zakona 
o financiranju občin. Pot do teh sredstev je torej kar zahtevna 
in zapletena. Letos bo občina Cerkvenjak na ta način pridobi-
la od omenjenega ministrstva za več investicijskih projektov 
skupaj okoli 114 tisoč evrov nepovratnih in povratnih sredstev.
Veliko sredstev občina nameni tudi vzdrževanju občinskih 
cest in javnih poti. Za kakšno vsoto gre?

Letno porabimo za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 
okoli sto tisoč evrov.

Marjan Žmavc: V občinskem proračunu za letošnje leto smo 
za zimsko službo rezervirali 20 tisoč evrov. Dejansko pa smo 
doslej zanjo porabili že nekaj več, saj nam je letošnja zima 
prinesla kar precej sneženja in mnogo snega.

Kako pa je z investicijami v okviru evropske finančne per-
spektive za obdobje 2014-2020?

Ta finančna perspektiva ni najbolj pisana na kožo potreb, ki jih 
imajo občanke in občani v manjših podeželskih občinah. Bolj je 
po meri velikih mestnih občin. V takšnih občinah, kot je naša, 
imamo še vedno veliko problemov s cestno in nasploh komunal-
no infrastrukturo, vendar v tej evropski finančni perspektivi za 
investicije vanjo ne moremo več pridobiti sredstev iz evropskih 
strukturnih skladov. V tej finančni perspektivi lahko lokalne sku-
pnosti pridobijo sredstva iz Evropske unije samo za projekte, ki 

izboljšujejo položaj ranljivih skupin in ki prispevajo k socialni 
koheziji, k varovanju okolja, k odpiranju novih delovnih mest 
ter k inovacijam in novim produktom. Kljub tem omejitvam 
nam je uspelo najti projekte, za katere lahko pridobimo sredstva 
Evropske unije. V prvi vrsti gre za ureditev tako imenovanega 
»Vitalin parka« v Kadrencih ob Športno rekreacijskem centru. V 
tem parku nameravamo urediti balinišče in manjši objekt, ki sodi 
zraven. Poleg njega nameravamo urediti motorični park, v kate-
rem bodo naprave za razvijanje motoričnih sposobnosti otrok in 
mladine, pa tudi odraslih in starostnikov. Vitalin park bo v bistvu 
medgeneracijski park, saj bodo v njem našli nekaj zase občanke 
in občani vseh generacij. Zato bo prispeval tudi k medgeneracij-
skemu razumevanju in sodelovanju.

Takšen park pa ne bo zanimiv samo za domačine, temveč 
lahko pritegne tudi obiskovalce in turiste od drugod, zlasti 
mlade družine.
Kako bo potekala investicija v Vitalin park?

Investicijo nameravamo izvesti v dveh fazah. Zanjo bomo 
koristili sredstva ministrstva iz LAS-a in evropska sredstva iz 
projekta čezmejnega sodelovanja med Avstrijo, Madžarsko, 
Hrvaško in Slovenijo v okviru spodbude Interreg. Letos name-
rava občina za omenjeno investicijo odkupiti zemljišča, nasle-
dnje leto pa naj bi stekla prva faza izgradnje. Drugo fazo naj bi 
izvedli leta 2020. Takšne projekte, s katerimi mora investitor 
seveda najprej uspeti na ustreznem razpisu, Evropska unija so-
financira v višini 80 odstotkov, lahko pa tudi manj.

Morda še informacija za ljubitelje kegljanja: na platoju pri 
Športno rekreacijskem centru namerava občina zgraditi še dve 
kegljišči na vrvico. Takšna kegljišča so priljubljena predvsem 
med starejšimi, saj kegljanje na njih ni preveč naporno. Na njih 
pa se radi merijo v zbijanju kegljev tudi mladi. Obe kegljišči na 
vrvico bosta še ena priložnost za medgeneracijsko srečevanje.
V središču Cerkvenjaka naj bi zrasel tudi nov trgovsko-po-
slovni objekt. 

Kar se tiče investicije v trgovsko-poslovni objekt na nekda-
njem Zimičevem zemljišču lahko rečem, da je v zadnji fazi pri-
dobivanja gradbenega dovoljenja. Zasebni investitor računa, da 
bo lahko spomladi pričel s pripravljalnimi gradbenimi deli. Gre 
za sorazmerno velik objekt, ki bo imel preko 600 kvadratnih me-
trov tlorisne površine. Poleg objekta bo še veliko parkirišče z 
okoli 40 parkirnimi mesti. V novem objektu naj bi bila trgovina 
in lekarna ter še kaj. Poudariti moram, da je celotna investicija 
v rokah zasebnega investitorja Pintarič, d. o. o., ki bo v skladu s 
svojimi poslovnimi načrti in interesi razpolagal tudi z zgrajenimi 
prostori oziroma lokali. Lahko da jih bo prodal, lahko pa jih bo 
oddajal v najem ali kako drugače razpolagal z njimi. Občina na 
to nima nobenega vpliva, pač pa je to v celoti stvar investitorja.
Nekatere občane, zlasti starejše, zanima tudi, ali bo v Cerkve-
njaku kdaj v bodočnosti zrasel dom za starostnike, saj si že-
lijo jesen življenja preživeti v domačih krajih, četudi ne bodo 
več sposobni za samostojno življenje.

Res je, da se nekateri zanimajo, ali bomo v Cerkvenjaku 
kdaj uspeli zgraditi dom za starostnike. Marsikdo bo namreč 
moral v dom, če ne bo mogel več samostojno živeti. Čakalne 
dobe v domovih za ostarele pa so zelo dolge. V Sloveniji čaka 
na sprejem v dom starostnikov več tisoč upokojencev. Čakalne 
dobe za nekatere domove za starostnike so že dve leti in več.

Občina bo v prihodnje poskušala najti kakšnega investitorja, 
ki bi bil pripravljen v središču Cerkvenjaka zgraditi dom sta-
rostnikov. Investitor je lahko tudi kakšen že obstoječi dom za 
starostnike, ki bi želel imeti v Cerkvenjaku svojo enoto oziro-
ma izpostavo. Po naši presoji je na našem širšem območju do-
volj starostnikov, ki bi se odločili za bivanje v takšnem domu. 
Verjetno pa bi investitor tukaj našel tudi delavke in delavce, 
ki bi z veseljem poprijeli za delo v takšnem domu. Vsekakor 
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na novo zgrajeni dom za starostnike v Cerkvenjaku ne bi imel 
problemov s pridobitvijo varovancev in zaposlitvijo delavk in 
delavcev, ki bi skrbeli zanje. Občina pa ima za takšen dom na 
voljo čudovito lokacijo.
Kako pa poteka prodaja zemljišč v poslovno-obrtni coni v 
Brengovi?

Gospodarska rast, ki smo ji priče v celotni Sloveniji, se od-
raža tudi v naši občini. Zaradi nje se je v zadnjem času povečal 
interes za nakup parcel v naši poslovno-obrtni coni v Bren-
govi. V zadnjem času je občina prodala tri parcele v njej, za 
prodajo še dveh pa se kupci zanimajo. Na občini smo veseli, 
da so parcele kupili domači podjetniki, ki nameravajo na njih 
izvajati svoje dejavnosti od gradbeništva do kovinsko-prede-
lovalne dejavnosti. Pričakujemo, da se bo do konca leta v coni 
tudi vsaj nekoliko povečalo število delovnih mest.

Kupnine, ki jih je občina pridobila s prodajo parcel v poslov-
no-obrtni coni, pa ji bodo olajšale izvajanje nekaterih zahtevnih 
investicij. V preteklosti je občina vlagala sredstva v to cono, 
sedaj pa se ji to obrestuje. Seveda pa je 50 odstotkov sredstev 
takrat prispevala Evropska unija, zato mora občina spoštovati 
kriterije za prodajo parcel, ki so bili določeni v projektu za nje-
no izgradnjo oziroma ureditev in komunalno opremljanje.
Se je zaradi gospodarske rasti zmanjšala tudi brezposelnost 
v občini?

Glede na število brezposelnih občank in občanov, za katere 
občina plačuje prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje, 
lahko rečem, da se število brezposelnih občank in občanov naše 
občine postopno zmanjšuje. Stopnja brezposelnosti je pod osem 
odstotkov. Veliko občank in občanov iz Cerkvenjaka se vozi na 
delo v Lenart, kjer v TBP-ju in še nekaterih večjih podjetjih še 
vedno zaposlujejo. Mnogi se vozijo na delo tudi v Maribor, na 
Ptuj in druga večja središča. Precej Cerkvenjačanov in Cerkve-
njačank pa je tudi dnevnih migrantov, ki se vsak dan vozijo na 
delo v Avstriji. Sicer pa posluje na območju občine Cerkvenjak 
86 poslovnih subjektov, kar ni zanemarljivo število. Ti poslovni 
subjekti zaposlujejo skupaj od 150 do 200 delavk in delavcev.
V občini Cerkvenjak delujejo tudi številna društva, združenja, 
klubi in druge organizacije, ki vsako leto organizirajo celo 
vrsto prireditev in drugih dogodkov. Poleg tega pa vrsto prire-
ditev organizira ali soorganizira tudi občina. Tako kot vsako 
leto je občina tudi letos poskrbela za pripravo koledarja prire-
ditev v letu 2018 v Cerkvenjaku. Katere bi posebej izpostavili?

Letos bo občina Cerkvenjak praznovala 20-letnico obstoja. 
Temu jubileju bodo posvečene prireditve ob občinskem pra-
zniku, ki bodo potekale od 1. junija do 1. julija letos. Osrednja 
proslava ob občinskem prazniku bo 17. junija. Verjamem, da 
se bomo vsi v občini potrudili, da bi jubilej čim bolj slovesno 
obeležili in proslavili ter da bi na ustrezen način predstavi-
li tudi dosežke, ki smo jih Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani 
skupaj dosegli v samostojni občini.

Ob jubileju bo občina izdala tudi posebno publikacijo, ki bo 
posvečena dvajsetletnemu razvoju občine Cerkvenjak od njene 
ustanovitve do danes. V omenjeni publikaciji bodo svoje dvaj-
setletno delo predstavila tudi društva, klubi in druge organiza-
cije, ki delujejo v občini. Poleg tega bodo v publikaciji pred-
stavljene kulturne in naravne znamenitosti naše občine, ki jih 
želimo tudi tako približati vsem občankam in občanom, zlasti 
mladim, pa tudi obiskovalcem in gostom od drugod. Že zdaj pa 
lahko rečem, da je en krat ena, da se je naša skupna odločitev 
na referendumu za samostojno občino v minulih dvajsetih letih 
izkazala za več kot pravilno. V teh dvajsetih letih smo bili v Cer-
kvenjaku priče takšnega napredka in razvoja kot še nikoli dotlej.
Pred nami so velikonočni prazniki, pa tudi mednarodni pra-
znik dela, 1. maj, ni več daleč. Kaj želite ob teh dveh praznikih 
občankam in občanom Cerkvenjaka in drugim bralcem Zrnja?

Ja, letos je velika noč nekoliko prej, že 1. aprila, zato vsem 

CERKVENJAK, PRORAČUN,
 INVESTICIJE

OBČINA CERKVENJAK 
V ŠTEVILKAH

Cerkvenjačanov je več kot Cerkvenjačank - V občini 
Cerkvenjak je bilo po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije sredi lanskega leta (1. 7. 2017) 2069 prebivalcev, od 
tega 979 žensk in 1090 moških. Občina Cerkvenjak sodi med 
redke občine v Sloveniji, kjer je moških več kot žensk. Popreč-
na starost prebivalcev občine Cerkvenjak je bila 40,5 let (pov-
prečna starost moških je bila 38,5 let, žensk pa 42,7 let), več 
kot 85 let pa je imelo 25 Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov. 

Delovne migracije - V občini Cerkvenjak je po podatkih 
Statističnega urada republike Slovenije 776 delovno aktivnih 
prebivalcev (brez kmetov). Od tega jih ima zaposlitev na ob-
močju domače občine Cerkvenjak 132, v druge občine pa se jih 
vozi na delo 644. Samo v Lenart se vozi na delo 169 Cerkve-
njačank in Cerkvenjačanov. V Maribor se iz občine Cerkve-
njak vozi na delo 132 ljudi, na Ptuj pa 8. Hkrati pa se v obči-
no Cerkvenjak vozi na delo 160 ljudi in drugih občin. Skupaj 
je pri pravnih in fizičnih osebah v Cerkvenjaku zaposlenih in 
samozaposlenih 292 oseb. Po indeksu delovnih migracij sodi 
Cerkvenjak med tako imenovane »pretežno bivalne« občine. 

V občini Cerkvenjak je 233 kmetij - Po zadnjih podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2010 v 
občini Cerkvenjak 233 kmetijskih gospodarstev, ki so imela 
skupaj 953 hektarov zemljišč. Kmetij, ki so imele več kot 10 
hektarov zemlje, je bilo 17. Takšnih, ki so imele manj kot 2 
hektara zemlje, pa je bilo 89. Od 2 do 5 hektarov zemlje je 
imelo 82 kmetijskih gospodarstev, od 5 do 10 hektarov pa 45. 

Veliko je enočlanskih gospodinjstev - Na območju občine 
Cerkvenjak je bilo po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije leta 2015 749 gospodinjstev. Od tega je bilo 520 
veččlanskih družinskih gospodinjstev, 22 veččlanskih nedru-
žinskih gospodinjstev in 207 enočlanskih gospodinjstev.

Največ družin ima enega otroka - Po podatkih Statistič-
nega urada Republike Slovenije je bilo leta 2015 v občini 
Cerkvenjak 457 družin z otroki. Štiri otroke in več so imele 
4 družine, tri otroke je imelo 39 družin, dva otroka je imelo 
164 družin in enega otroka je imelo 250 družin. 

T. K.

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE 
CERKVENJAK ZA 2017

V letu 2017 je znašala višina proračuna 1.695.888 EUR pri-
hodkov in 1.724.483 EUR odhodkov. V višini 67.321 EUR 
smo se tudi dodatno zadolžili pri državnem proračunu za po-

občankam in občanom občine Cerkvenjak želim vesele veli-
konočne praznike ter obilo delovne vneme pri spomladanskih 
opravilih. Ob 1. maju, mednarodnem delavskem prazniku, pa 
želim vsem, ki vsakodnevno delate v industriji, obrti, javnih 
institucijah, na kmetijah ali še kje drugje, da delo postane vre-
dnota, za katero je potrebno dobiti tudi ustrezno plačilo. 

Tomaž Kšela
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vratni del sredstev, ki naši občini pripadajo na podlagi 23. čl. 
ZFO za sofinanciranje investicij. Skupna višina sredstev za 
sofinanciranje investicij iz državnega proračuna – povratni in 
nepovratni del v višini 44.881 EUR, je tako znašala 112.202 
EUR, sredstva pa so bila v celoti porabljena pri investiciji iz-
gradnje pločnika skozi naselje Kadrenci-Cogetinci. Odplaču-
jemo tudi dolg iz naslova dolgoročnega zadolževanja iz prete-
klih let, ki na letni ravni znaša 98.430 EUR. Iz leta 2016 smo 
prenesli ostanek sredstev na računu v višini 68.331 EUR. Ob 
koncu leta 2017 je na računu tako ostalo skupno 13.155,56 
EUR, od tega 7.076 EUR v skladu za naravne nesreče.

Prihodki: pretežni del prihodkov proračuna občine pred-
stavljajo prihodki iz naslova dohodnine v višini 1.268.951 
EUR in 30.341 EUR finančne izravnane, kar prestavlja 77 
% celotnih prihodkov. Drugi viri občinskega proračuna pa 
so še prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v višini 49.681 EUR, ostali davki na premoženje v 
višini 16.598,48 EUR ter domači davki na blago in storitve 
v višini 42.031 EUR. Pretežni del teh prihodkov predstavlja 
okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadnih 
voda (AGJ Rebernik Goran, s. p.) v višini 41.038 EUR, ki se 
v celoti namenja za vlaganja v investicije za ravnanje z odpa-
dno vodo (male čistilne naprave, izgradnja javne kanalizacije), 
iz naslova kanalščine in omrežnine je bila realizacija 10.404 
EUR. Zbrana najemnina za vodovodno omrežje znaša 15.719 
EUR, najemnina za poslovne prostore v višini 8.776 EUR, ra-
zne takse (upravne, turistična, požarna) so bile zbrane v višini 
7.472 EUR ter kazni v višini 1.400 EUR. Zbrana sredstva iz 
ZPIZ-a za financiranje družinskih pomočnikov so realizirana 
v višini 6.615 EUR ter sofinanciranje družinskih pomočnikov 
iz proračuna države v višini 19.871 EUR. Iz naslova komu-
nalnih prispevkov so bili zbrani prihodki v višini 17.452 EUR 
ter drugi nedavčni prihodki v višini 8.900 EUR. V letu 2017 
sta bili prodani dve zemljišči, ki sta prešli v občinsko last na 
podlagi plačevanja domskega varstva za Katarino Rojko (v na-
selju Stanetinci) in Frančiško Lorenčič (v naselju Cenkova), 
tako da je občina prejela sredstva iz naslova prodaje zemljišč v 
višini 46.263 EUR. Za izvajanje programov javnih del smo iz 
Zavoda RS za zaposlovanje prejeli 18.579 EUR (stroški jav-
nih del so znašali 26.708 EUR). V programe javnih del sta 
bili vključeni dve osebi za poln delovni čas. V okviru skupne 
občinske uprave se izvaja dejavnost komunalne inšpekcije 
in medobčinskega redarstva, katerega stroški so v letu 2017 
znašali 7.226 EUR, sofinanciranje skupne občinske uprave iz 
proračuna države pa je bilo realizirano v višini 3.674 EUR. 
V letu 2017 smo prejeli tudi donacijo v višini 5.000 EUR od 
samostojnega podjetnika Štefana Grdja, ki smo jo v dogovoru 
z njim namenili PGD Cerkvenjak v višini 2.400 EUR, za opre-
mo v vrtcu v višini 2.375 EUR in 225,00 EUR za Župnijsko 
Karitas Sv. Anton v Slov. gor. Na prihodkovni strani so bili 
realizirani še nekateri drugi manjši prihodki.

Odhodki: skupni odhodki brez odplačil kreditov so znaša-
li 1.724.483 EUR, od tega tekoči odhodki 559.060 EUR, kar 
predstavlja 33 % celotnega proračuna. Tekoči transferi so bili 
realizirani v višini 631.876 EUR ali 37 % celotnega proračuna. 
Investicijski odhodki in investicijski transferi pa so bili reali-
zirani v višini 533.547 EUR, kar predstavlja 31 % celotnega 
proračuna. Rečemo lahko, da se kljub vedno novim dodatnim 
obveznostim, ki jih občinskemu proračunu nalaga država s 
svojimi predpisi, še vedno visok delež proračuna namenja za 
investicije.

Prav tako je naš proračun usmerjen k spodbujanju razvoja 
kmetijstva v občini, saj se vsako leto del sredstev namenja za 
finančne pomoči v kmetijstvu. V letu 2017 je bilo z javnim 
razpisom upravičencem dodeljenih nekaj manj kot 18.000 
EUR za različne ukrepe v kmetijstvu, predvsem investicijska 

vlaganja v obnove kmetijskih objektov in opreme. Subvencio-
niranje znaša največ 50 % upravičenih stroškov oz. v primeru 
večjega števila vlog sorazmerno manj.

 
Delež odhodkov glede na vrsto odhodkov po ekonomski klasifikaciji

S sofinanciranjem izgradnje individualnih čistilnih naprav 
želimo spodbuditi čim večje število gospodinjstev k ureditvi 
kanalizacije, kot to nalaga zakonodaja. V letu 2017 je bilo 
izplačanih 10.386 EUR v višini 50 % upravičenih stroškov 
posamezne investicije 7 (sedmim) gospodinjstvom oz. investi-
torjem. Za komunalno dejavnost oskrbe z vodo so bila v letu 
2017 porabljena sredstva v višini 65.588 EUR, od tega 41.724 
EUR za izgradnjo 1. faze vodovoda v naselju Kadrenci-Coge-
tinci ob izgradnji pločnika, 15.000 EUR pa za pričetek obnove 
vodovoda v naselju Peščeni Vrh.

Za področje prometa in prometne infrastrukture je bilo po-
rabljenih 453.384 EUR, od tega 250.836 EUR za dokončanje 
pločnika skozi naselje Kadrenci-Cogetinci. Asfaltno prevleko 
je dobil 1. del odseka ceste Brengova-Pučko-Vanetina, za kar 
smo odšteli cca 55.000 EUR, dokončan pa bo v letošnjem letu. 
Za tekoče vzdrževanje cest je bilo porabljenih 108.624 EUR, 
zimska služba pa nas je stala 12.622 EUR. Za javno razsvetlja-
vo smo v letu 2017 porabili 14.811 EUR, od tega za izgradnjo 
5.289 EUR ter 9.522 EUR za porabo električne energije in te-
koče vzdrževanje objektov javne razsvetljave. 

Za gasilsko službo je bilo v letu 2017 porabljenih 35.785 
EUR, od tega za PGD Cerkvenjak cca 31.000 EUR, 4.750 
EUR pa za GZ Lenart. Za potrebe zaščite, reševanja in pomoči 
je bil kupljen defibrilator, ki je nameščen na občinskem objek-
tu ter tako dostopen in dosegljiv vsakomur, ki bi ga potreboval. 

Za financiranje predšolske vzgoje je bilo v letu 2017 pora-
bljenih 320.617 EUR, od tega 271.263 EUR za vrtec Cerkve-
njak in 22.666 EUR za otroke s stalnim prebivališčem v naši 
občini, vključene v vrtce izven naše občine. V letu 2017 so bila 
na objekt vrtca nameščena še zunanja senčila, tako da v pole-
tnem času ne bo prekomernega segrevanja igralnic. Iz proraču-
na smo prav tako zagotavljali sredstva za nemoteno izvajanje 
osnovnošolske dejavnosti in sicer so bila za materialne stroške 
in investicijsko vzdrževanje objekta osnovne šole porabljena 
proračunska sredstva v višini 46.279 EUR ter 11.358 EUR 
za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo 
objekta osnovne šole. Za plačilo šolskih prevozov je bilo v 
letu 2017 porabljenih 42.917 EUR. Za programe športa smo 
v letu 2017 namenili 58.158 EUR (4 % proračuna), od tega je 
bilo športnim društvom z javnim razpisom dodeljenih 13.164 
EUR, za tekoče vzdrževanje ŠRC je bilo porabljenih 11.777 
EUR, 29.823 EUR pa je znašala investicija preplastitve igrišča 
za osnovno šolo. Ostalim društvom in organizacijam je bilo 
za izvajanje njihovih programov z razpisi dodeljenih 25.800 
EUR. Knjižnična dejavnost je občinski proračun stala 24.730 
EUR, za spodbujanje razvoja turizma je bilo porabljenih cca 
4.500 EUR. V okviru socialnih programov smo za financiranje 
nalog Centra za socialno delo Lenart zagotovili 13.229 EUR 
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in osebnih avtomobilov. Obravnavani odsek je že bil asfaltiran 
v letu 2017 (I. faza) v dolžini 404 m. Občina se je odločila 
za modernizacijo tega odseka zaradi stroškov vzdrževanja in 
varne ter udobnejše vožnje prebivalcev ob cesti, predvsem pa 
prevoznosti v zimskem času. Odsek ceste, ki je predviden za 
rekonstrukcijo, je širine 2,5 do 3,0 m, kar je za sedanji promet 
preozko. Osnovno odvodnjavanje bo urejeno s asfaltno muldo, 
propusti in koritnicami.

Odsek ceste na Vanetini

2. Modernizacija občinske ceste JP 703-602 (Andrenci-
-Benko-Antonič) in JP 703-601 (Cerkvenjak-Andren-
ci-1) v ocenjeni vrednosti cca 85.000 EUR

Gre za odsek občinske ceste v dolžini cca 500 m, ki je še ve-
dno v makadamski obliki ter v več kot polovici dolžine poteka 
v klancu. Po njen se občasno vrši tudi tovorni promet, kar pa 
zahteva povečane stroške vzdrževanja. Cesta se bo zaradi tega 
tudi ustrezno razširila na desno stran zaradi konfiguracije in 
možnosti izvedbe. Načrtujeta se dve izogibališči za srečavanje 
vozil zaradi preozkega asfalta.

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

predvsem za izvajanje programov pomoči na domu, za dom-
sko varstvo invalidov in starejših občanov je bilo porabljenih 
107.460 EUR, za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za brezposelne občane pa smo zagotovili 15.770 
EUR (od 40 do 50 oseb mesečno). Za delovanje organov obči-
ne in občinske uprave je bilo porabljenih cca 270 tisoč EUR, 
kjer je zajeto tudi investicijsko opremljanje prostorov občine 
in potrebna oprema za delo (programa politični sistem in lo-
kalna samouprava).

Rečemo lahko, da so bili vsi načrtovani projekti in naloge 
občine izvedeni v pričakovanem obsegu in v skladu s predpi-
si. V nadaljevanju je prikaz realizacije odhodkov po področjih 
proračunske porabe in delež porabe v razmerju tekoča in inve-
sticijska poraba.

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

MODERNIZACIJE 
OBČINSKIH CEST

V letu 2018 so na področju cestne infrastrukture planirane 
naslednje investicije:

1. Modernizacija občinske ceste JP 703-701 (Brengova-
-AC-Pučko-Vanetina) – II. faza v ocenjeni vrednosti 
cca 55.000 EUR

Občina želi v celoti modernizirati odsek dolžine 635 m tako, 
da se nadgradi ali zamenja obstoječo podlago in s tem pove-
ča nosilnost zgornjega ustroja, da se prav tako razširi vozišča 
tako, da bo nova širina vozišča 3,0 m. Zaradi preozkega ob-
stoječega cestišča se izvede širitev v levo ali desno brežino, za 
kar se izvedejo ustrezna zemeljska dela. Odsek JP Brengova-
-Vanetina povezuje obe naselji in je v makadamski izvedbi. 
Širina obstoječega vozišča je premajhna za promet, ki poteka 
po tej trasi. Predvsem so nevarna srečanja kmetijskih strojev 

INVESTICIJE V LETU 2018
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Cesta v Andrencih – »Žižkov klanec«

IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI POKOPALIŠČU  
CERKVENJAK

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

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

Trenutno površina nima urejene infrastrukture, osvetlitev 
daje svetilka na pločniku ob regionalni cesti. Ob parkirišču je 
že urejen pločnik, ki se zaključuje z prehodom za pešce čez 
regionalno cesto. 

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

Območje zemljišča, na katerem bo urejeno moderno javno 
parkirišče

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH
Vodovod v naselju Peščeni Vrh je bil v preteklih letih sicer 

že delno obnovljen v dveh fazah in sicer zaradi neustreznih 
tlakov in pretočnosti, kajti obsto-
ječi cevovod ne zadošča več za za-
gotavljanje potrebnih pogojev za 
pretočnost in pritisk oz. tehničnih 
standardov za javna vodovodna 
omrežja. 

V jeseni lanskega leta je že bila 
pričeta in zaključena I. faza obno-
ve vodovoda Peščeni Vrh. 

Za nadaljevanje obnove (II. 
faza) so se zagotovila potrebna 
sredstva v občinskem proračunu 
za leto 2018 ter se tako omogočilo 

nadaljevanje dokaj zahtevne obnove še preostalega nedograje-
nega dela vodovodnega cevovoda v naselju Peščeni Vrh. Ob 
tem je potrebno posebej poudariti, da se bo obnova izvedla za 
vsa gospodinjstva, ki so vezana na obstoječi vodovod Peščeni 
Vrh (tudi tista, ki se neposredno ne nahajajo v naselju Peščeni 
Vrh).

Na tem mestu ponovno sporočamo, da bodo z obnovo vodovo-
da v skladu s tehničnimi standardi (Tehnični Pravilnik o javnem 
vodovodu v Občini Cerkvenjak) gospodinjstva (razen tista, ki 
te jaške že imajo izvedene) morala vzpostaviti ustrezne zunanje 
termične vodomerne jaške. Upravljalec javnega vodovoda (Ko-
munalno podjetje Ptuj, d. d.) ne pogojuje, da se jašek izdobavi 
pri njih, tako da ga stranka lahko kupi tudi drugje. Pomembno 
pa je, da je jašek proizvajalca Zagožen (tip z oznako »Zagožen« 
¾ - 1 ½ col-ZAG in LTŽ, z ustrezno izjavo o skladnosti), kateri 
je dobavljiv v tehničnih trgovinah, katerega vgrajujejo tudi drugi 
upravljalci ter je primeren za to klimatsko območje.

Mesto vgradnje jaška se bo pravočasno na terenu določilo 
v dogovoru med občani, upravljavcem vodovodnega omrežja 
ter po potrebi s predstavnikom občine, zato je odveč vsakršno 
vznemirjanje občanov iz tega naslova. Prav tako se občane na 
območju naselja Peščeni Vrh poziva, da se ravnajo izključno 
po navodilih upravljavca vodovoda in občine, da po nepotreb-
nem ne bo prihajalo do zapletov oz. napačnih zaključkov ter 
rešitev pri izvajanju vodovodnih priključkov.

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

Prepričani smo, da občani razumejo bistvo predmetne inve-
sticije oz. da se izvaja izključno v njihovo korist ter bodo pri 
njej tudi aktivno (konstruktivno) sodelovali, kajti le tako se bo 
lahko uspešno vzpostavil ustrezen in učinkovit sistem vodoo-
skrbe na območju naselja Peščeni Vrh. 

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

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

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

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

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

Predvidena naložba se bo izvedla v dveh fazah in bo poteka-
la v največji možni meri po robovih občinskih lokalnih cest in 
javnih poti, delno pa po privatnih zemljiščih.

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

Izvedba del na obnovi vodovoda 
Peščeni Vrh v letu 2017
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PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2018

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1. CESTE, PLOČNIKI,
 PARKIRIŠČA:

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

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

tina) – cca 650 m

IZBOR IZVAJALCA DEL

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

- Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO

- Cerkvenjak-CENTER-Brengova V PRIPRAVI DOKUMENTACIJA

- UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO ŠRC CERKVE-
NJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA GLEDE 
NA SOFINANCIRANJE V NASLE-
DNJIH LETIH

2. VODOVOD:

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH 

- IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

- IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH-COGETINCI

IZBOR IZVAJALCA DEL – II. faza

IZBOR IZVAJALCA DEL

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

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

- UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO) V PRIPRAVI DOKUMENTACIJA

4. KANALIZACIJA: - SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

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

6. OŠ - VRTEC:
- ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA  

OBJEKTA OŠ
- DRUGO INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA ZA SOFI-
NANCIRANJE
V IZVAJANJU

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

20. redna seja občinskega sveta občine Cerkvenjak 

S SPREJETIM 
PRORAČUNOM V LETO 2018

Najpomembnejša točka na dvajseti redni seji občinskega 
sveta občine Cerkvenjak, ki je potekala v sredo, 20. decembra 
2017, je bil nedvomno Odlok o proračunu občine Cerkvenjak 
za leto 2018. Sicer pa so svetniki in svetnica imeli na dnevnem 
redu v obravnavi dvanajst točk. Ob začetku seje so namreč 
prvotno predvidenim enajstim točkam dnevnega reda dodali še 
točko: Sklep o odlogu plačila komunalnega prispevka.

Potem ko so svetniki v prvem branju Odlok o proračunu 
občine Cerkvenjak sprejeli, je slednje bilo pričakovati tudi za 
drugo branje proračuna, ki je zajemal nekaj manjših poprav-
kov. Občinski svet ga je soglasno potrdil. Ker smo proračun 
2018 v zadnji številki Zrnja že na široko predstavili, se tokrat 
o njem ne razpisujemo.

Tako kot proračun so tudi vse ostale točke dnevnega reda 
bile sprejete soglasno. Pri točki 10, Koncesijska pogodba za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbira-
nja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov občine Cerkvenjak, so 
se z njo le seznanili.

Obrazložitve posameznih točk dnevnega reda so tudi tokrat 
podali uslužbenci občine Cerkvenjak in predsedniki odborov, 
medtem ko je točke dnevnega reda 8, 9 in 10 pojasnil predstav-
nik Evropskega pravnega centra Maribor Milan Železnik. Pri-
haja pa novost, kar zadeva ločevanje in ravnanje z odpadki, s 1. 
julijem 2018 se obeta odvoz steklene embalaže od vrat do vrat. 

Pri pobudah in vprašanjih svetnikov smo slišali predlog Mirka 
Kozarja, da bi kazalo organizirati volišča bliže občanom. Pred-
sednik občinske volilne komisije pa naj bi bil iz domače občine. 
Tudi glede volitev v državni svet bi se lahko poenotili v lokal-
nem območju. Iz območja Upravne enote Lenart smo namreč 
imeli kar tri kandidate. Svetnica Irena Kozar je opozorila na pro-
blem vodovoda v Grabonoškem Vrhu in zimske službe v Ivanj-
skem Vrhu. Simona Kramberger, finančnica občine Cerkvenjak, 
je svetnike seznanila z revizijskim poročilom, kjer so revizijci 
našli pomanjkljivost pri financiranju društev. Šlo je le za pro-
cedurno napako in ta bo v razpisih za sofinanciranje društev v 
novih razpisih oz. prijavah za proračunska sredstva odpravljena.

Ker je to bila zadnja seja občinskega sveta v letu 2017, se je 
Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, svetnici in svetni-
kom zahvalil za konstruktivno delo v iztekajočem se letu in 
zaželel plodnega sodelovanja tudi v novem letu 2018, v kate-
rem bodo v jeseni tudi lokalne volitve. 

Franc Bratkovič 

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV
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SPREJEM ZA PODJETNIKE 
IN POSLOVNE PARTNERJE

 Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, je januarja pova-
bil na že peti tradicionalni sprejem podjetnike in poslovne par-
tnerje. Po zadnjih podatkih iz evidence poslovnih subjektov je 
teh v Cerkvenjaku že 93.

Gostitelj Žmavc se je udeležencem srečanja, ki je potekalo v 
dvorani Doma kulture, zahvalil za njihov prispevek pri razvoju 
gospodarstva, ki vsekakor prispeva k ugledu občine Cerkve-
njak. Hkrati pa predstavil razvojne načrte občine Cerkvenjak 
za letošnje leto. Poudaril je, da bo občina še naprej spodbujala 
razvoj podjetništva, saj še kako potrebujemo delovna mesta 
v domačem okolju. Tudi v prihodnje si želi sodelovanja in še 
močnejših poslovnih vezi. Zahvalil pa se jim je tudi za vse 
njihove donacije, ki jih podjetniki med letom namenijo dru-
štvom ter klubom, pa tudi za pomoč pri realizaciji nekaterih 
občinskih prireditev. 

Dogodek je popestril mladi glasbenik in kantavtor Žan Ser-
čič, končal pa se je z druženjem v avli doma kulture.

 Franc Bratkovič

DOGODKI IN DOGAJANJA

SPVCP OBČINE 
CERKVENJAK

V sredo, 24. 1. 2018, je Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Cerkvenjak skupaj s Avtošolo Lešnik 
Zemljič iz Svete Trojice spet organiziral predavanje na temo 
»Prometna signalizacija, pravila vožnje po avtocesti, hitri cesti 
ter pravila vožnje v krožiščih«.

Predavanje je v avli Kulturnega doma izvajala predstavnica 
Avtošole Lešnik - Zemljič Sabina Zemljič. Zbralo se je lepo  šte-
vilo obiskovalcev, ki so z vprašanji aktivno sodelovali pri preda-
vanju. Zakonodaja se zelo hitro spreminja tudi na področju pravil 
vožnje in prometne signalizacije. Mislim, da smo vsi, ki smo se 
predavanja udeležili, izvedeli veliko novega, kar nam bo v pro-
metu še kako koristilo. Avtošoli Lešnik Zemljič se zahvaljujemo 
za sodelovanje in strokovno predstavitev novosti v prometni si-
gnalizaciji in pravilih vožnje na različnih kategorijah cest.

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Cerkvenjak tako aktivno delujemo pri ozaveščanju občank in 
občanov za večjo varnost v cestnem prometu.

Tudi letos bomo pristopili k nakupu nekaj artiklov za ve-
čjo varnost predvsem pešcev, kolesarjev in kakšno didaktično 
novost za naše najmlajše v vrtcu, ki bo v pomoč pri njihovem 
spoznavanju prometnih pravil. 

Vsem občankam in občanom občine Cerkvenjak pa želimo 
še nadalje veliko varno prevoženih ali prehojenih kilometrov. 

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek

NAŠ ČASOPIS, KI PIŠE 
NAM O NAS

Utrinek z zadnje seje uredniškega odbora Zrnja iz Cerkvenja-
ka. Fotografiral je Vito Kraner, ki je po funkciji prav tako član 
uredniškega odbora.

Tudi tokratno številko Zrnja iz Cerkvenjaka je pripravil ure-
dniški odbor pod vodstvom odgovornega urednika Edvarda 
Pukšiča. Člani uredništva si prizadevajo, da bi bralcem posre-
dovali čim več informacij o dogajanjih na območju občine, ki 
jih pravzaprav soustvarjajo vse Cerkvenjačanke in Cerkvenja-
čani. Zrnje je torej naš časopis, ki piše nam o nas.

T. K.

ZIMSKA SLUŽBA 2017/2018 
V času zimske službe  2017/2018 smo se srečali z obilico dežja 

v začetnih mesecih zimske sezone in nato še v zaključku z sneže-
njem, ki je trajalo skoraj ves februar, pri nas imamo zabeleženih 
18 dni sneženja samo v tem mesecu. Obilne količine padavin so 
prispevale k večji porabi posipnih materialov, ki jih uporabljamo 
na lokalnih cestah, javnih poteh, na parkirnih površinah in ploč-
nikih. Tako smo v tej sezoni porabili 304 m3 posipnega materiala 
(mešanica razmerja 1:3) za posip lokalnih cest in javnih poti ter 
14 t soli  (100 %)  ki jo uporabljamo za posip parkirnih prostorov 
in pločnikov. Sam odriv snega z vozišča na območju občine smo 
morali izvesti 22-krat. Zimska služba za občino Cerkvenjak v tej 
sezoni predstavlja velik finančni zalogaj.

Marko Kocbek
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OBISK MINISTRA DR. 
PETRA GAŠPERŠIČA V 

CERKVENJAKU
V petek, 16. februarja, se je na delovnem obisku v Cerkvenja-

ku mudil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Ministra 
z ekipo, v kateri so bili tudi Damir Topolko, direktor Direkcije 
RS za infrastrukturo, Liljana Herga, pomočnica direktorja, in 
Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v cestno infra-
strukturo, je sprejel Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak.

Župan Žmavc jim je orisal pridobitve in nakazal potrebe s 
področja cestne infrastrukture. Zatem je te natančnejše v be-
sedi in sliki predstavil še mag. Vito Kraner, direktor občin-
ske uprave občine Cerkvenjak. Kot je predstavil Kraner, je 
na območju občine Cerkvenjak 19 kilometrov državnih cest. 
Še vedno je največ skrbi z regionalno cesto R2-439 Brengo-
va–Cerkvenjak v smeri Sv. Jurij ob Ščavnici. Precejšen del 
te ceste je brez pločnikov, kjer bi se morala urediti še javna 
razsvetljava, odvodnjavanje in po delu trase urediti TK vode. 
V centru Cerkvenjaka v območju vrtca, osnovne šole in ob-
čine bi bilo treba izvesti fizične ukrepe za umirjanje prometa 
ter obenem zagotoviti varno prečkanje regionalne ceste s plo-
ščadmi. Potrebni so tudi ukrepi za zagotavljanje preglednosti 
v priključku na regionalno cesto s parkirišča občine. Vse to 
želijo urediti v obdobju 2018–2020. Investicije so razdeljene 
na tri faze. Želijo si tudi kolesarske povezave na območju ORP 
Slovenske gorice. Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za 
zagotavljanje trajnostne mobilnosti je predvidena v območju 
občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta 
Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv, Jurij v Slovenskih 
goricah in Šentilj ter v treh pridruženih občinah Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici in Trnovska vas. 
Izvedba projekta bo sofinancirana iz evropskih kohezijskih 
sredstev do leta 2022.

Minister dr. Gašperšič je pohvalil cerkvenjaške razvojne na-
črte v infrastrukturo in dejal, da se je finančna situacija izbolj-
šala. V letu 2016 so znova lahko zagnali investicije v cestno 

10. OBLETNICA DRUŠTVA 
OVTAR SLOV. GORIC

Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric je sku-
paj s člani in članicami uspešno izvedlo redni občni zbor v 
sredo, 14. marca 2018, v Centru Slovenskih goric. Ob tej pri-
ložnosti smo obeležili 10. obletnico uspešnega delovanja dru-
štva in se družili ob Ovtarjevih dobrotah.

Društvo je imelo sprva vlogo Lokalne akcijske skupine 
(LAS) za razvoj podeželja šestih občin na območju Upravne 
enote Lenart. Zadnja tri leta je dejaven član preoblikovanega 
LAS, ki vključuje že deset občin. Društvo je dopolnilo deset let 
in njegov predsednik Andrej Kocbek je ponosen na rezultate: 
»Med zahtevnejše projekte, ki so povezali ponudnike našega 
podeželja, spodbudili trajnostno lokalno preskrbo, izobraže-
vali mlade na kmetijah, krepili varovanje okolja, zagotavljali 
oporo za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, uvrščamo Ovtar-
jevo ponudbo, Po goricah, Agatine skrivnosti, Učne kmetije, 
širitev Vinsko-turistične ceste (VTC 13), Signalizacijo na ob-
močju LAS Ovtar Slovenskih goric, Eko-LAS, projekt Po go-
ricah ter Čebelarstvo z apiterapijo.« Učne kmetije denimo na 
svoje domačije vabijo obiskovalce in jim omogočajo, da se pri 
njih naučijo že nekoliko pozabljenih spretnosti, kot sta denimo 
peka kruha v krušni peči ali pletenje iz vrbovih šib.

Plodno obdobje programa Leader
Društvo si je sprva naloge zastavilo po programu celovite-

ga razvoja podeželja, saj drugih skupnih razvojnih programov 
podeželja na lenarškem območju do leta 2007 ni bilo. Koristen 
je bil predvsem evropski pristop za razvoj podeželja (Leader), 
ki je spodbudil posameznike, občine, ustanove, podjetja in 
društva, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno ra-
zvojno vizijo in jo tudi uresničijo. »Ko je program Leader v 
obdobju 2007-2013 postal del Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja, smo ga učinkovito uporabili za razvoj v 
Upravni enoti Lenart, tudi za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine. Veliko je prispeval h konkurenčnosti podjetij in 
kmetij z dopolnilno dejavnostjo,« ocenjuje Kocbek.

LAS je konec leta 2007 ustanovilo 117 zainteresiranih 
kmetov, obrtnikov, podjetij, društev, stanovskih združenj, 
javnih institucij in občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, 
Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Vo-
dilno vlogo je prevzelo prav Društvo za razvoj podeželja 
LAS Ovtar Slovenskih goric s predsednico Vido Šavli.

Delovanje je temeljilo na tripartitnem partnerstvu, sestavlje-
nem iz predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva in civil-
ne družbe oziroma zasebnega sektorja. Za finančno obdobje 
2007-2013 smo izdelali strategijo in počrpali denar iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz državnega 
proračuna Republike Slovenije preko MKGP in ARSKTRP. 
Za upravljavca društva pa smo že takrat izbrali novoustano-
vljeno Razvojno agencijo Slovenske gorice (RASG). V času 
vodilne vloge društva smo uspešno izpeljali kar 68 projektov. 
Bruto vrednost vseh projektov je bila 1,057 milijona evrov in 
sofinanciranje iz ukrepa Leader je znašalo približno polovico.
Posodobitve in kontrola 

Članica društva Ovtar Slovenskih goric je tudi Turistična 

infrastrukturo. Potrebe so bile predstavljene zelo realistično. 
Poudaril pa je, da je infrastruktura potrebna za gospodarstvo. 
Skratka, s strani gostov so bile dane obljube za realizacijo 
predstavljenih cerkvenjaških infrastrukturnih potreb. Glede na 
aktualne politične razmere upajmo, da ne le predvolilne. 

Franc Bratkovič
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kmetija Firbas. Bojan Firbas: »Pozdravljam delo društva, 
vendar imam tudi nekaj pripomb. Po moji oceni se preveč 
splošno ukvarja z vsemi segmenti. Mi smo že od začetka nje-
govi člani in brošura Ovtarjeve ponudbe je sicer dobrodošla, 
vendar ima pomanjkljivost v tem, da je resnih le kakih 40 od-
stotkov ponudnikov. Torej takih, kjer obiskovalec res dobi, kar 
mu obljubljamo. Kazalo bi ponudbo še enkrat preveriti in jo 
potem še aktivneje tržiti. Obiskovalec je lahko zmeden, saj po-
gosto ne dobi, kar je najavljeno. Konkretno pa je še večja ško-
da za podeželje, ki nastane z zavajanjem, ko nekateri gostinski 
obrati kar naenkrat prodajajo 'samo domače', čeprav vemo, da 
ni kupljeno pri lokalnem kmetu. Povrhu to prodajajo z zelo, 
zelo nizko dodano vrednostjo in se za nameček še oglašujejo 
kot izletniške ali turistične kmetije.«

Vloga društva se načeloma ni spremenila, saj je bil v EU in 
v naši državi dovoljen nekoliko spremenjen koncept. Za obdo-
bje 2014-2020 je vlada z uredbo namreč naložila ustanovitev 
novih LAS. V letu 2016 se je uradno lokalna akcijska skupina 
LAS Ovtar Slovenskih goric razširila z območja 6-tih občin na 
območje 10-tih občin in jo sedaj sestavlja 32 pogodbeno veza-
nih partnerjev. Naše društvo je postalo eden od teh pogodbenih 
partnerjev.

LAS zdaj obsega območje desetih občin in ima deset 
članov javnega, šest članov gospodarskega in pet članov 
zasebnega sektorja. Po Strategiji lokalnega razvoja 2014-
2020 je za sofinanciranje ukrepov iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja namenjenih 1,196 mili-
jona evrov in še 1,572 milijona iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Od tega je za skupne projekte predvi-
denih 70 odstotkov denarja in za individualne projekte 30 
odstotkov. Doslej je bilo za regionalni razvoj in razvoj po-
deželja za leti 2017 in 2018 na območju LAS Ovtar Sloven-
skih goric dejansko razpisanih 1,425 milijona evrov.

Ljudi sistem odvrača
Vendar Andrej Kocbek vidi težavo pri novem delovanju 

predvsem v tem, da je LAS z vladno uredbo izgubil status 
pravne osebe: »Je zgolj združba partnerjev, ki so sklenili po-
godbo. Prejšnja ureditev je bila ljudem bliže in predvsem razu-
mljivejša. Kazalo bi znova premisliti, kako poenostaviti delo, 
ki zdaj poleg 'odtujenosti' ljudem prinaša vse večjo centraliza-
cijo odločanja in zbirokratiziranost postopkov. To ljudi seveda 
odvrača od vključitve v operacije in zato tudi od prispevka k 
razvoju. Imam občutek, da si evropski denar, ki je namenjen 
izključno razvoju občin, vladni resorji nekako 'lastijo'. Kar se 
kaže tudi v tem, da predlagatelji dokumentacije operacij na 
potrditev čakajo po sedem in več mesecev!«

Drugi rok za oddajo vlog na 1. Javni poziv za izbor opera-
cij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS 
Ovtar Slovenskih goric na območju občin: Benedikt, Cer-
kvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki bodo financirane iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), se je iztekel 
28. februarja 2018. Vse prispele vloge iz obeh rokov (18) oce-
njuje komisija, preverja njihovo administrativno popolnost in 
jih ocenjuje skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Vse informacije v zvezi z ocenjevanjem vlog za operacije 
sofinancirane iz EKSRP in iz ESRR so dostopne na spletni 
strani www.lasovtar.si 

Informacije so zainteresiranim na voljo tudi na sedežu upra-
vljavca LAS, na Razvojni agenciji Slovenske gorice, na Trgu 
osvoboditve 9 v Lenartu, po elektronski pošti: info@lasovtar.
si in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865 vsak delavnik med 
9. in 13. uro.

OBČNI ZBOR ZVEZE VINIS 
V CERKVENJAKU

Slovenija je majhna, bogata in čudovita dežela s slikovitimi 
vinorodnimi okoliši in pestro izbiro odličnih vin. In kot svet 
trte in grozdja oblikuje Slovensko vinsko kraljestvo, kamor 
spada tudi naša 5. Cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer 
ter vitezi vina tako slovenskega kot evropskega reda, spada v 
ta čudoviti krog tudi Zveza društev vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije – VINIS.

V petek, 9. marca 2018, smo imeli čast, tako Občina Cer-
kvenjak kot Izletniška kmetija Breznik, da gostimo Zvezo 
VINIS. Pri nas so obeležili svoj občni zbor. Zbralo se je ve-
liko vinoljubov, vinogradnikov in vinarjev – med drugim so 
se občnega zbora udeležili: mag. Dejan Židan - minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nami je bila 22. Vinska 
kraljica Slovenije Katarina Pungračič, 21. Vinska kraljica Slo-
venije Maja Žibert, Alojz Slavko Toplišek – predsednik Zveze 
VINIS, predsednik Društva vinogradnikov Dolenjske Miran 
Jurak, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, predsednik 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Franci 
Zorko, častni član Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak Ivan Janez Pučko, predsednik Društva podežel-
ske mladine Slovenske gorice Marko Breznik in številni drugi 
predsedniki in predstavniki društev ter vinogradnikov.

 
Občni zbor je uspel. Prišlo je do različnih mnenj, predlogov, re-

šitev – za katere si bo VINIS v prihodnje še veliko bolj zavzemal.
In ne pozabite, tako kot v svojih Vinskih poezijah pravi A. S. 

Toplišek: „Ne pozabite, sinovi moji, tu, kjer vino je doma, tu so 
v zemljo zasajene korenine rodu našega!“

Martina Breznik

Ob 10-letnici je Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih 
goric podelilo zahvale za prispevek k ustanovitvi in razvoju 
društva Vidi Šavli, Lidiji Šipek, Milanu Gumzarju, Srečku A. 
Padovniku, Razvojni agenciji Slovenske gorice (Renata Peras, 
Milena Grabušnik, Milojka Fekonja in Tanja Vintar), Ovtarju 
Marku Šebartu, Stanki Ferš in Občini Lenart.

mag. Lidija Šipek, foto: Maksimiljan Krautič
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KONFERENCA OO SDS 
CERKVENJAK

V petek, 2. 3. 2018, je bila v Gostišču pri Antonu sklica-
na volilna konferenca Občinskega odbora SDS Cerkvenjak. 
Hermina Križovnik, podpredsednica PRK, je z uvodnim na-
govorom pozdravila vse prisotne, stare in nove člane OO SDS 
Cerkvenjak, poslanca DZ Franca Breznika, predsednike sose-
dnjih odborov, podpornike in druge prisotne, ki so se odzvali 
na sklic konference. Poslanec Breznik se je najprej zahvalil bi-
všemu vodstvu OO SDS Cerkvenjak za vse dobro v preteklem 
delovanju. Nato je spregovoril o aktualnih političnih razmerah 
v Sloveniji. Ob bližajočih se volitvah v DZ je predstavil glavne 
točke volilne kampanje in programa stranke SDS (zdravstvo, 
kmetijstvo, gospodarstvo, finance...). Spregovoril je o aktual-
nih dogajanjih v Slovenski vojski, o dualnem šolskem sistemu, 
razvoju podeželja in kmečkega prebivalstva.

Na volitvah bo Franci Breznik ponovno kandidiral kot kandidat 
SDS za poslanca v našem volilnem okraju. V kandidaturi so ga 
podprli vsi OO SDS na območju Upravne enote Lenart. Prisotni 
so izrazili mnenje, da je v iztekajočem se mandatu svojo nalogo 
opravljal dobro. Prispeval je k razvoju Cerkvenjaka in celotnih 
Slovenskih goric. Tudi v okolju celotne Slovenije je Breznik zelo 
prepoznaven in prizadeven poslanec. Želimo mu ponovno izvo-
litev in enako prizadevno delovanje tudi v naslednjem mandatu. 

V nadaljevanju je bila na volilni konferenci soglasno spreje-
ta kandidatura Danice Kladošek za novo predsednico OO SDS 
Cerkvenjak. Prisotni so jo soglasno izvolili za predsednico za 
naslednji 4-letni mandat. Prav tako sta bila na novo konstitui-
rana in soglasno izvoljena tudi izvršni in nadzorni odbor SDS 
Cerkvenjak. 

Predsednica OO SDS Cerkvenjak, Danica Kladošek, se je 
zahvalila vsem starim in novim članom za zaupanje z željo po 
dobrem in konstruktivnem sodelovanju. Vsi skupaj si bomo 
prizadevali, da se bosta naša država in lokalna skupnost v pri-
hodnje razvijali čim bolj pozitivno, v korist vseh državljanov, 
ne le posameznikov. 

Zahvalila se je poslancu, podpredsednici PRK in vsem pred-
sednikom sosednjih odborov za udeležbo na konferenci in tudi 
za vzpodbude za uspešno delo odbora v prihodnje. Stranka bo 
delovala odprto in bo vesela vseh predlogov, konstruktivnih 
kritik, v svoje vrste vabi nove člane, podpornike in simpatizer-
je. V bližnji prihodnosti bo OO SDS Cerkvenjak organiziral 
nekaj okroglih miz, katerih se bo udeležil tudi poslanec Bre-
znik. Teme pogovora bodo dvojno obdavčevaje naših krajanov, 
ki delajo v Avstriji, razvoj gospodarstva in kmetijska politika. 
Vabljeni, da se udeležite pogovora s poslancem, kjer boste do-
bili odgovore na svoja vprašanja, hkrati pa imeli priložnost, da 
tudi postavite vprašanje in se sami prepričate v delo odbora. 
Veseli bomo vsakega novega člana, vsakega, ki je pripravljen 
prispevati k dobremu delu našega odbora. Vključite se lahko 
s pristopno izjavo na spletni strani SDS ali pri odboru stranke.

Jani Dimec

JASLICE

Člani Turističnega društva Cerkvenjak so v središču kraja 
tudi tokrat postavili jaslice. Ponoči, zlasti pa ob snegu, so pri-
čarale posebne božične občutke.

Foto: F. B.

UJEMI TRENUTEK
S prireditvami se je v Veseli december v Cerkvenjaku vklju-

čila tudi Osnovna šola Cerkvenjak–Vitomarci s prireditvijo 
Ujemi trenutek. Med številnimi nastopajočimi so bili tudi otro-
ci iz vrtca in šolski ansambel.

F. B.

IZ STAREGA V NOVO LETO  
IN POMLAD
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Na cerkvenjaškem trgu je bilo ob vstopu v novo leto tradicio-
nalno veselo in sproščeno.

F. B. 

BOŽIČNO NOVOLETNI 
SEJEM

Božično novoletni sejem, ki je potekal 22. in 23. decembra 
na ploščadi pred Domom kulture v Cerkvenjaku, je upravičil 
svoje ime. Pogled na stojnice je bil spodbuden. Poskrbljeno je 
bilo tudi za najmlajše v avli Doma kulture v obliki ustvarjalne 
delavnice.

 

 
F. B.

SKOK V NOVO LETO
Tako je bilo na prehodu iz starega v novo leto 2018. Za sil-

vestrovanje na prostem je tudi tokrat poskrbela občina Cerkve-
njak v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak.

ANTONOVA NEDELJA 
PRIVABILA VELIKO LJUDI

Po novem letu v dnevih med tremi kralji in svečnico godu-
jejo svetniki sredozimci, ki so bili našim ljudem zelo blizu, saj 
so njihova godovanja povezana z zanimivimi legendami in sta-
rimi šegami. V tem času so godovale Angele, Milene, Marjete, 
Neže, Gregorji, Tomaži in še nekaj nam bližnjih svetnikov. Vrh 
pa je 17. januarja, ko goduje sveti Anton Puščavnik ali prašič-
nik, tudi klobasnik, največji svetnik, večji od sv. Antona Pado-
vanskega ali solatnika, ki goduje sredi junija. Gre torej za opata 
Antona, ki je tudi v pratiki upodobljen kot puščavnik z zvončk-
om in prašičkom. Kot tak je dobil zavetništvo nad živino, pred-
vsem nad prašiči. Takšen je znan po velikem delu Slovenije, 
posvečenih mu je veliko cerkva, pred njegovo podobo so ljudje 
za njegov god prinašali klobase in krače za zdravje živine. Še 
posebej so tega svetnika nekoč častila dekleta, saj naj bi veljal 
tudi za mogočnega priprošnjika pri izbiri zakonskega partnerja.

Sv. Antonu Puščavniku, ki je bil včasih torej izredno pri-
ljubljen patron, je posvečena tudi cerkev v Cerkvenjaku. Že-
gnanjska Antonova nedelja, ki ni nič kaj kazala, da smo sredi 
zime, namreč v tem času je pred desetletji škripalo pod noga-
mi, letos pa so že cveteli zvončki, je tako tudi letos privabila 
ljudi od blizu in daleč. Osrednje žegnanjsko bogoslužje je po-
tekalo v nedeljo, 21. januarja. Lepo okrašena in polna cerkev 
vernikov je dajalo pravo praznično vzdušje, ki se je po maši 
nadaljevalo tudi zunaj cerkve.

Franc Bratkovič
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PUSTOVANJE
Tudi letos so se na pustni torek po Cerkvenjaku sprehodile pu-

stne maske. Čeprav so bile živahne in glasno preganjale zimo, 
so bile tokrat manj uspešne. Gospa zima se ni pustila hitro od-
gnati. Pa nič zato, saj pust ni namenjen samo odganjanju zime. 
Otrokom iz vrtca Pikapolonica in OŠ Cerkvenjak–Vitomarci 
daje priložnost za uresničitev delčka njihove domišljije, en dan 
se spremeniti v pravljične junake, osebe, ki bi jim želeli biti po-

ETNOGRAFSKA ZBIRKA 
IN DOMAČA LEKARNA

Na žegnanjsko nedeljo so bila odprta tudi vrata nekdanje Tu-
šakove vile, katere  lastnik je danes Feliks Rajh. V njej so si 
lahko obiskovalci farnega žegnanja ogledali etnografsko mu-
zejsko zbirko in domačo lekarno.

F. B.

TUDI NAJMLAJŠI SO 
PUSTOVALI

Bodoči sošolci in sošolke so praznovali svoj prvi pust. Letos 
so povorko samo opazovali. Že prihodnje leto pa bodo lahko 
njen del. Takrat bodo že veliki, saj bodo hodili v vrtec.

 
Ja, spremljanje povorke je bilo res naporno, zato so malčki 

svoje mamice povabili na krof in kavo v Bubi bar, kjer je nasta-
la tudi ta fotografija. Od leve proti desni vidimo mamico Majo 
Čuček s pingvinčkom Mihom, mamico Tamaro z levčkom Ti-
janom, Nadjo Duh s pikapolonico Nežo, Nino Rojs s čebelico 
Aljo in Petro Hanžel s čebelico Tilnom. Mamice se skupaj z 
malčki srečajo vsaj vsak mesec. Po navadi so celo številčnejše, 
a tokrat so nekatere zaradi bolezni morale ostati doma. 

Primož Čuček

ANTONOV NOČNI  
POHOD 2018

Na predvečer Antonove nedelje je Turistično društvo Cer-
kvenjak organiziralo zdaj že nekaj let tradicionalni nočni An-
tonov pohod. Ta ima vsako leto množično udeležbo. Tudi letos 
se ga je udeležilo okoli 170 pohodnic in pohodnikov. Pohod 
je potekal na trasi Cerkvenjak–Brengova–Zibote–Vanetina– 
Brengova–Cogetinci–Cenkova–Cerkvenjak.

Pohodniki pa z pohoda domov niso prišli ne lačni ne žejni, 
saj so zanje poskrbele domačije ob pohodniški trasi: Srečko 
Mohorič, Rojs, Žel, Majer, Rokavec in Kozar – Veberič, kjer 
se je uradni del pohoda zaključil. 

F. B. 

dobni ali pa tudi ne. Vedno bolj pa se postavlja vprašanje, ali se 
za pustnimi kostumi skriva res njihova domišljija in ustvarjalnost 
ali gre zgolj za domišljijo trgovcev, ki prodajajo pustne kostume? 
Iz leta v leto namreč opažamo, da je vedno manj doma izdelanih 
pustnih mask. In kje so pustni liki, kot so orači, Zeleni Jurij, rusa? 
Teh z redko izjemo ni več mogoče opaziti. Na nas odraslih je, ali 
bodo izumrli. Otroci potrebujejo naše spodbude in tudi pomoč 
pri izdelovanju kostumov in pripomočkov. Prav zato so učenci na 
pustni torek prvi dve šolski uri v različnih delavnicah ustvarjali 
na temo pusta. Spoznavali so pustne like podravskega polja, iz-
delovali pustne maske iz različnih materialov, poslikavali obraze 
in urejali pričeske, pustne like so ustvarjali tudi malo drugače, 
kot tangrame iz geometrijskih likov. In po delavnicah so svoje 
mojstrovine pokazali v pustni povorki.

Sledilo je pustno rajanje na parkirišču pred šolo, kjer so se, 
tako kot se za pustni običaj spodobi, posladkali s pustnimi krofi. 
In za konec so najbolj izvirne maske prejele še darila, ki so jih 
darovali sponzorji, nekateri domači podjetniki in šolski sklad, za 
kar se jim še enkrat zahvaljujemo. Poskrbeli so za dodaten na-
smešek mask. Naj ta nasmešek na njihovih obrazih traja vse do 
naslednjega pustovanja.

Štefka Smej
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
GENERAL MAISTER 

Na rednem letnem občnem zboru so se v marcu sestali tudi 
člani Društva general Maister Cerkvenjak. Zbor je začel pred-
sednik Roman Lorenčič. Dolžnost delovnega predsednika 
občnega zbora je bila zaupana članu, mag. Mirku Žmavcu.

Iz poročila predsednika Lorenčiča je bilo razvidno, da so 
delali marljivo in skrbno. Vse zastavljene naloge za leto 2017 
so izvedli v celoti. Prvega aprila so bili v Cerkvenjaku gosti-
telji 12. skupščine Zveze društev general Maister, s sedežem v 
Ljubljani, ki združuje petindvajset društev general Maister po 
Sloveniji. Ni pa bil to dan le za skupščino, saj so ta dan odkrili 
tudi doprsni kip generala Maistra v avli OŠ Cerkvenjak in jo 
poimenovali v avlo generala Maistra. Povrh je Društvo general 
Maister Cerkvenjak 
razvilo še društveni 
prapor. Na ploščadi 
pred domom kulture 
v Cerkvenjaku so ja-
nuarja lani namestili 
bronasti kip generala 
Maistra. O vsem svo-
jem delu pa so tudi 
skozi vse leto sezna-
njali javnost v glasi-
lih Zrnje, Ovtarjeve 
novice in Maistrov 
glas.

Na zboru so med 
drugim izvolili štiri 
delegate za skupšči-
no zveze v Ljubljani, 
ki bo imela volilni  

O AKTUALNIH DILEMAH 
NAŠEGA ČASA

Utrinek z ene od okroglih miz Slovenskogoriškega foruma

Za člane Združenja Slovenskogoriški forum Cerkvenjak, ki 
združuje razumnike iz širšega območja Slovenskih goric, med 
njimi pa jih je nekaj tudi iz Maribora in Ljubljane, je bilo mi-
nulo leto dokaj uspešno. Forum, ki deluje zlasti na področju 
razvijanja družbene zavesti in ozaveščanju ljudi, je lani izve-
del vse aktivnosti, ki so si jih člani zadali.

Že februarja lani je Slovenskogoriški forum, ki ga vodi Tomaž 
Kšela, v sodelovanju z občino Cerkvenjak oziroma njenim žu-
panom Marjanom Žmavcem organiziral okroglo mizo na temo 
»Podjetniki v primežu različnih interesov«, na kateri sta sode-
lovala tudi predstavnika dveh izjemno uspešnih podjetij iz Šta-
jerske – Milan Lukič iz podjetja Lumar IG ter Primož Bučar iz 
Kovinarstva Bučar. Cilj okrogle mize je bil spodbuditi Cerkve-
njačanke in Cerkvenjačane, še zlasti mlade, da se tudi sami po-
dajo na pot podjetništva, ki je eden od osnovnih temeljev našega 
razvoja. Rezultati teh prizadevanj so opazni, saj je na območju 
občine vse več podjetij in samozaposlenih oseb.

Aprila so člani Slovenskogoriškega foruma organizirali okro-
glo mizo na temo »Strategija dolgožive družbe v Sloveniji«. Pri-
čakovano trajanje življenjske dobe ljudi pri nas se namreč pove-
čuje. Ob tem se poraja tudi vprašanje, kako povečati nataliteto, 
saj se v Sloveniji aktivno prebivalstvo stara. Tako je bilo v naši 
državi leta 2006 okoli 410.000 mladih do 19 let, 1.300.000 starih 
od 20 do 64 let in 310.000 starejših od 65 let. Leta 2016 pa je 
bilo samo še 400.000 mladih do 19 let, število starih od 20 do 
64 let je ostalo 1.300.000, starejših od 65 let pa je bilo 380 tisoč 
oziroma 70 tisoč več kot pred desetletjem. Ravnatelj osnovne 
šole Cerkvenjak–Vitomarci mag. Mirko Žmavc je demografska 
gibanja v osrednjih Slovenskih goricah ilustriral s podatkom, da 
je cerkvenjaško osnovno šolo leta 1901 obiskovalo 466 otrok, tik 
pred drugo svetovno vojno 499, danes pa jo obiskuje 175 otrok. 
Razprava na okrogli mizi je opozorila, da so pri nas potrebne pri-
lagoditve na številnih področjih: na trgu dela, na področju izobra-
ževanja in usposabljanja, pri ureditvi sistemov socialne zaščite, 
pri urejanju bivalnega in delovnega okolja ter na področju civilne 
in politične participacije. Predvsem pa je nujno razviti koncept 
aktivnega staranja, ki sloni na aktivnosti in ustvarjalnosti v vseh 
življenjskih obdobjih, tudi v starosti.

Ob občinskem prazniku je forum organiziral okroglo mizo 
na temo »Bivalna kultura in arhitektura med Muro in Dravo 
nekoč in danes«, na kateri je sodeloval uveljavljeni arhitekt in 
univerzitetni učitelj Aleksander Ostan. Udeleženci v razpravi 
so odprli zelo aktualno temo, ki zadeva tudi urbanistično (ne)
urejenost in arhitekturni izgled osrednjih Slovenskih goric. Kot 
je povedal Ostan, postaja arhitektura vse bolj globalna. Kljub 

temu pa dobri arhitekti pri načrtovanju stavb, naselij in mest v 
določenih pokrajinah iščejo sintezo med tradicijo, v kateri so 
koncentrirane bogate bivanjske izkušnje mnogih generacij iz 
teh pokrajin, ter sodobnimi potrebami in stremljenji ljudi. Kot 
je dejal Ostan, način bivanja močno vpliva na slehernega člo-
veka – če se ne znajde oziroma ne orientira v prostoru in če se v 
njem ne počuti prijetno in varno, izgubi stik z naravo, s social-
nim okoljem in na koncu tudi s samim seboj. Zato načrtovanja 
prostora in objektov v njem ni mogoče prepustiti neoliberalnim 
zakonitostim trga in modnim muham, temveč mora prostorska 
politika slediti načelom humanizma v najširšem smislu.

V jesenskem delu je forum poskrbel za predstavitev in pro-
mocijo knjige »Ozri se, deklica« avtorice Cecilije Novak, ki je v 
njej popisala svoja otroška leta v Cerkvenjaku v sredini prejšnje-
ga stoletja. Knjigo je predstavil profesor dr. Bernard Rajh, na 
predstavitvi pa je sodelovala tudi avtorica skupaj z založnikom 
Zmagom Šalamunom. V knjigi je objavila tudi veliko stvarnih 
podatkov o Cerkvenjaku iz tistega časa. S predstavitvijo njene 
knjige člani foruma niso želeli zbuditi zanimanja samo za prou-
čevanje naše preteklosti, ki mora biti učiteljica prihodnosti, tem-
več so želeli spodbuditi tudi druge, da zapišejo svoje spomine. 
Velika škoda bi bila, če starejše generacije svojih izkušenj in 
spoznanj ne bi posredovale mlajšim generacijam, saj že star pre-
govor pravi, da tisti, ki nimajo preteklosti, nimajo prihodnosti. 

Člani Slovenskogoriškega foruma so lani vse, ki radi segajo 
po knjigah in berejo, pozvali tudi, naj se vključijo v projekt 
Skupnosti občin Slovenije »Branju prijazna občina«.

T. K., E. P.

IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ 
IN KLUBOV
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ZIMSKE AKTIVNOSTI ŠKSG 
Letošnja zima je dodobra pokazala svoje zobe in v februarju 

skorajda ni bilo dneva, ko ne bi snežilo. Čeprav ima ta letni čas 
svoje čare, pa se klubovci že veselimo toplih pomladnih dni in 
prebujanja narave.

V Študentskem klubu Slovenskih goric smo se na občnem 
zboru ob koncu leta 2017 poslovili od Anje Majcenič. Zahvalju-
jemo se ji za ves njen trud in uspešno delovanje v klubu. Upravni 
odbor sedaj sestavljajo Klemen Leopold, Amadeja Kokol, Jani 
Bračič, Jure Rajh in Iris Ambrož, ki nas bo kot svetnica zastopa-
la na sejah Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS. Dijaško sekcijo bodo se-
stavljale Sanja Rajter, Nika Vreča in nova članica Sara Korošec. 

Novo leto smo pričeli dobrodelno. Tako smo se 7. januarja v 
Benediktu udeležili dobrodelnega koncerta za Mitjo Šošteriča, 
ki je leta 2016 doživel hudo prometno nesrečo, ki mu je za vselej 
spremenila življenje. V sklopu Pütafesta 2017 smo mu predali 
500 €, kar je del zaslužka od prodanih kart. 27. januarja smo 
se z našimi člani odpravili v zasneženi Obertauern, kjer sta nas 
pričakala sonce in dva metra snega. Ogromno smučišče, ki se 
razteza na več kot 100 km, je zadovoljilo vseh 50 potnikov, ki 
so le stežka prenehali s smučanjem. V soboto, 3. februarja, smo 
napolnili Bowling center Lenart in pripravili pravo tekmovanje. 
Ugotovili smo, da so punce zelo dobre v tem športu in jih nika-
kor ne smemo podcenjevati, saj so bile nekatere veliko boljše in 
spretnejše od fantov, ki so imeli ob začetku igre precej hudomu-
šnih pripomb. 12. februarja smo si skupaj z našimi člani in sim-
patizerji ogledali romantično dramo Petdeset odtenkov svobode. 
Nekaj več kot 40 nas je odšlo v MariBox in čeprav sem dobil 
občutek, da so nekateri fantje morali v kino pod prisilo svojih 
punc, je veliko teh na koncu dejalo, da film res ni bil tako slab 
in si ga je bilo vredno pogledati. Odveč je povedati, da nobena 
punca ni bila razočarana. V prvem vikendu marca smo se skupaj 
s člani kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca podali na pot 
proti Gorenjski. Tako kot vsako leto smo se odpravili na tridnev-
no smučanje, ki je letos potekalo na Voglu. Naporni smuki na 
našem najvišje ležečem smučišču je sledilo še prijetno druženje. 
S KURS-ovci smo se zelo dobro ujeli in se odlično zabavali.

 
Te zanimajo naše aktivnosti in bi se nam rad/a pridružil/a? Po-

tem ne odlašaj in se včlani. Član lahko postane vsak študent ali 
dijak iz Upravne enote Lenart, ki ima v tekočem šolskem letu sta-
tus rednega ali izrednega študenta oz. dijaka. Za včlanitev potre-
bujete samo izpolnjeno pristopno izjavo (dobite jo na naši spletni 
strani ali v pisarni v času uradnih ur) in originalno potrdilo o vpisu 
za tekoče šolsko leto. Članstvo je brezplačno in popolnoma brez 

V DOMU KULTURE AVLA 
VLADA TUŠAKA

Avlo kulturnega doma v Cerkvenjaku so s posebno slove-
snostjo, ki so jo uvrstili v okvir praznovanj slovenskega kultur-
nega praznika, v petek, 16. februarja, poimenovali po starosti 
cerkvenjaške kulture Vladu Tušaku (17. 2. 1927–17. 1. 1992). 
Tušak je bil v širšem prostoru uveljavljeni kulturnik, dolgole-
tni in uspešni predsednik kulturnega društva in ZKO občine 
Lenart, organizator, koreograf, igralec in v Slovenskih goricah 
in širše cenjeni režiser, ki je režiral nad 50 gledaliških del in 
na cerkvenjaški oder kot igralce pritegnil desetine domačinov.

DRUŠTVO PODEŽELSKE 
MLADINE SLOV. GORICE
Društvo podeželske mladine Slovenske gorice, ki obstaja več 

kot 25 let, je z lanskim letom dobilo novo vodstvo in upravni 
odbor. Novi predsednik društva je tako postal Marko Breznik iz 
Občine Cerkvenjak. Vodstvo društva si prizadeva organizirati 
več dogodkov na področju kmetijstva, cilj društva pa je zdru-
ževati mlade kmetovalce in pa tiste, ki so mladi po srcu. Želijo 
povezati in v lepo prihodnost kmetovanja popeljati vse občine 
Upravne enote Lenart. 

Za nami je v letu 2018 že nekaj dogodkov. V soboto, 24. 
2. 2018, smo se člani društva zbrali na občnem zboru, ki je 
potekal na Izletniški kmetiji Breznik v Cerkvenjaku. Lahko 
smo slišali, kaj vse se je dogajalo v letu 2017 in katere dogod-
ke bomo organizirali v letošnjem letu, katerih pa ni malo. Po 
uspešno končanem občnem zboru smo se odpravili v Diskote-
ko Anton, kjer so igrali Modrijani. 

Katere dogodke bomo pa organizirali v naslednjem mesecu? 
Kot prvi dogodek bomo organizirali Srečanje mladih kmetov 
UE Lenart, ki bo prvi tovrstni dogodek pri nas, pod našim vod-
stvom. Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 26. marca 2018, v 
Centru Slovenskih goric, in sicer od 14. ure naprej. Predstavile 
se bodo možnosti pridobivanja sredstev iz Programa razvoja 
podeželja, prav tako pa se bodo predstavile tudi smernice kme-
tijske politike po letu 2020 itd. 

Več informacij lahko dobite na naši Facebook strani ali nam 
pišete na naš E-mail naslov: dpmslovenskegorice@gmail.com. 

V petek, 6. aprila 2018, ob 17. uri v Centru Slovenskih 
goric pa naše društvo organizira Regijski kviz Mladi in 
kmetijstvo, kjer bomo sodelovali tudi sami z našo ekipo. 
Pridite in podprite vse tekmovalce!

Vljudno vabljeni, da se udeležite obeh dogodkov!
Društvo Podeželske mladine Slovenske gorice se trudi po-

vezati mlade. In če imaš tudi TI rad naravo, si želiš prijetnega 
druženja in veliko zabave, se včlani v naše društvo! Piši nam 
preko Facebook strani, preko elektronske pošte ali nas pocukaj 
za rokav – veseli bomo tvoje družbe. 

Martina Breznik in Tjaša Toplak

obveznosti, omogoča pa vam koriščenje veliko popustov in ugo-
dnosti, seveda pa hkrati pridobite nove izkušnje ter poznanstva. 

Vse dodatne informacije lahko najdete na naši Facebook stra-
ni (Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši spletni 
strani: www.sksg.org. Vabimo vas tudi, da nas obiščete v času 
uradnih ur, ki potekajo ob sredah od 17. do 20. in sobotah od 10. 
do 13. ure v naših prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.

Jani Bračič

pridih. Sami za novo predsednico Zveze društev general Ma-
ister podpirajo trenutno podpredsednico mag. Lučko Lazarev 
Šerbec iz Maribora. Sprejeli so tudi plan dela za leto 2018, ki 
vsebuje poudarek na pridobivanju novih članov.

F. B.
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V okviru slovesnosti so pripravili okroglo mizo o Tušakovem 
življenju in delu. Sodelovali so pobudnik poimenovanja, nekda-
nji dolgoletni predsednik KUD Franc Bratkovič, nekdanji rav-
natelj OŠ in predsednik KUD Milan Nekrep in novinar Edvard 
Pukšič. V kulturnem programu je nastopil MePZ Cerkvenjak, 
zbrane je nagovoril župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki 
je tudi obrazložil sklep občinskega sveta o poimenovanju avle.

Kip Vlada Tušaka, delo kiparja Viktorja Gojkoviča, so od-
krili Franc Bratkovič, Milan Nekrep in cerkvenjaški župan 
Marjan Žmavc. Slovesnosti se je udeležilo veliko število do-
mačinov in gostov, tudi nekdanjih »Tušakovih igralcev«. 

Cerkvenjak tako ohranja spomin na starosto kulturne, zlasti 
legendarne gledališke dejavnosti v kraju. Bila je priložnost za 
obujanje spominov in tudi za srečanje mnogih, ki so se pred 
časom udejstvovali v cerkvenjaški kulturi, a jih je življenjska 
pot odnesla drugam.

Na spletu je objavljen odličen video s prireditve. Najdete ga 
na naslovu: www.9ka.si/2018/02/video-vlado-tusak-in-kul-
tura-v-cerkvenjaku

E. P., Foto Tone

VLADO TUŠAK; 
AMATERSKI REŽISER, 

IGRALEC IN KULTURNIK
(17. 2. 1910 ─ 17. 1. 1992)

Vlado TUŠAK
Vlado Tušak se je rodil 17. 

februarja v Cerkvenjaku. Leta 
1927 je v Mariboru končal trgo-
vsko šolo. Po šolanju se je vr-
nil v domači kraj, saj je izhajal 
iz znane cerkvenjaške trgovske 
družine in se ukvarjal s trgovsko 
dejavnostjo.

Upokojitev je dočakal kot 
vodja komerciale v Sladkogor-
ski. Sedemnajst let star se je pridružil tamburašem. Veliko 
mu je pomenila lepa slovenska beseda. Z ustanovitvijo So-
kola je svoje poslanstvo našel v gledaliških igrah kot igra-
lec. Kmalu se je preiskusil tudi v režiranju. 

V času druge svetovne vojne je bil v taborišču na Borlu in 
na prisilnem delu v Nemčiji. Leta 1945 se je vrnil domov in 
še istega leta spet stopil na gledališki oder. 

Vlado Tušak in Vlado Lorber sta se z veliko vnemo lotila 
izgradnje zadružno-kulturnega doma v Cerkvenjaku. Na-
stal je najsodobnejši podeželski gledališki oder z dvorano 
in spremljevalnimi prostori. Vlado Tušak pa ni sodeloval le 
pri izgradnji doma, zaslužen je tudi za elektrifikacijo kraja.

Nov zadružno-kulturni dom je postal središče kulturne-
ga in družabnega življenja v tem osrednjem delu Sloven-
skih goric. Začetki gledališkega ustvarjanja sežejo v leto 
1894. V 70-tih letih prejšnjega stoletja se je Vlado Tušak 
lotil svojih veličastnih, daleč naokoli odmevnih kulturnih 
projektov. Režiral je Kralja na Betajnovi, Veliko puntarijo, 
Miklovo Zalo … Pripravil je tudi celovečerni pevsko-glas-
beni projekt na prostem z igro Vasovalci. Miklovo Zalo si 
je na letnem prireditvenem prostoru ogledalo več kot 6500 
gledalcev. V igri je nastopilo veliko igralcev, deset turških 
vojakov na konjih in kočija.

Vlado Tušak je bil dolgoletni zelo uspešen predsednik 
kulturnega društva, organizator, koreograf, igralec in seve-
da režiser. Kulturno društvo Jože Lacko Cerkvenjak ga je 
leta 1982 imenovalo za častnega predsednika.

Pri svojem delu je znal pristopiti k slehernemu človeku 
in ga pridobiti za sodelovanje. V svoje vrste je pridobival 
številne nove mlade igralce. Režiral je več kot petdeset gle-
daliških del. Igral je še v več predstavah. Po njegovi zaslugi 
je cerkvenjaško igralstvo doseglo vrhunske dosežke, pri-
znanja in pohvale. Sodeloval je z osnovnošolci na področju 
gledališke vzgoje. Posebno skrb je namenil pravilni rabi in 
izgovorjavi slovenske besede.

Njegovo delo so opazili in cenili širom po Sloveniji. 
Sodeloval je s pomebnimi kulturniki in gospodarstveniki. 
Prejel je najvišje priznanje Zveze kulturnih organizacij Slo-
venije – odličje svobode z zlatim listom.

Za njim so v rokopisu ostali Spomini na vojna leta. Umrl 
je 17. januarja 1992 leta v Mariboru. Pokopan je v družinski 
grobnici na cerkvenjaškem pokopališču.

Besedilo na informativni tabli ob kipu v Avli Vlada Tuša-
ka (F. Bratkovič):
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UTRIP V KD CERKVENJAK
Konec lanskega leta smo v kulturnem društvu poskusili z 

nekaj novimi vsebinami. Na pobudo naših članov smo tako 
organizirali tečaja nemščine in angleščine ter vadbo joge. 
Nemščino in angleščino sta izvajala Simona in Jure Čuček. 
Udeleženci pa smo v 15 urah ponovili, utrdili in nadgradili 
naše znanje jezika. Tečaja smo izpeljali v prostorih Kulturnega 
društva ter pisarni Društva vinogradnikov. Jogo smo po zače-
tnih težavah z izvajalcem ponovno zagnali v mesecu febru-
arju. Zdaj član društva Joga v vsakdanjem življenju iz Mari-
bora vsak torek zvečer vodi vadbo v avli kulturnega doma v 
Cerkvenjaku. V tem trenutku jogo obiskuje 12 naših članic iz 
Cerkvenjaka. Glede na odziv bomo v društvu tudi v bodoče 
prisluhnili željam naših članov, saj je osnovni namen delova-
nja vsakega društva zadovoljiti skupne želje in interes. Poleg 
tega pa vse te vsebine bogatijo prostore Kulturnega doma v 
Cerkvenjaku in mu na tak način dajejo smisel. Vabljeni tudi vi.

Naša dramska skupina nadaljuje z gostovanji s svojo pred-
stavo Ta presneti gugalnik. V januarju so tako gostovali v kul-
turnem domu na Zgornji Polskavi in v Svečini. V marcu pa v 
Pesnici pri Mariboru in v Selnici ob Dravi.

V petek, 9. marca 2018, smo se člani KD Cerkvenjak zbra-
li na rednem letnem občnem zboru. Tokrat smo ga izpeljali na 
Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici. Člani smo na občnem 
zboru potrdili finančno poročilo za leto 2017 pogovorili in po-
trdili pa smo tudi vsebinski in finančni načrt za letošnje leto. Za 
nalogo smo si zadali, da v Cerkvenjaku ponovno zaženemo fol-
klorno sekcijo, ki je zadnjih nekaj mesecev bila manj aktivna. 
Osrednja prireditev društva še naprej ostaja Festival narodno 
zabavne glasbe, ki ga bomo letos že 31. izpeljali v Cerkvenjaku. 
Letošnji festival bo v petek, 19. oktobra. Vsi ljubitelji narodno 
zabavne glasbe in našega festivala si tako že sedaj lahko zabe-
ležite datum in rezervirate čas. Sicer pa smo si člani obljubili in 
zastavili, da se bomo med seboj družili tudi v poletnem času z 
namenom, da okrepimo sodelovanje med sekcijami v društvu.

Primož Čuček

86. redni letni občni zbor PGD Cerkvenjak

NOVO VODSTVO 
CERKVENJAŠKIH 

GASILCEV
Na 86. rednem letnem občnem zboru so se februarja sestali 

člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak. 
Pridružili so se jim gostje, med njimi tudi župan občine Cer-
kvenjak Marjan Žmavc, podžupan Andrej Kocbek in predstav-
nik GZ Lenart Robert Kukovec.

Iz poročil odgovornih društva, na čelu s predsednikom Petrom 
Šafaričem in poveljnikom Leonardom Bračkom, smo slišali, da 
jim dela ni manjkalo. Skrbeli so za gasilsko opremo in dom. Se 
usposabljali in imeli nekaj različnih intervencij. Starejši člani 
in članice pa so se udeleževali tudi gasilskih tekmovanj, kjer so 
tako starejši člani kot starejše članice v gasilski ligi GZ Lenart 
za starejše člane in članice tudi lani osvojili prvi mesti. PGD 
Cerkvenjak pa je bilo organizator že petindvajsetega gasilskega 
tekmovanja za Pokal Slovenskih goric v kategorijah starejši člani 
in članice ter člani in članice. Dobro so sodelovali z društvi in or-
ganizacijami v kraju, gasilsko zvezo in občino Cerkvenjak. Lani 
junija so obeležili 85-letnico delovanja. Na osrednjem dogodku 
pa z veliko finančno pomočjo občanov in občine Cerkvenjak pre-
dali v uporabo novo gasilsko vozilo GVM-1 za prevoz moštva.

Na zboru so poleg ostalih vsebin, ki jih zahtevajo pravila obč-
nega zbora, sprejeli program dela in finančni plan za letošnje 
leto in izvolili delegate za občni zbor Gasilske zveze Lenart.

Na letošnjem občnem zboru so tudi volili. Najodgovornejšo 
funkcijo, poleg poveljniške, ki jo je že v tem petletnem manda-
tu opravljal Leonardo Bračko in jo bo tudi v novem, so zaupali 
Alešu Bezjaku. Tajnik ostaja Peter Bezjak, blagajniški posli so 
v rokah Davorina Kocbeka. 

Uradni del občnega zbora pa so zaključili s podelitvijo dru-
štvenih zahval, potrdil o opravljenih gasilskih specialnostih, pri-
znanj in značk za dolgoletno delo v gasilski organizaciji. Tako so 
bili med prejemniki priznanj in značk za kar 50 let dela v gasilski 
organizaciji Anton Ploj, Janko Kovačec in Milan Klobasa. Za-
hvalili so tudi dosedanjemu predsedniku Petru Šafariču, ki bo v 
novem mandatu predsedoval nadzornemu odboru.

Franc Bratkovič

OBČNI ZBOR RK S  
SREČANJEM KRVODAJALCEV

Na rednem letnem občnem zboru so se v soboto, 17. marca, 
v Gostišču pri Antonu sestali člani Rdečega križa in krvodajal-
ci. Zbora in srečanja so se udeležili tudi Marjan Žmavc, župan 
občine Cerkvenjak, Cvetka Bezjak, pomočnica ravnatelja in 

ZAPLEŠITE Z NAMI
S prebujanjem pomladi in vračanjem ptic iz daljnih krajev se 

na odrske deske po krajšem odmoru ponovno vrača folklorna 
sekcija, ki deluje v okviru Kulturnega društva Cerkvenjak. V 
preteklosti smo imeli kar dve folklorni skupini, in sicer odraslo 
in otroško, ki sta z uprizarjanjem starih običajev, narodnih noš 
in plesov predstavljal kraje po Sloveniji in življenje nekoč.  Žal 
je otroška folklorna skupina prenehala z delovanjem že pred 
leti, dobro leto dni pa ne deluje tudi odrasla skupina. Cerkve-
njak je občina, v kateri ima folklorna dejavnost že zelo dolgo 
in bogato zgodovino in je prav, da to tradicijo nadaljujemo tudi 
v prihodnje. Zato vabimo vse ljubitelje plesa, petja, druženja 
in zabave, da se nam pridružite in se skupaj z nami zavrtite, 
poveselite ter hkrati naredite nekaj dobrega zase in našo občino. 

KD Cerkvenjak
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15 LET DRUŠTVA 
VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VINA 

CERKVENJAK
15-letnico Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cer-

kvenjak so praznovali na rednem občnem zboru 23. februarja 
2018 na Izletniški kmetiji Breznik. Kljub slabemu vremenu in 
zasneženim cestam se je zbralo lepo število članov društva in 
gostov. Med njimi aktualni župan in podžupan Marjan Žmavc 
in Andrej Kocbek, prvi župan občine Cerkvenjak Jože Kra-
ner, Cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer, prva Cerkve-
njaška vinska kraljica Polona Divjak in kmetijska svetovalka 
KGZ Ptuj, izpostave Lenart, Cvetka Bunderla. Praznovanja in 
zbora so se udeležili tudi predstavniki društev vinogradnikov 
Kapela, Sv. Trojica in Lenart. Na začetku zbora je strokov-
njak Ladislav Karek predstavil preparate za zatiranje bolezni 
in škodljivcev na vinski tri podjetja Bayer. 

Zbor, ki ga je vodil Franc Kuri, se je pričel z nastopom Vokal-
nega kvinteta Klopotec iz Kapele. O delu društva v preteklem 
letu je poročal predsednik Franci Zorko. Društvo je dobro dela-
lo in speljalo številne aktivnosti. Za člane so prirejali izobraže-
vanje v obliki predavanja o varovanju vinske trte pred bolezni-
jo in negovanju vina. Udeleževali so se prireditev sosednjih ali 
prijateljskih društev. Za promocijo društva in občine je skrbela 
tudi Cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer. Pripravljali 
so stalne prireditve ob Johanezovi trti: rez, postavljanje klo-
potca, trgatev in martinovanje. Sodelovali so tudi z drugimi 
društvi v občini in izven nje. Pripravili so tudi društveno oce-
njevanje vin, ki je pokazalo, da njihovi člani pridelujejo vedno 
boljša vina, kar je rezultat številnih predavanj o negi vina skozi 
obstoj društva. Tudi o 15-letni zgodovini društva je bilo veliko 
povedanega. Uradno je bilo ustanovljeno 7. marca 2003 v Go-
stišču pri Antonu. Prvi predsednik, ki je društvo vodil 12 let, je 
bil pobudnik za ustanovitev Ivan Janez Pučko. Ob njem so bili 
še Franc Kuri, Marica Štrucl, Silva Kozar, Franc Veberič, Jože 
Gregorec, Branko Kavčič, ter žal že pokojna Franc Družovec 
in Alojz Fekonja. Društvo si je dalo ime Društvo vinogradni-
kov in ljubiteljev vina Cerkvenjak in je v Sloveniji prvo, ki je 
vključilo 'ljubitelje' v ime, da so se lahko vključili tudi tisti, 
ki niso vinogradniki. Društvo je vseskozi imelo materialno in 
moralno podporo občine in županov. Skupno pripravljajo po-
membne prireditve in akcije. Ob prireditvah ob Johanezovi trti 
se je, odkar raste trta, družilo veliko domačinov pa tudi gostov. 
Društvo vseskozi skrbi za promocijo vin iz območja občine. 

Župan Marjan Žmavc je poudaril, da je občina ponosna na 
delovanje društva in dobro sodelovanje. Da je društvo naredilo 
veliko na promociji vinogradništva, je dokaz, da je med član-
stvom že 5 vitezov Evropskega in Slovenskega reda vitezov 
vina. Ob tem je pohvalil prvega predsednika Ivana Janeza Puč-
ka, ki ima velike zasluge za razvoj in dobro delovanje društva. 
Vesel je, da novi predsednik Franci Zorko dobro vodi društvo, 
ki se še naprej razvija. V praznovanje 20-letnice občine bodo 
vključena tudi društva, med njimi tudi to.

Bivši župan Jože Kraner je kot župan vseskozi podpiral delo-
vanje društva. Kot je dejal, je društvo pripomoglo k razgibanemu 
društvenemu življenju in prepoznavnosti občine. Ob 15-letnici je 
zaželel še naprej uspešno delo. Vinska kraljica Monika Majer je 
pohvalila skrb društva, ki ga namenja vinski kraljici in njenem 
nastopanju v javnosti na številnih prireditvah. Delo društva je 
pohvalila tudi kmetijska svetovalka Cvetka Bunderla, ki je veli-
kokrat bila tudi ocenjevalka na društvenem ocenjevanju vin.

Predsednik društva Franci Zorko je ustanovnim članom dru-

mentorica podmladka RK v OŠ Cerkvenjak–Vitomarci, Janja 
Jemenšek, predstavnica transfuzijskega oddelka UKC Ma-
ribor, Franc Kuri, častni občan občine Cerkvenjak, in Franci 
Breznik, poslanec DZ.

Marija Firbas, predsednica Občinskega odbora RK Cer-
kvenjak, je med drugim poročala, da so uresničevali cilje in 
naloge po programu. Rdeči križ v Cerkvenjaku deluje že od 
leta 1945. Društvo šteje preko 400 članov. So del velike or-
ganizacije RK Slovenije in aktivnosti potekajo usklajeno, na 
temeljnih načelih RK.

Krvodajalstvo ni samo domena Cerkvenjačanov, ampak mo-
ralna dolžnost, kajti v njih se razvija čut do sočloveka. Darova-
ti kri pa pomeni darovati del sebe.

Tudi lani so pripravili že tradicionalno srečanje občanov, 
starejših od 75 let. Nasploh je starejšim posvečena velika po-
zornost, saj preko aktivistov po terenu poznajo vsakega starej-
šega občana.. Tako lahko hitro zaznajo kakršno koli ogrože-
nost ali drugo težavo, ki muči starostnike ali občane. Zaradi 
tega po potrebi sodelujejo tudi s CSD in patronažno službo. 
Lani so pomagali tudi pri nabavi defibrilatorja, ki je nameščen 
na občinski zgradbi oz. Domu kulture v Cerkvenjaku.

Predsednik krvodajalcev Marjan Zorko je poročal, da so na 
lanskih treh krvodajalskih akcijah imeli 263 odvzemov krvi, 
kar je manj glede na prejšnja leta, in se vprašal, kaj je vzrok 
temu? Povabil pa krvodajalce na naslednjo krvodajalsko akci-
jo, ki bo v petek, 29. junija.Slišali smo tudi poročilo podmlad-
ka RK na osnovni šoli Cerkvenjak–Vitomarci in pa kar nekaj 
pohvalnih in spodbudnih besed s strani gostov. 

V nadaljevanju občnega zbora so učenci 6 a razreda, har-
monikarja Lukas in Danej ter pevska skupina DU Cerkvenjak, 
izvedli priložnostni kulturni program.

Priznanja zvestim krvodajalcem in krvodajalkam so prejeli: 
Za 5-krat darovano kri Vojko Berlak, Bernarda Čuček in An-
dreja Rajh, za 10-krat Jasna Lipoš, Darko Vršič, Marija Kozar, 
Monika Firbas, Tatjana Kovačec in Boštjan Živko; za 15-krat 
Sandra Gomzi, Peter Zorko, Franc Berlak, Silvija Jančar, Jer-
nej Rajh, Slavica Simonič, Sergej Košnik, Milena Ploj, Valerija 
Toš in Danica Zorko; za 20-krat Mitja Brunčič, Ivan Ljubec, 
Aleš Peklar in Franc Klovar; za 25-krat Robert Hojnik, Viktor 
Domanjko, Aleš Bezjak, Marija Firbas in Marjana Vaupotič; za 
30-krat Robert Firbas in Franc Hameršak; za 35-krat Marjan 
Peklar in Dejan Šturm; za 45-krat Vilma Pulko in Marjan Zo-
rec; za 50-krat Štefan Žerdin, Jože Brunčič in Anica Čižič: za 
55-krat Dušan Vogrin; za 60-krat Peter Borko in Stanislav Pel-
cl; za 65-krat Viktor Kozar; za 70-krat Branko Soko; za 75-krat 
Roman Fekonja; za 80-krat Rozina Topolovec in za že kar 90-
krat darovano dragoceno življenjsko tekočino Marjan Paurič. 

Prejemniki priznanj za od vključno 50-krat darovano kri na-
prej s predsednico Marijo Firbas, predsednikom krvodajalcev 
Marjanom Zorkom in županom Marjanom Žmavcem. Štirje od 
njih na fotografiji manjkajo, med temi tudi rekorder Paurič.

Franc Bratkovič 
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14. REZ POTOMKE STARE 
TRTE V CERKVENJAKU

V nedeljo, 18. marca, je v Cerkvenjaku potekala rez potom-
ke stare trte z mariborskega Lenta - Johanezove trte. Vreme ni 
bilo ravno lepo, a delo mora biti opravljeno. 

Rezi se je udeležilo veliko gostov. Poleg domačih, Marja-
na Žmavca, župana, gospodarja trte in tudi vinskega viteza, 
Andreja Kocbeka, podžupana, 5. Cerkvenjaške vinske kralji-
ce Monike Majer, Francija Zorka, predsednika Društva vino-
gradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Ivana Janeza Pučka, 
dolgoletnega predsednika vinogradniškega društva, viničarja 
Johanezove trte in vinskega viteza, mag. Mirka Žmavca, rav-

natelja OŠ Cerkvenja –Vitomarci in vinskega viteza, Franca 
Kurija, častnega občana občine Cerkvenjak, Jožeta Kranerja, 
prvega župana občine Cerkvenjak so prišli še Franci Breznik, 
poslanec Državnega zbora RS, Marjan Farasin, predsednik Vi-
nogradniškega društva Benedikt, Peter Leopold, predsednik 
Vinogradniškega društva Sv. Trojica, Mojca Druzovič, pred-
sednica Sadjarsko-vinogradniškega društva Vitomarci, Andrej 
Kocbek, predsednik Društva Ovtar, Marko Šebart, Ovtar in 
predsednik Vinogradniškega društva Lenart, Janko Rihtarič, 
župan občine Radenci in predsednik vinogradniškega društva 
na Kapeli, in vinski vitezi Slavko Lončarič, Peter Kirič, Andrej 
Šajnovič, dr. Alojz Slavič, Roman Mulec in Jože Tominšek.

Kulturnemu programu so z zanimanjem prisluhnili tudi vinski vitezi.

Trto je obrezal viničar Johanezove trte Damijan Breznik, da ni bil 
žejen, je poskrbela 5. Cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer.

Prejemniki cepiča Johanezove trte

V kulturnem programu pred začetkom sta sodelovala MePZ 
KD Cerkvenjak pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič in mladi 
harmonikar Štefan Molnar. Zvrstila se je tudi vrsta pozdravov 
in nagovorov. Podeljene so bile tudi cepljenke Johanezove 
trte, ki jih cepijo v trsničarstvu Simona Toplaka v Juršincih. 
Prejeli so jih Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, Iz-
letniška kmetiji Breznik, Danilo Rihtarič, predsednik Društva 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, Vinogradništvo Ko-
cuvan–Kelc, Gostišče pri Antonu in Marko Šebart, Ovtar in 
predsednik Društva vinogradnikov Lenart.

Franc Bratkovič

štva izročil priznanja. Najvišje, naziv častnega člana društva, 
je prejela Silva Kozar. Že prej je tako priznanje prejel Ivan Ja-
nez Pučko. Plaketo društva za posebne zasluge ob ustanovitvi 
pa so prejeli še: Cvetka Bunderla, Stanko Žmavc, Feliks Bor-
ko, Damjan Breznik, Franc Čeh, Jože Kraner, Alojz Lorenčič 
ter posthumno Maks Kocuvan.

Prejemniki priznanj

Naziv častnega člana društva je prejela Silva Kozar.

Druženje ob večerji, tudi z odličnimi vini, je pripravila Izle-
tniška kmetija Breznik, za zabavo pa sta s harmoniko poskrbe-
la predsednik društva Franci Zorko in Marko Breznik.

Ludvik Kramberger
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KAJ POZIMI DELAJO 
ČEBELE?

Na spletni strani RTV Slovenija sem zasledil vprašanje, ki 
ga je osnovnošolec postavil slončku Bansiju: »Pozimi rože in 
drevesa ne cvetijo, kaj torej delajo čebele?« Otroški TV ju-
nak mu je med drugim odgovoril: »Čebele pozimi res ne bren-
čijo naokoli, a tudi spijo ne, temveč le mirujejo.« Ko se je že 
zdelo, da bo narava pričela dobivati rano spomladansko podo-
bo, nas je sredi meseca februarja presenetila krepka pošiljka 
snega in temperature blizu -20°C. Samo upamo lahko, da so 
čebele uspele ohraniti matice in da je tudi izguba čebel delavk 
čim manjša. Prva otoplitev je pokazala prve rezultate. Čebele 
so se podale na nabiranje cvetnega prahu na lesko, prve mačice, 
trobentice in drugo pomladansko cvetje, a na točne podatke o 
preživetju in kondiciji čebeljih družin bo potrebno še počakati. 

V tem času čebelarji niso pozabili na njih. Večkrat so pre-
gledali čebelnjake in stojišča nakladnih panjev, odstranili sneg 
izpred žrela ali s strehe in pripravljali vse potrebno za novo 
sezono. Iznajdljivejši in spretnejši so izdelali nove satnice, 
krmilnike, pobiralce cvetnega prahu, napajalnike, stojala za 
satnice ali celo celotne panje, drugi pa so se oskrbeli s potreb-
nim materialom. Nabava hrane za morebitno spomladansko 
hranjenje in zdravil za zatiranje čebeljih bolezni je prav tako 
obvezno opravilo. 

Panj v snegu

Začetek leta je čas za pregled dela čebelarskih društev v 
preteklem letu in sprejem načrtov. Člani ČD Ivan Jurančič 
Cerkvenjak smo se z več povabljenimi gosti 3. 2. 2018 sestali 
na rednem letnem občnem zboru. Vodil ga je delovni predse-
dnik Ivan Trojner. Predsednik društva Leon Grager je poročal 
o realizaciji načrta dela društva za leto 2017, poročilo pa sta 
dopolnila blagajničarka Natalija Lovrec in nadzorni odbor. 
Člani niso imeli pripomb in so predvsem izražali zadovoljstvo 
z delom in stanjem v društvu, kljub temu pa so izpostavili pri-
čakovanje, da bo v društvu več pozornosti namenjene osnovni 
dejavnosti, čebelarjenju, kajti brez čebel ga ne more. Poročila 
so bila soglasno potrjena, predsednik pa je predstavil predlog 
dela in finančnega načrta za leto 2018. Društvo bo sledilo 
dosedanjim ciljem in namenu, pa tudi izkušnjam iz preteklih 
let. Kot obsežno nalogo je navedel pripravo na praznovanje 
40. obletnice društva naslednje leto in s tem povezane izdaje 
publikacije. Tajnik Vido Blažič je pozval vse člane, ki imajo 
kakršno koli dokumentacijo ali gradivo o društvu, da ga do-
stavijo UO za pripravo publikacije. Program dela in finančni 
načrt sta bila soglasno potrjena, prav tako Osnutek pravilnika 
o priznanjih ČD IJC, sprejetih je bilo tudi osem novih članov 
društva. Župan Marjan Žmavc se je dotaknil dosedanjega dela 
društva in sodelovanja z občinsko upravo in napovedal sodelo-
vanje pri praznovanja 40. obletnice ČD in ob izdaji monografi-

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ 

Tudi v letu 2018 društvo Krdebač ne miruje. Takoj po pre-
stopu v novo leto smo Rimljani izvedli tradicionalni mokro-
-novoletni prestop. Letošnje vreme je bilo sicer ugodnejše od 
lanskega, vendar smo zaradi bližajočih padavin s kopanjem 
pohiteli in tako na žalost prehiteli marsikaterega obiskovalca. 

6. 1. 2018 smo se člani društva in simpatizerji zbrali pri Žiž-
kovih na Peščenem Vrhu in se pomerili v že tradicionalnem 
metanju pikada. Dogodka se je udeležilo trideset tekmovalcev 
in kar nekaj navijačev. 

V drugi polovici januarja smo imeli tretji redni občni zbor 
društva Krdebač. Udeležilo se ga je okoli 40 udeležencev. Na 
občnem zboru je prišlo do sprememb v nadzornem odboru in 
smo izvolili nove člane. Potrdili smo tudi pravilnik o nagradah 
in priznanjih. 

V začetku februarja smo nadaljevali z delavnico pletenja in 
učenja pletenja košev in košar pod mentorstvom Franca Simo-
niča iz Andrencev. Delavnice se je udeležil tudi gospod Žni-
dar, ki nam je pokazal, kako se izdela krplja oz. košara. 

Na osnovi dobrega sodelovanja s Prvo gimnazijo Maribor in 
našim društvom je na informativnem dnevu naš član predsta-
vljal legionarja.

je ob 20-letnici občine Cerkvenjak s predstavitvijo društev. Iz-
razil je željo, da bi v prihodnosti s soglasjem sorodnikov Ivana 
Jurančiča dosegli izdajo odličij »Ivana Jurančiča« za delo na 
področju čebelarstva na nivoju ČZS. Za uspešno delo društvu 
se bo, sedaj kot član, tudi sam potrudil. Zbrane so nagovorili 
še podžupan Andrej Kocbek, predsednik ČZDM Vlado Vo-
grinec, predsednik ČD Juršinci Franc Križan, predstavnik TD 
Cerkvenjak Dušan Kocmut, predstavnik PGD Cerkvenjak Mi-
lan Poharič ter predstavnik OO RK Cerkvenjak Marjan Zorko. 
Slednji je pozval k minuti molka za pokojne čebelarje. V toč-
ki razno je potekala živahna razprava o delu v minulem letu, 
sprejetih je bilo še nekaj sklepov o delu v društvu. Predsednik 
Leon Grager je prisotnim predstavil uokvirjeno fotografijo 
Ivana Jurančiča, ki mu jo je ob obisku v Cerkvenjaku poda-
rila edina še živeča vnukinja Ivana Jurančiča Dana Jurančič. 
Fotografija bo izobešena na primernem mestu v Čebelarskem 
domu. Sledilo je družabno srečanje s skromno pogostitvijo.

Še kratek pogled v prihajajoče dogodke. Še ta mesec izde-
lava in postavitev presmeca ob cerkvi sv. Antona Puščavnika 
v Cerkvenjaku. V aprilu tradicionalni Pohod od čebelnjaka do 
čebelnjaka, postavitev majskega drevesa in kresovanje, spo-
mnili pa se bomo tudi obletnice smrti Ivana Jurančiča. V maju 
bodo prireditve ob 1. svetovnem dnevu čebel in že bomo v 
juniju, na prireditvah ob občinskem prazniku.

Vido Blažič
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MK SLOVENSKE GORICE 
– CERKVENJAK - 

SLOVENIJA
Zima še vedno kaže svoje zobe in za nas motoriste še ni 

primerno vreme za vožnjo z motorjem. V zimskem času smo 
se udeležili skupščine zveze MK Slovenije v Ljubljani ter sre-
čanja SV Štajerske regije pri MK Kelti na Sladkem Vrhu. Tam 
smo si razdelili koledar prireditev vseh MK klubov, ki so v 
Zvezi MK Slovenije.

Na koledarju je tudi datum našega 10. blagoslova, ki bo po-
tekal pred cerkvijo v Cerkvenjaku 15. 4. 2018 po deseti maši. 
Na blagoslov vabljeni motoristi iz Slovenije in tujine ter tudi 
domačini s svojimi motorji. Pridite in se nam pridružite na bla-
goslovu in na malici, ki jo prejmejo vsi prisotni.

V marcu bomo izvedli 16. občni zbor kluba, kjer bomo pla-

AERO KLUB SRŠEN 
CERKVENJAK V LETU 2018

Leto 2018 je v Aero klubu Sršen Cerkvenjak zastavljeno pe-
stro in smelo. Na občnem zboru kluba dne 17. 2. 2017, se nas 
je ponovno zbralo prek 40.

Na občnem zboru je bil sprejet naslednji program aktivnosti: 
 y Marec: urejanje vzletišča in hangarja – priprava na 

letalno sezono
 y Maj: srečanje modelarjev - Aero zaprega

 y Junij (16. 6. 2018): DP ULN 2018 in Letalski dan AK Cer-
kvenjak 2018 – srečanje pilotov in ljubiteljev letalstva 

 y avgust: dan modelarjev - srečanje letalskih modelarjev
 y Avgust: poletni letalski piknik - srečanje letalcev
 y Oktober: kostanjev piknik
 y December (31. 12.): srečanje motornih padalcev

Na državnem prvenstvu v ULN letenju bomo poskušali po-
noviti v letu 2016 doseženo odlično 1. mesto naše ULN po-
sadke (Darko Milanović, Matej Vogrinčič). Glede na zasedeno 
drugo mesto na DP v letu 2017 se načrtuje tudi udeležba na 
svetovnem prvenstvu na Madžarskem.

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

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

Društvo Krdebač je ponovno vložilo dopolnjeno gradivo za 
zaščito Nesnovne kulturne dediščine ''Krdebač''. 

Pristopili smo tudi k nabavi materiala za nove obleke, saj se 
kot društvo večkrat predstavljamo v naši občini in tudi zunaj 
meja naše občine in nam zaradi vedno večjega števila članov 
primanjkuje oblek. 

Kot vedno se tudi tokrat zahvaljujemo našim sponzorjem in 
donatorjem, saj brez njihove dobre volje in pomoči, vsega za-
danega ne bi mogli izvesti.

Danica Kladošek
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STRELSKO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Tako kot že nekaj zim do sedaj je bila tudi letošnja zima v 
Strelskem društvu Cerkvenjak zelo pestra. Dolge zimske veče-
re so si naši strelci krajšali na strelišču v Kadrencih. V mesecih 
november, december, januar in februar je potekala društvena liga 
med člani društva. Vsak posameznik, ki se je tekmovanja udele-
žil, je vsak mesec dvakrat streljal za rezultat. Ti so se iz meseca 
v mesec seštevali in konec februarja v vsaki kategoriji prinesli 
zmagovalca. Med moškimi do 50 let je to postal Branko Peklar. 
Sledila sta mu Stanko Vršič z osvojenim drugim mestom in Mar-
jan Kocuvan z osvojenim tretjim mestom. Med moškimi nad 50 
let si je prvo mesto pristreljal Aleksander Fekonja. Drugo mesto 
je osvojil Alojz Čuček in tretje mesto Marjan Serčič. V konkuren-
ci žensk je zmago slavila Tatjana Vurcer, drugo mesto je zasedla 
Zdenka Kos, na tretje mesto pa se je uvrstila Terezija Živko.

Ekipa naših strelcev v zasedbi Leon Mlinarič, Stanko Vršič 
in Grega Šeruga, se je 2. 1. 2018 udeležila že tradicionalnega 
novoletnega turnirja v Oseku, ki ga organizira strelsko društvo 
Osek. Tam so se naši strelci zelo izkazali, saj so si ekipno pri-
streljali tretje mesto. Svojo polico s pokali pa je obogatil tudi 
Stanko Vršič, ki je v ostri konkurenci strelcev iz kar osmih 
društev postal tretji najboljši posameznik.

4. 3. 2018 smo na strelišču izpeljali šesti redni občni zbor 
društva. Udeležilo se ga je lepo število članov in članic, s 
prisotnostjo pa so nas počastili tudi nekateri povabljeni pred-
stavniki prijateljskih strelskih društev. Funkcionarji društva so 
poročali o delu preteklega leta in predstavili tudi načrte za te-
koče leto. Uradnemu delu je sledilo še popoldansko druženje 
ob pogostitvi in šesti občni zbor so strelci uspešno zaključili. 

Z mesecem aprilom se bodo zaključi redni treningi na stre-
lišču v Kadrencih in se nadaljevali spet jeseni. Nekateri strelci 
se bodo udeleževali turnirjev pri prijateljskih društvih, ki bodo 
potekali tekom poletja. 

Ob dvajseti obletnici naše občine se bodo tudi strelci pridružili 
praznovanju te okrogle obletnice z novostjo na področju strelja-
nja. Junija bo namreč potekalo tekmovanje v streljanju z zračno 
puško za pokal občine. Novost pa bo tekmovanje strelskih ekip 
med vasmi ali zaselki občine. Tako ste k uresničitvi tega projekta 
prisrčno vabljeni prav vsi občani in občanke občine Cerkvenjak, 
ki bi želeli preizkusiti svojo mirno roko in ostro oko. 

Patricija Peklar

10 LET DELOVANJA ŠTD 
SMOLINCI–ŽUPETINCI

Bilo je leto 2008, ko smo se vaščani Smolincev in Župetincev 
začeli pogovarjati o svojem društvu. Namen je bil ustanovitev 
društva, ki bi zbližalo vaščane obeh vasi, saj sta v občini najbolj 
oddaljeni od centra Cerkvenjaka. Pobudniki za društvo so bili 
starejši, mladi pa so se odzvali in tako s skupnimi močmi ustano-
vili ŠTD Smolinci–Župetinci. Prva leta smo društvo sestavljali 
člani teh dveh vasi, z leti pa so naši člani postajali tudi vaščani 
sosednjih vasi ter sosednjih dveh občin, Sv. Andraža v Slov. go-
ricah in Sv. Jurija ob Ščavnici, imamo tudi člane iz drugih občin. 
V letošnjem letu društvo šteje okrog 120 članov, ki se skozi vsa 
ta leta družimo ob različnih dogodkih, ki so kulturno in športno 
naravnani, nekateri pa imajo le namen preprostega druženja. 

Lansko leto smo tradicionalno zaključevali s tremi dogodki: 
s turnirjem v pikadu in kartanju, pohodom k polnočnici in tur-
nirju v namiznem tenisu. Vsako leto se jih udeleži lepo število 
članov društva. 

Letos smo v začetku marca imeli 10. redni občni zbor, ob tem 
smo tudi praznovali 10 let delovanja ŠTD Smolinci–Župetinci. 
Podelili smo zahvale trem podjetjem, ki nam vsa ta leta pomaga-
jo pri raznih dogodkih. To so: Trgovina – gostinstvo Ploj, Goz-
dna dela Franci Kreft in Slamnatna streha Golnar iz sosednje 
občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Zahvalo je prejel tudi Denis Ploj, ki 
je osem let vodil društvo ter še vedno pomaga pri delovanju. Da 
bi 10. občni zbor bil malo drugačen, smo za to okroglo obletnico 
imeli tudi torto, v sklopu praznovanja pa smo za vse člane dru-
štva dali izdelati črne termoflise z zelenim napisom, saj je naše 
društvo že nekaj let prepoznavno po zeleni barvi.

 
Na občnem zboru smo sprejeli plan za leto 2018. Novost v 

letošnjem letu je, da imamo skoraj vsak mesec en dogodek. V 
aprilu bo že tradicionalna čistilna akcija pri hrastu in kresova-
nje za člane društva. Zadnjo soboto v maju bo izlet na Veliko 
planino, junija bo 13. tradicionalni turnir Zorman. Tako kot 
vsako leto bomo tudi letos aktivni, vabljeni med nas.

Sandra Soko

nirali relacije voženj in drugih nalog, ki se bodo odvijale v 
okrilju drugih društev in klubov v kraju. 

Člani smo pripravili svoje jeklene konjičke za novo sezono. 
Želim, da bomo srečno in varno nabirali kilometre.

Predsednica MK Tončka Divjak
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OTROŠKA ROBOTSKA 
DEJAVNOST 

V jesensko-zimskem obdobju so se učenci OŠ Cerkvenjak-
-Vitomarci množično vključili v robotsko dejavnost, ki jo vo-
dil mentor mag. Feliks Jakopec, spec., ki je v tej sezoni dvignil 
nivo dejavnosti, saj so v sledilne avto robote (Robosled 2018) 
tokrat prvič pričeli vgrajevati sestavine, ki jim pravimo »ume-
tna inteligenca« (oz. strojna inteligenca), in so pomembne za 
obvladovanje delujočega robotskega modela. Bilo je nujno, 
da so izdelovalci robotov pri svojem delu morali osvajati tudi 
ustrezno teoretično znanje s poudarkom na matematiki, elek-
troniki, računalništvu ipd. 

Cerkvenjaški skupini sta se priključila še dva uspešna učen-
ca Vid in Mark Roškarič iz OŠ Lenart, ki sta v lanskem letu 
mentorju pomagala pri izvedbi testiranja sledilnih robotov 
(prototipov) v prostorih Knjižnice Lenart, kjer sta poleg de-

MALA PREŠERNOVA 
NAGRADA

Kultura je vrednota že sama po sebi. Je zatočišče najžlah-
tnejših človeških lastnosti – ustvarjalnosti in inovativnosti – 
ter krepi medsebojno razumevanje, povezanost in sodelovanje. 
Lahko je nevidna in neotipljiva, v vsakem primeru pa je klju-
čen del našega bivanja in družbenega razvoja. Kljub težkim 
časom in viharnim obdobjem, ki smo jih preživeli, se lahko 
slovenska kultura danes pohvali s pestro raznolikostjo, z razgi-
banim kulturnim življenjem in z barvitim umetniškim ustvar-
janjem ter s široko razvejano mrežo javnih in zasebnih usta-
nov, organizacij in kulturnih društev. Od svojih začetkov pa 
do danes je doživela izjemen razvoj. Iz varuha in utemeljitelja 
nacionalne identitete je prerasla v gibalo razvoja in dinamično 
ter neodvisno duhovno silo. Pri nas skrb za kulturo ostaja do-
kaj trdna. Prav tako se krepi zavest o pomenu in vrednosti kul-
ture, ki – tako kot v najrazvitejših državah Unije – vse postaja 
tudi pomembno gibalo tudi gospodarskega razvoja. Slednje je 
razvidno tudi iz statistike, ki kaže na to, da v primerjavi z dru-
gimi razvitimi državami nimamo nič manj knjižnic, muzejev, 
umetniških galerij, poklicnih gledališč ali glasbenih ustanov. 
S pomočjo kulture smo se izoblikovali v to, kar smo, v to, 
o čemer sanjamo. In to, kar imamo, smo dolžni ohranjati in 
negovati ter istočasno prilagajati novim okoliščinam, novim 
izzivom in spremembam v tem globaliziranem svetu.

In še nekaj o slovenski kulturi in njeni pomembnosti. Rav-
nokar smo zapustili Plečnikovo leto 2017 in vstopili v Cankar-
jevo leto 2018, v katerem bomo zaznamovali stoto obletnico 
pisateljeve smrti. Prav je, da tudi temu velikanu slovenske pi-
sane besede posvetimo nekaj več pozornosti. Slovenci smo se 
veliko naučili iz njegovih Hlapcev, njegove Betajnove, Bele 
krizanteme, doline Šentflorjanske in mnogih drugih. Po več 
kot stoletju, odkar so nastale, so lahko še venomer aktualne. 
Socialni realizem in slovenska moderna sta tako lahko še da-
nes identično ogledalo današnjega dne in podoba časa, v kate-
rem živimo. Odmisliti je potrebno samo njihovo časovno di-
menzijo. Prav zato moramo mi in slovenska država delovati v 
smeri skupnega slovenskega kulturnega prostora, ki povezuje 
vsa področja, kjer živimo Slovenci. To povezovanje vključuje 
kulturne, politične in gospodarske vezi, ki lahko pomembno 
prispevajo k gospodarski rasti in socialnemu razvoju. Slo-
venska država mora nameniti večjo pozornost medkulturnim 
stikom. Promocija slovenske kulture povečuje prepoznavnost 
Slovenije v EU in svetu. Hkrati povečevanje stopnje kultur-
nega pluralizma v slovenskem kulturnem prostoru zmanjšuje 
medkulturne in etične nestrpnosti. Večja učinkovitost kulturne 
produkcije je odvisna od učinkovitega upravljanja kulturnih 
inštitucij in njenega implementiranja v slovensko družbo.

Prav ta današnja navidezna resničnost bo to potrdila še z 
delčkom cinizma, če povemo, da niti kultura ni več samosvoja, 
samostojna ali morda še kakšna. Tudi ona je postala nesebič-
ni del družbenega bremena, ki ga danes le stežka prenašamo. 
Treba jo je pač jemati kot del nečesa, kar lahko služi vsem in 
vsakomur. Ima pa dobro lastnost; še naprej ostaja edina, edin-
stvena in neminljiva.

Je pa res, da je kultura tudi del duhovnega ponotranjenja sle-
hernega posameznika, obenem pa ostaja del kulturne zavesti, 
ki jo moramo širiti med mlade. Vsi, ki prihajajo za nami in se 
od nas učijo, morajo biti seznanjeni z dosežki slovenske kultu-
re; od prvih omemb, pa vse do današnjih dni, ko se ta resnično 

IZ ŠOLE IN VRTCA, ZNANJE -  
RAZVOJ

lahko pohvali z vrhunskimi ustvarjalci in njihovimi dosežki.
Tudi mi smo se odločili, da v letošnjem šolskem letu, drugič 

zapored, nagradimo najuspešnejšega učenca na področju kul-
ture. Mi vsekakor ne moremo podeliti Prešernove nagrade za 
življenjsko delo, kot jih podeljuje naša država, lahko pa pode-
limo malo Prešernovo nagrado.

Dan slovenske kulture je zato trenutek, ko tudi mi moramo 
med seboj prepoznati učence, ki si takšno nagrado zagotovo 
zaslužijo. Veliko jih je, nagrada pa je žal samo ena. Ta je bila 
letos podeljena 6. februarja 2018 na naši prireditvi ob prazniku 
slovenske kulture. Za vsestranske dosežke na področju kulture 
je letos nagrado prejela naša učenka Lara Kramberger, učenka 
devetega razreda.

»Skoraj ni bilo priredi-
tve, ko nas ne bi nagra-
dila s svojim čudovitim 
glasom ali nam popestrila 
trenutka z drugimi glasbe-
nimi užitki. Zapela si naši 
ministrici, predstavni-
kom ameriške ambasade 
v Sloveniji, zapela si na 
občinskih in šolskih pri-
reditvah in seveda zapela 
si še mnogim drugim; naj-
večkrat pa nam, ki vedno 
radi prisluhnemo tvojemu 
čudovitemu glasu. Pa se-
veda ni bil samo tvoj pevski talent. V teh letih je bilo še mno-
gokaj, na kar ne smemo pozabiti. Z veseljem ti podarjamo to 
»malo« nagrado in verjamem, da bo takšnih priložnosti tudi za 
druge še velikokrat.«

mag. Mirko Žmavc, spec., prof. ravnatelj
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ŠOLSKI OTROŠKI 
PARLAMENT

Šolski otroški parlament? Ja, prav ste prebrali. V petek, 16. 
februarja 2018, se je učilnica ZGO tretjo in četrto šolsko uro 
spremenila v pravi parlament, le da so tokrat parlamentarna 
mesta zasedli učenci OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. Že 16. leto 
so se učenci od četrtega do devetega razreda iz matične in 
podružnične šole preizkusili v vlogi mladih parlamentarcev. 
Tokrat so, kot njihovi vrstniki po vsej Sloveniji, razpravljali 
na temo Šolstvo in šolski sistemi. Ta tema je bila izbrana na 
lanskem državnem otroškem parlamentu. Tudi tokrat ste pra-
vilno prebrali. Šolski otroški parlament je namreč prva stopnja 
tovrstne javne tribune, kot jo poimenuje Zveza prijateljev mla-
dine Slovenije, ustanoviteljica projekta otroških parlamentov. 
Po šolskih otroških parlamentih se izvede medobčinski otroški 
parlament. Ta vsako leto poteka v Lenartu. Na njem zraven 
učencev naše šole sodelujejo še učenci iz OŠ Benedikt, Lenart, 

OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, OŠ Sv. Trojica, Sv. Ana in 
Voličina. S strani učencev, parlamentarcev na medobčinskem 
otroškem parlamentu, se izvoljeni trije učenci udeležijo regij-
skega parlamenta v Mariboru. Tista dva, ki prejmeta največ 
glasov, pa še nacionalnega v Ljubljani, na katerem sodelujejo 
osnovnošolci iz vse Slovenije. In tam izberejo temo za nasle-
dnje leto. 

Za doseganje primarnega cilja otroškega parlamenta, spod-
bujanje učencev k izražanju lastnih mnenj o temi, ki jo po de-
mokratičnem postopku izberejo sami, smo na šoli pripravili 
dejavnosti pri razrednih urah. Po dva učenca iz vsakega razre-
da sta se udeleževala tudi delavnic. Želje in vprašanja, ki so jih 
imeli učenci o temi parlamenta, smo na delavnicah strnili v šti-
ri večje vsebinske sklope: odnosi v šoli (odnosi med vrstniki, 
odnosi med učitelji in učenci), učne vsebine (Kako bi učenci 
lahko obogatili učne vsebine s svojimi interesnimi/močnimi 
področji?), metode in načini poučevanja (Katere metode in na-
čini poučevanja so učencem najbolj všeč in na kakšen način bi 
jih lahko obogatili?) ter šola za življenje (Katere učne vsebine 
so življenjsko najbolj uporabne? Katere učne vsebine oz. spre-
tnosti bi dodali v učni načrt?).

Na parlamentu, ki so se ga udeležili prav vsi povabljeni go-
stje, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, županja občine 
Sv. Andraž Darja Vudler, ravnatelj, mag. Mirko Žmavc, po-
močnica ravnatelja Cvetka Bezjak, medicinska sestra Darinka 
Breznik, policist Danilo Juršnik, pedagoška vodja podružnične 
šole Marjana Gomzi in prav posebna gostja, zdravnica Nataša 
Krajnc, ki je predstavila svoje izkušnje iz bivanja na Filipinih, 
so učenci svoje ugotovitve povzeli v treh sprejetih sklepih:

1. Ugotovili smo, da je vzpostavljanje dobrih medsebojnih od-
nosov dolgotrajen proces, ki zahteva potrpežljivost, vztraj-
nost in strpnost vseh. Zelo hitro pa se dobri odnosi lahko 
skrhajo. Iz dobrih odnosov, ki jih učitelji vzpostavljajo z 
učenci, se učimo vsi. Predlagamo, da se še naprej pri RU 
izvajajo aktivnosti, namenjene razvijanju spretnosti, potreb-
nih za vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov. 

2. Učenci imamo radi, da nam učitelji posredujejo znanje na 
zanimive in razumljive načine. Pogosto se veliko naučimo 
tudi od sošolcev. Predlagamo, da bi učitelji v pouk vnašali 
naša interesna področja, saj bi potem poslušali z večjim 
zanimanjem in si več zapomnili. Pouk bi lahko bil obča-
sno organiziran tako, da bi se učili od sošolcev oz. bi nas 
učili boljši učenci.

3. Predlagamo, da bi dnevi dejavnosti vključevali čim več 
aktivnosti, namenjenih učenju določenih spretnosti, kot sta 
npr. kuhanje ali šivanje. Učenci bi imeli možnost izbirati 
aktivnosti. Tako bi se lahko naučili tistega, kar jih veseli. 

S podajanjem svojih mnenj in predvsem njihovega argumen-
tiranja so parlamentarce najbolj prepričali Tanja Gavez, Melisa 
Veberič, Pia Peklar, Tamara Borko in Rene Štelcar. Omenjeni 
učenci so bili izvoljeni za medobčinski otroški parlament. 

Štefka Smej, mentorica

monstracije hitre vožnje predstavljala še sestavne dele robotov 
in njihov princip delovanja. 
Regijsko tekmovanje ROBOsled 2018 

V četrtek, 8. marca 2018, so se učenci tekmovalci (iz omenje-
nih šol) v velikem številu udeležili regijskega tekmovanja RO-
BOsled 2018 na Srednji elektro-računalniški šoli v Mariboru. V 
hitri disciplini Dirkač brez mikrokrmilnika so dosegli 1., 2. in 
3. mesto (Luka Kavčič, Dani Sima in Sašo Nedelko). V hitri di-
sciplini Dirkač z mikrokrmilnikom so dosegli 1., 2. in 3. mesto 
(Vid Roškarič, Klemen Kocmut in Mark Roškarič). Najuspe-
šnejši regijski tekmovalec v skupnem seštevku vseh tekmoval-
nih točk (iz kategorije Dirkač -3. mesto in Poznavalec robota 
- 2. mesto) je postal Mark Roškarič, ki je dosegel 1. mesto.

»Vsem iskrene čestitke za sodelovanje pri robotski dejavno-
sti, ki postaja glede na izzive prihodnosti vse bolj pomembna in 
potrebna, še posebej glede poklicnih možnosti in priložnosti v 
prihodnje. Omenjena dejavnost bo morda le dobila bolšjo druž-
beno priložnost, da bodo generacije prihodnosti postale še bolj 
ustvarjalno in inovativno naravnane k optimalni razvitosti svoje 
družbe in za učinkovitejše oddaljevanje od manj inovativnega 
in preveč osiromašenega dela sveta,« je ob nagradah učencem 
povedal njihov mentor robotike mag. Feliks Jakopec, spec.

Edvard Pukšič
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ZIMSKE POČITNICE 
MALO DRUGAČE

Tudi v letošnjih zimskih počitnicah so najbolj radovedni in 
ustvarjalni učenci nekaj trenutkov preživeli v šoli. Konzorcij 
osnovnih šol Slovenskih goric, v katerega so vključene OŠ Be-
nedikt, Cerkvenjak–Vitomarci, Jakobski dol, Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol, Sv. Ana, Sv. Trojica in Voličina, že nekaj let za-
pored organizira dopolnilne dejavnosti za nadarjene učence, ki 
se odvijajo v sobotnih šolah in v času počitnic. Vsaka šola v 
svojih prostorih organizira delavnice, katerih se lahko udeleži-
jo učenci iz vseh sedmih šol. 

Naša šola že vrsto let pod koordinacijo svetovalne delavke 
Jasne Lipovž pripravi aktivnosti v zimskih počitnicah. To je 
čas, ki ga učenci zraven športa in iger na snegu lahko izkori-
stijo tudi za ustvarjanje in učenje nekoliko drugače. Letos so 
učenci ustvarjali v dveh delavnicah – slaščičarski in tehnični. 
Slaščičarska je potekala v ponedeljek, 26. 2. 2018, tehnična v 
četrtek, 1. 3. 2018.

V slaščičarski delavnici so se učenci seznanili s pripravo in 
oblikovanjem tičino mase – sladkorne mase - ter z nekaterimi 
slaščičarskimi pripomočki in orodjem. Učenci so spoznali sesta-
vine, postopke priprave in shranjevanje mase, njeno oblikovanje 
ter barvanje. Iz sladkorne mase so ročno in s pomočjo modelčka 
ustvarjali cvetove vrtnice. Vsak si je po želji obarval svoj kos 
sladkorne mase in izdelal cvetove. Učenci so pri delu upora-
bljali učne vsebine, pridobljene pri rednem pouku. Na delavni-
ci so tako imeli priložnost spoznati uporabnost učnih vsebin v 
vsakdanjem življenju, kar je bila tudi ena izmed tem letošnjega 
otroškega parlamenta. Potrebovali so znanja iz matematike o 
merskih enotah – tehtanje, iz likovne umetnosti – mešanje treh 
osnovnih barv in oblikovanje, iz gospodinjstva – sestavine, pri-
prava materiala in pripomočkov, postrežba sladice, iz zgodovine 
in geografije – kako je nastala sladkorna masa in kje ter od kod 
pridobivamo sestavine, iz kemije – reakcije ob mešanju sestavin 
itd. Delavnica se je zaključila z okrasitvijo torte, ki so jo učenke 
obložile s pripravljeno sladkorno maso ter cvetovi vrtnic.

VRTEC CERKVENJAK  
40 LET

Letos mineva že 40 let, odkar v Cerkvenjaku stoji vrtec in se 
v njem izvaja organizirana vzgoja in varstvo ter izobraževanje 
predšolskih otrok. Seveda ne bi bilo prav, če bi takšen jubilej 
spregledali. Že samo število otrok, ki je preseglo stotico, nam 
pove, kako pomembno vlogo ima vrtec v naši občini. Zado-
voljujemo potrebe staršev po varstvu in vzgoji otrok. Čeprav 
starši pri vzgoji otrok prevzemajo večjo odgovornost. Pozitiv-
no pa je, da se družinska vzgoja in vzgoja v vrtcu dopolnjujeta. 
Nikakor pa vrtec ne more nadomestiti družine. 

Vrtec kot institucija predstavlja temelj razvoja predšolskih 
otrok. Saj v tem obdobju otroci pridobijo veliko izkušenj, no-
vih doživetij, spretnosti in spoznanj, ki jim bodo pozneje v 
življenju še kako koristile. Seveda je tukaj potrebna strokov-
nost, iznajdljivost, potrpežljivost in še marsikatera vrednota 
vzgojiteljic.

Šolsko leto 1982-83

V tehnični delavnici so svoje spretnosti preizkušali bodoči 
mizarji ali morda celo tesarji, skratka učenci, ki jih zanima delo 
z lesom. Čeprav omenjene poklice običajno izbirajo fantje, se 
je letošnje delavnice udeležila tudi predstavnica nežnejšega 
spola. Tokrat so učenci reševali težavo z neurejeno pisalno 
mizo. Na poti do cilja, izdelati izdelek, so se na zanimiv način 
preizkusili v različnih vlogah. Najprej so kot likovniki skicirali 
svoje ustvarjalne ideje. Nato so se preizkusili v vlogi učiteljev 
ocenjevalcev, kjer so izbrali en predlog. Sledila je vloga in-
ženirjev lesarstva, v kateri so se seznanili s pripravo tehnične 
dokumentacije. Končno so se prelevili v prave tehnike in v de-
lavnici izdelali izdelek. Preden so postali spet ustvarjalni učen-
ci, bogatejši s pridobljenim znanjem in izkušnjami v delavnici 

ter novimi prijateljstvi, so 
kot umetniki svoj izdelek 
še polepšali. Ostalo jim je 
samo še slovo in želja po 
čim bolj koristnem upora-
bljanju izdelka ter ohranja-
nju novo nastalih prijatelj-
skih vezi.

Mentorici delavnic: Ela 
Žibrat, Štefka Smej
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OD PUSTNEGA RAJANJA 
DO ZIME V VRTCU

Otroci iz vrtca Pikapolonica Cerkvenjak so vsak dan pogledo-
vali skozi okno in z žalostnimi očmi spraševali, kdaj nam bo zima 
nasula kaj snega. Naučili so se celo šaljivo deklamacijo o naga-
jivi zimi in z njo vsak dan okarali babico Zimo, ker nam igrišča 
še vedno ni zasnežila. K sreči nas je zima nazadnje le osrečila, 
nam nasula kupe snega in otroško veselje je bilo zdaj popolno. 
Ob slovenskem kulturnem prazniku so se otroci preizkusili s pi-
sanjem z gosjimi peresi, kot v Prešernovih časih. Obiskala nas je 
tudi Svitova babica, gospa Anica Borko, ki nam je skozi zgodbe 
iz svojega otroštva prikazala delček življenja nekoč.

 
Ob zasneženi idili nismo pozabili na živali, ki v zimskem času 

potrebujejo našo pomoč. Napolnili smo ptičje krmilnice in z ve-
seljem opazovali preletavanje ptic na terasi pred vrtcem. Kljub 
zasneženi pokrajini smo se ob pustnem času našemili in spre-
menili v najrazličnejša bitja. Podali smo se na pustno povorko 
skozi Cerkvenjak, ponosno predstavili svoje maske in kostume, 
nato pa v vrtcu vsi skupaj zarajali ob razigrani glasbi. Ob vseh 
pustnih norčijah pa smo si najbolj želeli, tako majhni kot veliki, 
da bi zima še vsaj nekaj časa ostala. Na koncu so se naše skrite 
želje uresničile. Igrišče je bilo prekrito z debelo odejo snega in 
mali ustvarjalci iz vrtca so vsak dan komaj čakali, da zdirjajo po 
snegu in pustijo v njem svoje sledi in umetnine.

Vzgojiteljica Karmen Borko

Otvoritev terase 22. 6. 2003

Tako je nastajal novi vrtec

Otvoritev novega vrtca 26. 9. 2014

Da smo prehodili 40 let, je bilo vloženega veliko truda in 
kompromisov vseh sodelujočih. Ampak zgodovina se ponavlja. 
Nekoč naši varovanci – danes starši v vrtec vodijo svoje otroke.

Ugotavljam, da je vsak, ki v teh 40 letih ni doživel utripa 
našega vrtca tako ali drugače, zamudil pomembno življenjsko 
izkušnjo.

Priprave na praznovanje 40. obletnice so stekle. Sestal se je 
ožji odbor za pripravo praznovanja in se dogovoril, s katerimi 
aktivnostmi bomo zaznamovali pomembno obletnico. Ob tej 
priložnosti bomo izdali zbornik z raznolikimi pogledi na delo-
vanje vrtca v 40 letih. Osrednjo prireditev planiramo v jeseni, 
natančneje 26. 10. 2018. Takrat bo na ogled razstava izdelkov 
- tudi takšnih, ki so nastali pred 40 leti.

Marjeta Belna, vodja vrtca Pikapolonica Cerkvenjak
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APRIL - EKO MESEC V 
VRTCU PIKAPOLONICA 

CERKVENJAK 
V okviru EKO projekta se v vrtcu Pikapolonica trudimo, da 

otrokom privzgajamo čimbolj spoštljiv odnos do narave ter da 
se otroci učijo uporabljati reciklirane stvari. 

V letošnjem letu bomo največ poudarka dali gozdu, ki je nepo-
sredno v naši bližini. Otrokom bomo poskušali približati, kako 
zanimivo je preživljati čas v naši še dokaj neokrnjeni naravi. 
Prebirali bomo slikanice in knjige s tematiko o gozdu ter tudi ob 
tem likovno ustvarjali. Obiskali nas bodo naši domačini, ki nam 
bodo prikazali, kako se pletejo košare, predstavili poklic gozdar-
ja ter mizarja. Ogledali si bomo tudi lutkovno predstavo Rešimo 
gozd. Prosti čas pa si bomo krajšali z EKO družabnimi igrami. 

3. 4. Obnovimo EKO himno - košek za smeti ter določimo zeleno stražo  
ob 9. uri 

4. 4. Franc Simonič - predstavi pletenje košar (ob 9.00 uri)

5. 4. Beremo knjige z EKO vsebino (tema o gozdovih)

6. 4. Obisk gozdarja Boštjana Kaučiča - nam predstavi delo gozdarja 
ter opremo

9. 4. Gozd je naš vir gibalnih iger ter ustvarjalnih idej

10. 4. Obisk mizarja Blaža Fekonja (prikaz orodja, ki ga potrebuje pri delu 
z lesom, ter prikaz dela) 

11. 4. Lutkovna predstava: Rešimo gozd v izvedbi Ekološkega – kulturnega 
društva Za boljši svet

12. 4. Igra z EKO družabnimi igrami 

13. 4. Igra z EKO družabnimi igrami 

16. 4. Urejanje gredice v atriju vrtca - posadimo nove zelišča, dodamo zemljo 

17. 4. Sprehod do gozda ter opazovanje življenja v njem 

18. 4. Kino dan: Lepši svet (Ugasni luč, Kam z odpadki, Postani izumitelj, 
Pojdi s kolesom, Zapri okno) 

19. 4. Igranje v gozdu - gozdna igralnica

20. 4. Slikamo gozd na velike površine, ustavrjamo z lubjem …

23. 4. Priprava na EKO zaključek – generalka

24. 4. Zaključek EKO projekta v vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak ob 16. uri 

25. 4. dan športa in gibanja v naravi v vrtcu - krajši pohodi po skupinah v 
dopoldanskem času 

26. 4. Druženje skupin v skupnem prostoru – pogovor o dejavnostih v  
mesecu aprilu

30. 4. Dan, preživet z EKO družabnimi igrami

 Damo poudarek na branju pravljic z EKO vsebino. 
 V tem mesecu je predvideno, da uredimo zeliščne gredi-

ce. Predvideno je, da prekopamo gredice, dodamo manjkajo-
čo zemljo ter zasadimo nova zelišča.

 Uvedemo »zeleno stražo«, ki bo skrbela za okolico vrtca. 
Dnevno si bodo ogledali igrišče vrtca in pobrali smeti. Naba-
vili bomo tudi plastične rokavice in vreče. Tudi pri tej dejav-
nosti se otroci menjujejo. 

 Detektivi za koše bodo dnevno oziroma tedensko pre-
verili, če otroci, vzgojiteljice in ostali zaposleni pravilno lo-
čujejo odpadke. Otroki se menjavajo in niso vedno isti EKO 
detektivi. 

 V tem mesecu se vse bolj nagibamo k uporabi odpadnih 
in naravnih materialov, ki jih ponovno uporabimo, se z nji-
mi igramo, ustvarjamo.

 EKO igre (posamezna skupina izdela večje število le teh)

Zaključek EKO projekta bo letos malo drugačen, zato se že 
veselimo, da se skupaj z mani podate na nove poti dogodivščin.

EKO koordinatorka Aleksandra Pučko

KAKOVOST PITNE VODE
Skladnost pitne vode je Ma-

riborski vodovod, d. d., tudi v 
letu 2017, tako kot do sedaj, 
zagotavljal z izvajanjem no-
tranjega nadzora po izdelanem 
HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja 
podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije 
do uporabnikov. Skladnost pitne vode se je spremljala na črpa-
liščih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih 
(večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih 
objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z 
določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 
26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/15).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 
2017 odvzetih 2.179 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 
111 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Maribor-
skega vodovoda, d. d., je bilo v letu 2017 mikrobiološko ne-
skladnih 3,2 % vzorcev, kemijsko pa je bil neskladen 1 vzorec. 

Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne 
vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2017 dobavljal Mariborski vodo-
vod za občino Cerkvenjak, Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo 
pitno vodo kot varno.

EKOLOŠKO UNIČEVANJE 
IZRABLJENIH VOZIL 

Saubermacher Slovenija, d. 
o. o., tako kot doslej še naprej 
skrbi za zbiranje izrabljenih 
motornih vozil na štajersko-
-prekmurskem področju, ka-
terega po novem predstavlja 
8 zbiralnih mest, kjer je neuporabno ali nevozno vozilo 
mogoče predati.

Zbiralna mesta za izrabljena motorna vozila v SV Sloveniji

AMZS d.d. Zagrebška 25, 2000 MARIBOR

AVTOKOMPLET, Pintarič Igor s.p. Puhova ul. 50, 2000 MARIBOR

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. Sp. Porčič 4 a, 2230 LENART

AVTO LUNEŽNIK, Lunežnik Slavko s.p. Ritoznoj 4, 2310 SLOV. BISTRICA

AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o. Hardek 44 c, 2270 ORMOŽ

AVTOSERVIS Franc Lasbaher s.p. Mariborska cesta 21,  
2234 BENEDIKT

AVTOCENTER HORVAT s.p. Ulica Matije Gubca 13,  
9000 MURSKA SOBOTA

AMZS d.d. Noršinska 2,  
9000 MURSKA SOBOTA

Odsluženo vozilo se brezplačno preda na enem od zbiral-
nih mest, kjer lastnik dobi potrdilo o razgradnji, s katerim 
se nato na upravni enoti vozilo odjavi iz prometa. V kolikor 
je vozilo zapuščeno ali nevozno in ga ni možno dostavi-
ti do najbližjega zbiralnega mesta, za odstranitev poskrbi 
najbližji zbiralec ali Obrat za razstavljanje - Saubermacher 
Slovenija, d. o. o.

OKOLJE, GOSPODARSTVO
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»ZLATO« GOSTIŠČE PRI 
ANTONU SO PRENOVILI

Matej Braček: Še naprej bomo 
usmerjeni v čim bolj kakovostno go-
stinstvo in v organizacijo dogodkov - 
na tem področju želimo biti najboljši.

Gostišče pri Antonu, ki v osre-
dnje Slovenske gorice in Cerkve-
njak ter Sveti Jurij ob Ščavnici 
privablja številne goste od blizu in 
daleč, so na začetku tega leta po-
novno prenovili. Tako je največje 
in najbolj prepoznavno gostišče da-
leč naokoli.

»Gostišče pri Antonu vsakih nekaj let redno obnavljamo, saj 
si prizadevamo, da bi se gosti pri nas v lepem in urejenem 
ambientu dobro počutili,« pravi Matej Braček, ki dela v dru-
žinskem podjetju Jožef Braček, s. p. 

Gostišče pri Antonu je lani ob 25-letnici obstoja prejelo zlati 
grb občine Cerkvcenjak za izjemne dosežke, ki so pomembni 
za razvoj, prepoznavnost in ugled občine Cerkvenjak na po-
dročju gostinstva, turizma, športa, kulinarike, obrti, društve-
nih dejavnosti in občinskih prireditev ter za promocijo občine. 

Najvišje priznanje občine je gostišče prejelo, ker je kot nosi-
lec gostinsko-turistične ponudbe kraja in občine nenehno vpeto 
v lokalno dogajanje na različnih področjih. Zlati grb je gostišče 
prejelo tudi zaradi tega, ker vzorno skrbi za urejenost lastnih 
objektov ter okolice in ker je bilo vedno pripravljeno partici-
pirati svoj delež za izboljšanje lokalne infrastrukture v okolici.

Resnici na ljubo je treba reči tudi, da Gostišče pri Antonu 
poznajo tudi mnogi v Sloveniji in tujini, ki sicer o Cerkvenjaku 
bolj malo vedo. Marsikdo je občino Cerkvenjak spoznal preko 
blagovne znamke Gostišča pri Antonu, ki je zato odličen pro-
motor kraja in občine ter njune urejenosti in gostoljubnosti.

»S prenovitvenimi deli smo začeli februarja, končali pa smo 
jih sredi marca,« pojasnjuje Matej Braček. »Prenovili in pople-
skali smo stene, zamenjali ali obnovili in prepleskali smo stavbno 
pohištvo ter obnovili notranjo opremo in vse, kar sodi zraven.«

Štukatur niso zamenjali, vendar pa po prenovi pridejo mnogo 
bolj do izraza kot doslej, zato so videti kot nove. V veliki jedilnici 
v zadnjem nadstropju objekta pride čudovito do izraza velika sten-
ska slika Cerkvenjaka, ki jo je naslikal cerkvenjaški slikar, kipar in 
umetniški fotograf Ivo Lorenčič, imenovan tudi slovenskogoriški 
trubadur. Gostišče pri Antonu slovi tudi po tem, da je spodbujalo 
in podpiralo domače umetnike ter s z njimi znalo tudi postaviti.

»Prostore za diskoteko v kleti smo prenovili že lani poleti, 
medtem ko smo kafič v pritličju prenovili lani decembra. Tako 

je sedaj prenovljen celoten objekt,« pravi kar malce ponosno 
Matej Braček. »Gosti so prenovo sprejeli zelo pozitivno.«

Kot pravi sogovornik, lahko v Gostišču pri Antonu poleti, 
ko je odprta tudi terasa, hkrati postrežejo hrano več kot 500 
gostom. V diskoteki in bifeju pred njim pa je dovolj prostora še 
za 500 gostov. Tako lahko Gostišče pri Antonu hkrati sprejme 
več kot tisoč gostov. Okoli 400 gostov pa lahko sprejme tudi 
Gostilna pri Antonu v Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici, ki 
je prav tako v lasti Bračkovih. Kot pravi Matej Braček, imajo 
za goste v obeh lokalih enako ponudbo.

V gostišču pri Antonu ima najdaljšo tradicijo diskoteka, ki 
je še vedno zelo dobro obiskana. »Naša diskoteka slovi po 
tem, da se gosti v njej dobro zabavajo. Diskoteka ima lastnega 
DJ-a, to jer Basstian, ki v njej dela že šest let. Vrti vse zvrsti 
glasbe, tako da pridejo na svoj račun vsi. Vsako soboto je v di-
skoteki tudi glasbeni gost. V naši diskoteko goste vedno čaka 
kakšno presenečenje. Sicer pa lahko vsakdo več o programu 
v diskoteki izve na spletni strani gostišča pri Antonu,« poja-
snjuje Matej Braček. Po njegovih besedah so med obiskovalci 
mladi iz različnih generacij, največ pa je starih okoli 24 let.

Gostišče pri Antonu slavi po dobri kuhinji in po solidnih 
porcijah, tako da gosti iz njega ne odhajajo lačni. »Kuharji, 
ki so zares odlični, pripravljajo med tednom tudi malice, ki 
jih vozimo oziroma dostavljamo tudi na druge lokacije. Naši 
vozniki pripeljejo po potrebi naročnikom hrano tudi na dom.«

V gostišču pri Antonu pripravljajo domala vse jedi vrhun-
sko, vendar pa gosti, kot pravi Matej Braček, še posebej radi 
segajo po lignjih. Ob nedeljah pa goste privablja v gostišče 
samopostrežni bife, kjer si lahko vsakdo postreže z različnimi 
jedmi in z njihovo količino po lastnem okusu in volji. 

Sicer pa v Gostišču pri Antonu v Cerkvenjaku in v Gostilni 
pri Antonu v Svetem Juriju ob Ščavnici organizirajo veliko go-
stij ob porokah, Abrahamov, sedmin, pogostitev ob občnih zbo-
rih društev, srečanj delovnih kolektivov in drugih skupinskih 
pogostitev. Obišče jih tudi veliko skupin gostov z avtobusi, da 
o gostih iz tujine niti ne govorimo. Vse več je tudi priložnostnih 
gostov, ki pridejo na kosilo ali večerjo iz bližnje avtoceste. 

Gostišče ima 4 sobe s po dvema posteljema. »Veliko gostov 
pride k nam zato, da si ogledajo bližnjo in daljno okolico. Ne-
kateri naši stacionarni gosti pri nas spijo, na izlete pa se vozijo 
po vsej Sloveniji in v sosednje države.«

Kakšne načrte imajo v Gostišču pri Antonu po petindvajsetih 
letih uspešnega dela, razvoja in poslovanja? »Še naprej bo naša 
prva skrb posvečena dvigu kakovosti storitev, da bi bili naši go-
sti čim bolj zadovoljni. Pomembno pa je tudi, da so zadovoljni 
zaposleni, saj lahko samo zadovoljen gostinski delavec poskrbi, 
da bodo zadovoljni tudi gosti. Gostinstvo je delo z ljudmi. Tega 
se nenehno zavedamo. Trenutno je v Gostišču pri Antonu za-
poslenih 25 ljudi, ob špicah pa nam priskočijo na pomoč tudi 
študenti. Usposabljamo tudi mlade, ki obiskujejo gostinske šole. 
Med zaposlenimi je daleč največ takšnih, ki so se v Gostišču pri 
Antonu usposabljali že v času šolanja,« pojasnjuje Matej Braček, 
ki je tudi sam končal srednjo gostinsko in nato še višjo gostinsko 
šolo v Mariboru. »Sam sem po poklicu organizator gostinstva 
in turizma, zato me organiziranje dogodkov še posebej veseli.«

Gostišče pri Antonu že danes slavi kot odličen organizator 
prireditev. Tako vsako leto organizirajo Antonovo noč, Jurje-
vanje, Trojiško noč, Dupleško noč in podobne prireditve, ki 
jih obišče na tisoče ljudi. Vsako leto imajo svoj lokal tudi na 
mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

Kot pravi Matej Braček, so v Gostišču pri Antonu živo zain-
teresirani tudi za razvoj kraja in občine tako na turističnem kot 
na vseh drugih področjih, saj to v osrednje Slovenske gorice 
privablja goste in druge obiskovalce.

T. K.
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PLETENJE KRDEBAČEV 
PRI ŽELOVIH NA VANETINI

Na Želovem vikendu na Vanetini se je večer pred tepežnico 
zbralo okrog 25 družinskih prijateljev, sosedov in sorodnikov 
iz trojiških in cerkvenjaških koncev, tudi iz Lenarta in Maribo-
ra, na zanimivem druženju, ki je imelo namen ob sproščenem 
druženju obuditi spomin na običaj, ki počasi izginja, tepežni-
co, in hkrati ohraniti eno od rokodelskih spretnosti, pletenje 
krdebačev in tudi drugih koristnih izdelkov iz vrbovih šib (pin-
tovca). 

90 LET ANICE ZELENKO
30. januarja je 90 let praznovala Anica Zelenko. Zelenkova 

je bila rojena v kmečki družini materi Ani z dekliškim priim-
kom Balaškovič in Jožetu Zelenko v Župetincih. Od sedmih 
otrok, koliko jih je Ani in Jožetu privekalo na svet, jih je ostalo 
pet, dva otroka sta majhna umrla.

Vseh pet otrok: Lizika, Lojzek, Trezika, Micika in Anica 
so živeli doma na kmetiji in vsi dočakali tudi visoke starosti. 
Nobena od sester kot tudi brat se ni poročil, ostali so samski 
in brez svojih otrok. Med seboj so se dobro razumeli. Delo na 

90 LET NEŽE ORNIK
Decembra je praznovala svoj življenjski jubilej Neža Ornik, 

rojena Firbas, iz Komarnice. Neža se je rodila 20. decembra 
1927 leta v Hvaletincih v današnji občini Sv. Andraž v Sloven-
skih goricah. Na svet je privekala kot četrti otrok od desetih, 
želarjema materi Alojziji, gospodinji, in očetu Janezu, mizarju.

Pri treh letih sta jo starša dala znancema Francu in Ani Vrtnik v 
Brengovo, ki nista imela svojih otrok. Tam je že bil pred njo njen 
brat Janez, leto in pol starejši od nje. Pri Vrtnikovima je jubilant-
ka živela do 25. leta, ko se je poročila z Maksom Ornikom in sta 
odšla živet na Vanetino, zatem v Osek in v Komarnico, kjer sta 
si kupila manjše posestvo. Nekaj let zatem pa dokupila še zraven 
nekaj obdelovalne zemlje. Rodilo se jima je pet otrok, hčerke 
Anica, Jelka, Marjetka, Marica in sin Maks. Dela ji ni nikdar 
primanjkovalo, tudi »tavrhov« ne. Neža ima danes 13 vnukov in 
15 pravnukinj in pravnukov. Od njenih šest sester in štirih bratov 
pa danes živi le še najmlajša sestra Anica v Novincih. 

Danes devetdesetletnica Neža Ornik živi na domačiji z dru-
žino najmlajše hčerke Marice. In kot pove, ji zdaj ničesar ne 
manjka. Nekoč je bilo drugače. Ni bilo lahko. Skromno in 
mnogokrat trdo je bilo njeno življenje, ki pa jo je vsemu nav-
kljub ohranilo vitalno. Še dobro sliši, le nekoliko je težav z 
vidom. Pri teh letih prebere še kakšno knjigo in časopis, med 
njimi domače lokalno glasilo Zrnje. Čas si krajša tudi z gle-
danjem televizije. Krajšajo ji ga tudi obiski njenih in njihovih 
otrok. Najde pa si tudi še kakšno gospodinjsko opravilo.

Ob visokem življenjskem jubileju so ji domači pripravi-
li lepo praznovanje. Deležna je bila več obiskov. Čestitat ob 
osebnem življenjskem prazniku sta ji prišla tudi farni župnik 
Janko Babič in Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

MED NAŠIMI LJUDMI
kmetiji, ki je nekoč zgledalo popolnoma drugače, so si znali 
porazdeliti, je povedala življenjska jubilantka Anica.

Ko smo jo povprašali o receptu za dolgo življenje, je dejala, 
da je to verjetno domača doma pridelana hrana, redni obroki, 
kar je pri njih vedno bilo, in delo pa tudi kak kozarček vina na 
dan, ki si ga ona razredči z navadno vodo.

V mlajših letih so s sestrami hodile s kolesi na romanje na 
Ptujsko goro. Zadnja leta, ko so bile še pri močeh, pa tudi na 
izlete s cerkvenjaškimi upokojenci.

Anici sta ob častitljivem življenjskem jubileju med drugimi pri-
šla voščit tudi Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, in 
Janko Babič, župnik v župniji Sv. Anton v Slovenskih goricah.

Danes za Anico skrbita rejenec Milan Fekonja, ki so ga vzeli 
k sebi že kot otroka, sicer tudi sorodnik, in njegova žena Vera. 
Delno pa za sebe poskrbi še Anica sama, ki si najde tudi še 
kakšno njej primerno opravilo. Tako je v jeseni iz buč jemala 
seme in v zimi luščila fižol. Čas ji krajšajo še poslušanje radia 
in tudi krajši sprehodi blizu doma.

 F. B.



29. MAREC 2018 ZRNJE

31

FRANC VEBERIČ 
IZ CENKOVE SE 

POSLAVLJA OD SVOJEGA 
TOVORNJAKA MAN

Gotovo v nekdanji skupni občini Gornja Radgona ni bilo 
grajenega objekta, kamor bi ob gradnji tedanji prevoznik Franc 
Veberič, tedaj živeč v Spodnjih Ivanjcih, ne pripeljal potreb-
nega gradbenega materiala. Največkrat je na gradbišče pripe-
ljal gramoz, opeko in potreben les za postavitev ostrešja. Tudi 
spodaj podpisani je bil deležen njegovih prevozov pri gradnji 
kovačnice v Kunovi in nato pri gradnji hiše v Gornji Radgoni. 
Franc ni poznal ure. Če ga je kdo poklical, je opravil prevoz ob 
vsakem času in tako razveselil naročnika. Vse to je zmogel z 
dobro voljo in s svojim tovornjakom MAN, ki ga je leta 1967 z 
zaslužki ob delu v Nemčiji nabavil v tovarni MAN v Nemčiji. 
Tedaj je bil star štiri leta, prevoženih pa je imel 450.000 km. Do 
odhoda v pokoj je z njim prevozil 2.200.00 km ter za to prejel 
priznanja tovarne MAN. Kot se je pošalil, je z njim 55-krat ob-
krožil zemljo na ekvatorju. Čeprav že nekaj let stoji v garaži na 
Cenkovi, ki sodi v občino Cerkvenjak, je še vedno vozen. To je 
dokazal na dan, ko je v Cenkovo, kjer sedaj živi, Franc Veberič 
povabil prijatelje in znance, da so skupaj z njim proslavili 50-le-
tnico njegovega lastništva tovornjaka MAN ter njegov odhod v 
muzej tovarne MAN v Nemčijo in 77-letnico svojega življenja. 

Povabljeni smo bili tudi mi. Bilo je zares veselo, kajti hiša, 
v kateri deluje Kmečki turizem, je »pokala po šivih«. Franc je 
mož, iz katerega žarita veselje in dobra volja. Njegovo slavje 
so počastili tudi člani KD Križevski rogisti pod vodstvom Bo-
gomira Herica, ki so ob okrašenem tovornjaku zaigrali nekaj 
»rogističnih« skladb. Z njimi je, kjer je tudi član, zaigral tudi 
slavljenec Franc. Slavja so se udeležili tudi njegovi prijatelji 
iz Maribora, Ilirske Bistrice, lovski tovariš Slavko Lončarič 
iz LD Negova, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in še 

mnogi. Ko so gostje posedli za mize, so jim rogisti zaigrali 
nekaj komadov, za kar so prejeli veliko aplavza.

Slovo od MAN-a in 77 let Franca Veberiča

Franc Veberič je lovec, že 49 let član LD Negova.17. decem-
bra 2017 je uplenil 120. lisico. Od leta 1956 je tudi aktiven 
gasilec v PGD Spodnji Ivanjci, kjer je prejel številna gasilka 
priznanja. Od leta 2006 je gasilki veteran. Je odličen vinogra-
dnik in kletar. Skupaj s sopotnico Silvo Kozar vodita Vinogra-
dništvo Veberič-Kozar Cenkova Cerkvenjak.

Ludvik Kramberger

Gospodar Branko je pripravil vse potrebno, vsi pa so se z 
velikim veseljem in vnemo lotili dela. Brat Jože je spletel ko-
šaro, drugi pa so pod vodstvom tistih, ki so pletenja bili že 
vešči, spletli kar nekaj krdebačev. Veselje ob ličnem izdelku 
izpod moških in ženskih rok je bilo veliko, ob manj uspelih 
pa ni bilo razočaranja. Gospodinja Olga je poskrbela za obilno 
večerjo in vrsto drugih dobrot, gospodar pa ni varčeval ne z 
ostro kapljico ne z vinom.

E. P. 

PRIPRAVLJAJO SREČANJE 
ZDOMCEV IN IZSELJENCEV
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah se je odločila, 

da organizira Srečanje zdomcev in izseljencev. Tridnevni 
dogodek se bo odvijal 24., 25. in 26. avgusta 2018. Spro-
ščeno mednarodno druženje s sorodniki, prijatelji in znanci 
bodo popestrili z bogatim kulturno glasbenim programom. 
Poskrbeli bodo za turistično vodenje po območju občine, 
razne razstave in igre.

Kot so zapisali organizatorji v vabilu na ta dogodek, je to 
velika priložnost za srečanje s sorodniki, prijatelji, sošolci 
in znanci. S svojim obiskom pa bodo udeleženci osrečili 
svoje tukaj živeče sorodnike, prijatelje, sošolce in znance 
ter obudili spomine na otroštvo in mladost.

Hkrati organizator prosi vse, ki vedo naslove svojih prija-
teljev, znancev in sorodnikov, za katere vedo, da izhajajo iz 
območja občine Sv. Andraž v Slov. goricah in živijo v tujini 
ali drugod po Sloveniji, da jim sporočijo njihove naslove.

Za vse informacije glede dogodka se je možno obrniti po 
pošti na Občino Sv. Andraž v Slov. goricah, Vitomarci 71, 
2255 Vitomarci, po e-pošti gordana.sori@svandraz.si ali na 
telefonsko štev. 003862 757 95 31.

F. B. 
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PREHRANJEVANJE 
DOJENČKA V 1. LETU

Uvajanje goste hrane

Priporočila za hranjenje oziroma uvajanje hrane pri dojenč-
kih so se v zadnjih nekaj desetletjih precej spremenila. Vzrok 
temu so številne znanstvene raziskave in preoblikovanje sta-
rih znanj v skladu z novimi dognanji. Novopečeni starši lahko 
preverjene informacije glede uvajanja živil v prvem letu staro-
sti dobite pri vaših pediatrih. Ob branju raznih knjig ali član-
kov na spletu morate biti pozorni na to, da so napisani v skladu 
s smernicami zdravega prehranjevanja za dojenčke.

V prvem letu starosti dojenček spoznava svoje okolje in v ra-
zvoju napreduje do trenutka, ko je pripravljen na uvajanje goste 
hrane. To se zgodi pri približno šestih mesecih starosti, ko otrok 
že samostojno sedi oziroma sedi ob opori, prijemlje predmete v 
roke in jih nosi v usta, dobiva zobke in izgubi refleks izplazenja 
jezička, s katerim bi gosto hrano podzavestno potisnil iz ust.

Prvi korak k uspešnemu uvajanju je zagotovitev ustreznega 
prostora za hranjenje. Z več vidikov je dobro, da otroka hrani-

ZDRAVJE

IN SMO GA IMELI,  
SNEG NAMREČ

Kljub enemu najtoplejših januarjev v zgodovini, ko so sredi 
meseca ponekod zacveteli zvončki, ni nič kaj kazalo, da bi to 
zimo na domačih slovenskogoriških gričih na svoj račun prišli 
ljubitelji smučanja in sankanja. Pa se je zgodilo. Za 8. februar, 
slovenski kulturni praznik, so nas vremenske razmere obdarile 
s snegom. 

Pustna nedelja tako ni bila le v znamenju pustnih likov in 
krofov, temveč so marsikje oživeli tudi slovenskogoriški griči, 
ki so jih zasegli ljubitelji smučanja, sankanja in žakljanja. Tako 
je, denimo, ta dan bilo tudi na Čolnikovem bregu v Brengovi 
pri Cerkvenjaku, kjer so po osmih letih pognali tudi vlečnico, 
ki jo poganja traktor. To opravilo je bilo letos v domeni Draga 
Rokavca. Pri pripravi smučarskega poligona se je trudil Karl 
Golob (ml.).

Naslednje dneve je snega zapadlo še več in možnosti za zim-
sko rekreacijo na snegu tako na naših domačih gričih ni zmanj-
kalo. Po nekaj letih so na svoj račun prišli zopet tudi šolarji, ki 
so imeli zimske počitnice. Zimskega veselja ljubiteljem zim-
skih športov in radosti niso mogle preprečiti niti temperature, 
ki so konec februarja in v začetku marca v izpostavljenih legah 
padle tudi do minus 15 stopinj Celzija. 

Ko omenjamo Čolnikov breg, mlajši seveda ne vedo za nje-
ga, nekoliko starejši pa se ga še kako dobro spominjamo po 
šolskih športnih dnevih, ki smo jih preživljali na tem hribčku. 
V sklopu šolskega športnega dne je bilo organizirano tudi tek-
movanje v smučanju. S kakšno smučarko opremo in predvsem 
smučmi se je smučalo, si danes težko predstavljamo. Veliko ta-
kratnih smuči je bilo izdelano doma. Da o kakšnih smučarskih 
gojzarjih in avtomatih ne govorimo.

Prvi smučarji in smučarke minule zime, ki so si dali duška na 
Čolnikovem bregu

Zimska idila

Šolskih športnih dni na Čolnikovem bregu že dolgo ni več. 
Toda ostaja še vedno znan in vabi smučanja željne okoličane. 
Tudi po zaslugi tamkajšnjih sosedov Franca Kurija in Draga 

NEKOČ IN DANES
Če smučk ni bilo, so prav prišle doge od odsluženih sodov. 

Prek doge so nabili jermen, za katerega so lahko nataknili 
čevelj, in smučka je bila pripravljena za vožnjo. Tisti, ki niso 
premogli sank, so se vozili na “žakljih”, vrečah iz jute, ko 
še ni bilo plastike.

Franc Kuri nam je povedal, da so se na tem bregu organi-
zirano smučali in sankali že pred 50-imi leti. Kasneje so si 
naredili preprosto vlečnico, ki jo je poganjal traktor in je na 
vrh hriba povlekla krati 15 smučarjev. Ker v zadnjih letih 
ni bilo snega, je ta rekreacijska dejavnost zamrla. Prav zato 
so letos, ko je snega dovolj, pohiteli in uredili smučišče. Ob 
smučanju in sankanju se odvija srečanje med mladimi in 
starejšimi, ki prihajajo na smučišče. Naj povemo, da je ob 
našem obisku smučišča imel najmlajši na smučišču 2 leti in 
pol, najstarejši pa je bil 70-letni Franc Kuri.

Ludvik Kramberger, foto: Brigita Kuri

Rokavca, ki sta si pred kakimi štirimi desetletji omislila vleč-
nico na traktorski pogon.

To zimo je torej Čolnikov breg po zaslugi tamkajšnjih prija-
teljev sosedov znova bil skoraj mesec kraj druženja in uživanja 
na snegu. In ne samo to, potrdil se je tudi rek, da smo Slovenci 
smučarski narod.

Franc Bratkovič
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mo na dvignjenem stolčku za kuhinjsko mizo, v času, ko jedo 
tudi ostali člani družine. Začnemo tako, da otroku ponudimo 
gosto hrano namesto dojenja/mlečnega obroka v času dopol-
danske malice ali kosila. Kadar je otrok preveč lačen in zato 
ne sodeluje, mu lahko najprej ponudimo nekaj mleka kot po 
navadi, in šele nato ponudimo gosto hrano. Na začetku je po-
trebne nekaj predpriprave, v smislu, da naredimo načrt, katera 
živila bomo uvajali prva. Zelo koristno je, da začnemo s ko-
renovkami, na primer korenčkom ali rdečo peso. Nadaljujemo 
z zelenjavo blagega okusa, kot je listnata zelenjava - zelena 
solata, špinača, blitva; ponudimo brokoli, cvetačo … 

Vedno uvajamo le eno živilo naenkrat. Otrok potrebuje svoj 
čas, da se navadi na okus. V primeru mešanice več živil skupaj 
tudi ne moremo zagotovo vedeti, katero je vzrok alergijske ali 
preobčutljivostne reakcije, ki se lahko pojavi pri nekaterih otro-
cih. Koristno je torej, da vsak teden uvedemo eno novo živilo, 
otrok tako sedem dni zapored uživa eno vrsto zelenjave, nato 
uvajamo drugo in uživa sedem dni samo to vrsto zelenjave. Z ze-
lenjavo je primerno začeti zato, ker ne vsebuje veliko sladkorjev. 
Z zelenjavo, ki vsebuje veliko škroba, kot je na primer krompir, 
počakamo čim dlje. Počakamo tudi z zelenjavo, ki lahko povzro-
ča prebavne težave, kot so na primer stročnice ali zelje.

Ko smo približno mesec dni uvajali zelenjavne kašice name-
sto enega mlečnega obroka, lahko dodamo mlečno - žitne ka-
šice namesto večernega podoja/mlečnega obroka. Uporabimo 
raznovrstne žitarice – piro, ječmen, proso, ajdo, riž, oves, pše-
nico, ki jih pokuhamo v mleku in nato s paličnim mešalnikom 
zmešamo v tekočo kašo. Podobno kot pri zelenjavi se držimo 
pravila, da uvajamo postopoma, se pravi eno vrsto žita na teden. 

Po približno dveh mesecih uvajanja ali več je dober čas za 
zamenjavo podoja/mlečnega obroka v času popoldanske ma-
lice. V tem delu dneva otroku ponudimo sadne kašice, po po-
dobnem principu, eno vrsto sadja naenkrat. Izbiramo med zre-
limi vrstami sadja, pri čemer se torej izogibamo sadežem, ki 
so bili obrani nezreli in dozoreli šele na trgovski polici, kot so 
na primer banane ali citrusi. Na začetku so primerna jabolka, 
hruške, breskve, marelice, slive, češnje, jagodičevje … seveda 
tudi v odvisnosti od letnega časa. 

Lahko se zgodi, da na začetku otrok zavrača hrano, zaradi 
različnih vzrokov. Lahko da se šele konec tedna, po vsako-
dnevnem ponujanju iste hrane, navadi na okus in hrano sprej-
me. Zato moramo pri uvajanju resnično biti potrpežljivi in 
vztrajni. Lahko se zgodi, da mu izrašča zobek in v tem primeru 
ponudimo hrano, ampak ob upiranju potrpežljivo počakamo 
dan ali dva, da se bolečina umiri in otroka ne silimo. Lahko, da 
otrok zavrača hrano, ker preprosto še ni pripravljen na uvaja-
nje, nekateri otroci so namreč kasneje pripravljeni na hranjenje 
z gosto hrano, kar ni v nobenem pogledu zaskrbljujoče. 

Najbolje je, da so vsa živila, ki jih ponudimo otroku, čim 
bolj sveža. Kadar ne moremo zagotoviti neškropljenih živil iz 
lastnega vrta, kupujemo ekološko pridelana živila, da otroka 
obvarujemo pred zdravju škodljivimi snovmi. Če so v družini 
prisotne prehranske alergije in se bojimo reakcij, je dobro, da 
naredimo zamik pri uvajanju, v smislu, da uvajamo novo vrsto 
zelenjave na primer v ponedeljek, novo vrsto žita v sredo, novo 
vrsto sadja v petek. Tako lahko z večjo gotovostjo najdemo 
»krivca« za morebitno neželeno reakcijo, če se le-ta pojavi. 

Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke, ki vam 
naj služijo kot glavno vodilo pri uvajanju goste hrane, lah-
ko najdete na povezavi: http://www.mz.gov.si/fileadmin/
mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/mednarodna_zakonodaja/
VARNOST_%C5%BDIVIL/SMERNICE_PREHRANJEVA-
NJA_DOJENCKE_P-4_preview.pdf

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

Kašelj
»Gospod doktor, ali imate kaj proti kašlju,« je pacient, ki je 
močno kašljal, vprašal zdravnika.
»Ne, ne, vi kar mirno kašljajte. Mene nič ne moti.«

Zaupni pogovor
»Mama, noseča sem,« je hčerka zaupala mami.
»Joj, joj, le kje si imela glavo,« je vzkliknila mama.
»Na sprednji haubi.«

Lepotna operacija
»Ali mi lahko povečate še oči,« je mlada dama navdušeno 
povprašala lepotnega kirurga, ki ji je povečal prsi.
»Oči se vam bodo povečale same od sebe, ko boste dobili ra-
čun,« ji je pojasnil kirurg.

Plašč
»Kaj je tako zaropotalo v predsobi,« je žena iz spalnice pov-
prašala moža, ki se je vrnil domov sredi noči.
»Nič, samo moj plašč je padel na tla,« je pojasnil mož.
»Zakaj pa je tako glasno zaropotalo?«
»Ni mi ga še uspelo sleči…«

Kosilo
»Kaj je danes za kosilo,« je mož po vrnitvi iz službe povprašal 
ženo.
»Nič,« je odvrnila žena.
»Kako nič? Tudi včeraj je bilo za kosilo – nič!«
»Včeraj sem pripravila kosilo za dva dni.«

Zdravniški pregled
»Slecite se,« je zdravnik dejal mladenki, ki je prišla v ambu-
lanto v spremstvu babice.
»Oprostite, na zdravniški pregled sem prišla jaz, vnukinja me 
samo spremlja,« je zdravniku pojasnila babica.
»V redu, potem pa pokažite jezik!«

Prekršek
»Kje si hodil tako dolgo,« je mama povprašala sina, ko se je 
vrnil domov sredi noči.
»Na policiji,« je odvrnil sin.
»Zakaj pa,« je zanimalo mamo.
»Prepočasi sem vozil.«
»Misliš reči prehitro.«
»Ne, če bi vozil hitro, me ne bi ujeli.«

Zakonska zveza
»Bolje bi naredila, če bi se poročila s hudičem kot s tabo,« je 
med prepirom žena zabrusila možu.
»Z njim se ne bi mogla poročiti. Sklenitev zakonske zveze s 
sorodnikom ni dovoljena.«

Hujšanje
»Ne vem, kako bi shujšala,« je ena soseda vprašala drugo.
»Poskusi s kitajsko metodo.«
»Kakšna pa je?«
»Ješ lahko samo z eno palčko.«

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.
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KOLEDAR PRIREDITEV  
V  OBČINI CERKVENJAK 

ZA LETO 2018
JANUAR

5. Tekmovanje v igranju pikada – na domačiji Žižek v Peščenem Vrhu – Društvo 
»Krdebač« Cerkvenjak 

20. Antonov nočni pohod (relacija: Cerkvenjak – Brengova – Vanetina – Cerkvenjak) – 
TD Cerkvenjak

21. Antonovo žegnanje – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah
24. Varna in pravilna udeležba voznikov v prometu (predavanje v izvedbi z Avtošole 

Lešnik - Zemljič) – v Domu kulture – SPVCP Občine Cerkvenjak

FEBRUAR
6. Proslava ob Kulturnem prazniku – v Domu kulture – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci
17. Prikaz pletenja – izdelave košev in košar – v Peščenem Vrhu – Društvo »Krdebač« 

Cerkvenjak

MAREC
18. Rez Johanezove trte – Občina Cerkvenjak v sodelovanju z Društvom vinogradnikov 

in ljubiteljev vina Cerkvenjak
18. Meddruštveni turnir v streljanju z zračno puško – na ŠRC Cerkvenjak – Strelsko 

društvo Cerkvenjak
21. Proslava ob materinskem dnevu – v Domu kulture – OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 
24. Izdelovanje presmeca – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak in krajani Čagone, v 

sodelovanju s TD Cerkvenjak
25. Postavitev presmeca pri zvoniku cerkve Sv. Antona Puščavnika – ČD Cerkvenjak v 

sodelovanju s TD Cerkvenjak
25. in 26. Velikonočna razstava pisanic in velikonočnih jedi – v Avli Vlada Tušaka – 

Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak

26. Pohod od Lübe vodice do Arheološkega parka Rimsko 
gomilno grobišče – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

26.  Predstavitev življenja Rimljanov – v avli Doma kulture – 
Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

JUNIJ
PRAZNOVANJE OB 20. OBČINSKEM PRAZNIKU: 1. 6. – 1. 7. 2018

 Turnir dvojic v tenisu – v ŠRC Cerkvenjak – Tenis klub 
Cerkvenjak

1. Koncert MePZ KD Cerkvenjak – v Domu kulture – KD 
Cerkvenjak

1. Otvoritev fasade na čebelarskem domu v Čagoni – ČD Ivan 
Jurančič Cerkvenjak

2. Pohod po »Cerkvenjaški vinski cesti« – dan odprtih kleti – 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

6. Medobčinsko igranje šaha vseh društev ZDU – v domu 
upokojencev – DU Cerkvenjak

8. Okrogla miza »Odporniško gibanje 1941-1945« na območju 
Cerkvenjaka – Krajevno združenje borcev za vrednote NOB 
Cerkvenjak

9. Gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric – v ŠRC 
Cerkvenjak – PGD Cerkvenjak

8., 9. in 10.   Rimski tabor pri Lübi vodici – Društvo »Krdebač« 
Cerkvenjak

9. in 10. 13. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – 
ŠTD Smolinci - Župetinci

10.  »Vesela kuharija« – kuhanje kisle juhe – pred gasilskim 
domom – Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak

12.  Otroška likovna kolonija Maksa Kaučiča – OŠ Cerkvenjak - 
Vitomarci

12.  Pohod po severni meji Občine Cerkvenjak – Društvo general 
Maister Cerkvenjak 

14.  Prireditev ob zaključku šolskega leta – Vrtec Pikapolonica 
Cerkvenjak 

15. Predstavitev publikacije ob 20. letnici Občine Cerkvenjak – v 
Domu kulture – Občina Cerkvenjak v sodelovanju s SGF 
Cerkvenjak

15., 16. in 17.   Antonova noč – v šotoru na ŠRC Cerkvenjak – 
Gostišče pri Antonu

16.  Državno prvenstvo ULN 2018 in letalski dan – na vzletišču 
Cerkvenjak – Aero klub Sršen Cerkvenjak

16.  Nočni turnir v tenisu – v ŠRC Cerkvenjak – Tenis klub 
Cerkvenjak

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

17. Slovesna maša, posvečena prazniku Občine Cerkvenjak – v 
cerkvi sv. Antona 

17. Povorka starih običajev in navad – v centru Cerkvenjaka – 
TD Cerkvenjak

17. Osrednja proslava ob 20. občinskem prazniku Občine 
Cerkvenjak – v Domu kulture – Občina Cerkvenjak

17. Družabno srečanje v šotoru na ŠRC Cerkvenjak – Občina 
Cerkvenjak 

17. Razstava domačih dobrot »Vino in kulinarika« – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak in Društvo 
kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, v sodelovanju z OŠ 
Cerkvenjak - Vitomarci in lokalnimi ponudniki

21.  Prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti – OŠ 
Cerkvenjak - Vitomarci 

22.  Srečanje ljudskih pevcev – v Domu kulture – DU Cerkvenjak 
23. Turnir v malem nogometu med zaselki – na igrišču pri OŠ – 

KMN Cerkvenjak
23. Čebelarsko druženje ob Kresni noči – pri čebelarskem domu v 

Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak
24. Streljanje z zračno puško za pokal občine in tekmovanje med 

zaselki – v ŠRC Cerkvenjak – Strelsko društvo Cerkvenjak
24. Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti« – KD Cerkvenjak v 

sodelovanju z ostalimi društvi 
25. S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak (rekreativno 

29. Slovesnost in polaganje venca k spomeniku generala Maistra – 
Društvo general Maister Cerkvenjak

APRIL  

12. Čričkov gaj, revija otroških pevskih zborov – v Domu kulture 
– JSKD Lenart

15. 11. blagoslov motorjev – pri cerkvi, po 10. maši – Moto klub 
Slovenske gorice – Cerkvenjak

18. Slavčkov gaj, revija mladinskih pevskih zborov – v Domu 
kulture – JSKD Lenart

21. Jurančičev pohod »Od čebelnjaka do čebelnjaka« (start pri 
čebelarskem domu v Čagoni) – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak

23. Zaključek EKO projekta ter proslava ob »Dnevu upora proti 
okupatorju« in »Prazniku dela« – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 
in Vrtec Pikapolonica 

24. Zaključek EKO projekta – Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak 
26. Pohod do obeležij in dogodkov iz NOB v Cerkvenjaku – 

Krajevno združenje borcev za vrednote NOB
26. »Naše pesmi, naše sanje« – glasbena prireditev – v Domu 

kulture – OŠ Cerkvenjak - Vitomarci
28. Zasaditev ampelografskega vrta (gemaj in izabela) pri 

Arheološkem parku – TD Cerkvenjak
28. Postavitev majskega drevesa pri čebelarskem domu v Čagoni – 

ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak
29. Tradicionalno spomladansko čiščenje pri hrastu v Župetincih – 

ŠTD Smolinci – Župetinci 
30. Postavitev prvomajskega drevesa pri gasilskem domu v 

Cerkvenjaku – PGD Cerkvenjak
30. Kresovanje ob majskem drevesu – pri čebelarskem domu v 

Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak
30. Kresovanje pri hrastu v Župetincih – ŠTD Smolinci - Župetinci

MAJ

 Veter v laseh – OŠ Cerkvenjak - Vitomarci
 Majski pohod – ŠTD Smolinci - Župetinci 
20. Dan slovenskih čebelarjev – dan odprtih vrat – čebelarski dom 

v Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak 
25. Ureditev cvetlične gredice pri Johanezovi kapeli – TD 

Cerkvenjak 
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kolesarjenje) – ŠD Cerkvenjak
29. Srečanje starejših občanov – v Gostišču pri Antonu – OO RK 

Cerkvenjak

JULIJ

 Popoldansko druženje članov in občanov pri čebelarskem 
domu v Čagoni (vsako nedeljo v mesecu juliju) – ČD Ivan 
Jurančič Cerkvenjak

1.  Tradicionalna košnja trave in grabljanje trave – TD Cerkvenjak
13.  Spominska ura pri obeležju NOB v Stanetincih – Krajevno 

združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

AVGUST

10. Postavitev klopotca ob Johanezovi trti – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

23. Rekreacijsko kolesarjenje po poteh občine (start pred domom 
upokojencev) – DU Cerkvenjak 

SEPTEMBER 

1. Jesenski pohod – Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak
8. Tradicionalni OPEN turnir v tenisu – na ŠRC Cerkvenjak – 

Tenis klub Cerkvenjak
30.  Pohod »Od vasi do vasi« – TD Cerkvenjak

OKTOBER

 Izobraževalno predavanje na temo: demenca in bolezni srca in 
ožilja – DU Cerkvenjak

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

7.  Turistična prireditev »Pod klopotcem« in trgatev Johanezove 
trte – Občina Cerkvenjak v sodelovanju z Društvom 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak ter TD 
Cerkvenjak

19.  Festival narodno zabavne glasbe »Slovenskogoriški klopotec« 
– KD Cerkvenjak

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

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

NOVEMBER

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

16. Izobraževalna akcija v šoli in vrtcu Cerkvenjak – ČD Ivan 
Jurančič Cerkvenjak

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

23. Spominska slovesnost ob 100-letnici bojev za severno mejo 
– v Avli Vlada Tušaka v Domu kulture Cerkvenjak – Društvo 
general Maister Cerkvenjak

DECEMBER

 Prižig novoletne okrasitve – Občina Cerkvenjak
1. Izdelava adventnega venca, ob 13. uri pri družini Zorko – TD 

Cerkvenjak
6. Medobčinsko tekmovanje v igranju kart – v domu 

upokojencev – DU Cerkvenjak
8.  Dobrodelna akcija »Krdebač« – izdelovanje krdebačev, v 

Peščenem Vrhu 11 – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak
20. Prireditev »Ujemi trenutek« – OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 
22. Izdelava jaslic – pri cerkvi sv. Antona – TD Cerkvenjak 
24.  Pohod k polnočnici z baklami iz vseh zaselkov občine 

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

Antona – TD Cerkvenjak in Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

Vljudno vabljeni.

ČEBELARSKI TEČAJ  
V ANDRENCIH

Tako množično je bil leta 1932 obiskan čebelarski tečaj na 
domačiji znanega čebelarskega potovalnega učitelja Ivana 
Jurančiča v Andrencih. Ivan Jurančič se je rodil 6. decembra 
1861, umrl pa 25. aprila 1935 leta.

F. B.
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VELIKA NOČ NEKOČ IN DANES
Ustvarjalne in prizadevne gospodinje, članice Društva 

kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, ki jim predseduje Alenka 
Novak, so tudi  letos skrbno  pripravile razstavo Velika noč ne-
koč in danes. Z njo so obiskovalci podoživeli čase naših babic 
in mater, ko je ta praznik za mnoge pomenil in bil veliko več, 
kot je danes. Velika noč je praznik, ki se ga veselijo verujoči 
in neverujoči, je praznik druženja in človeške topline. Z veli-
ko nočjo, ki je vedno prvo nedeljo po prvi pomladanski polni 
luni in je največji krščanski praznik, je na podeželju še vedno 
povezanih precej šeg, navad in pojmovanj.

Nenapisano pravilo, da mora velikonočna košara oz. žegen 
vsebovati praznični beli kruh, pirhe, šunko, hren, prekajene 
klobase, ima tudi simbolni pomen. Vse to in še več so tudi 
za tokratno razstavo velikonočnih jedi in pisanic pripravile in 
razstavile cerkvenjaške gospodinje. 

Razstavo v Avli Vlada Tušaka v  Domu kulture v Cerkvenja-
ku si je ogledalo lepo število obiskovalcev. Med njimi velika 
skupina upokojenk in upokojencev iz Miklavža na Dravskem 
polju, ki je na Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici prazno-
vala materinski dan.

Franc Bratkovič

MRZLA CVETNA NEDELJA
Cvetna nedelja, ko nesemo k blagoslovu presmece, je bila 

letos dokaj turobna in mrzla.
Tako kot zdaj že nekaj let so pri župnijski cerkvi kljub zamu-

janju vegetacije in nič kaj spomladanskemu vremenu tudi letos 
postavili velik presmec, ki ga vsako leto izdela eno od cerkve-
njaških društev in organizacij.  Letos je bila ta naloga v dome-
ni Čebelarskega društva Ivan Jurančič Cerkvenjak. Presmec in 
presmece je blagoslovil župnik Janko Babič. Prihodnje leto pa 
bodo presmec naredili in postavili Antujoški klenkarji.

F. B.

T. K.

T. K.


