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Ti dnevi pomladi vedno prinesejo cvetje v naravo in njene darove na mizo, 
velikonočna pričakovanja in radosti upanj. Naj jih bo čim več pogumnih in smelih  

in ob koncu leta čim več uresničenih!
Občina Cerkvenjak, organizacije, društva in klubi in sodelavci Zrnja
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Pogovor z žuPanom občine Cerkvenjak marjanom žmavCem

uvodnik

v 23 druŠTviH, organizaCijaH in kLubiH 
deLuje več koT PoLoviCa Cerkvenjačank in 

Cerkvenjačanov
občina Cerkvenjak že od nekdaj sodi med tiste 
občine v gričevnatem svetu med dravo in muro, 
v katerih so ljudje veliko pozornosti posvečali 
kulturni, izobraževalni, športno-rekreacijski 
in drugim društvenim dejavnostim, ki so med 
ljudmi krepile domoljubje ter jih povezovale v 
čvrsto skupnost. kako danes delujejo društva, 
klubi, organizacije in forumi na območju 
občine Cerkvenjak? kako jih občina podpira? 
kakšen je njihov prispevek k življenju v kraju 
in njegovemu razvoju. o teh in podobnih 
vprašanjih smo se pogovarjali z županom 
občine Cerkvenjak marjanom žmavcem. 
Seveda pa ga nismo pozabili povprašati niti o 
tem, kako napredujejo investicije v nekatere 
ceste in druge infrastrukturne objekte, ki so v 
teku.

Občina Cerkvenjak društvom, klubom in 
organizacijam, ki delujejo na njenem območju, 
pomaga razvijati in financirati njihovo dejavnost 
preko različnih javnih razpisov. Koliko društev 

in drugih organizacij deluje na območju občine 
in koliko sredstev občina nameni za razpise, s 
katerimi spodbuja njihovo dejavnost?

Na območju naše občine je dejavnih 23 dru-
štev, klubov, organizacij, združenj in forumov, 
ki delujejo na področju kulture, športa, turizma, 
vinogradništva in vinarstva, kulinarike, skrbi 
za upokojence, humanitarnih dejavnosti, ohra-
njanja tradicij, domoljubja in na drugih podro-
čjih. Občina ima letos na voljo za javni razpis 
za spodbujanje njihove dejavnosti okrog 8.000 
evrov, kar za občino s takšnim številom prebi-
valcev, kolikor jih ima naša, ni malo. Seveda pa 
lahko društva in klubi ter druge organizacije ob 
večjih aktivnostih tudi med letom zaprosijo ob-
činski svet za izredno finančno pomoč oziroma 
podporo. Tista društva in klubi, ki sodelujejo pri 
pripravi in izvedbi občinskih proslav, kulturnih, 
turističnih in drugih prireditev, pa lahko pridejo 
do finančnih sredstev tudi iz tega naslova, saj 
jim občina refundira del stroškov sodelovanja 

Marjan Žmavc: V Cerkve-
njaku imamo dolgo tradicijo 
društvenega življenja, zlasti 
na področju kulture, saj so 
prvo Katoliško bralno dru-
štvo ustanovili že leta 1894.

naŠiH 50
ne gre za leta, gre za številke, na katere pa smo ponosni!

Bilo je 15. junija 1999. Izšla je prva številka Zrnja, leto dni po 
22. junija 1998 izglasovani samostojnosti občine. 74 % občanov 
je na referendumu glasovalo zanjo. 22. novembra istega leta sta 
bila izvoljena občinski svet in župan. Takratni in sedanji član 
uredniškega odbora Zrnja je ob koncu pogovora s takratnim žu-
panom Jožetom Kranerjem v prvi številki 
našega časopisa zapisal: »Sedaj pride za 
vse v občini čas setve, okopavanja in škro-
pljenja. Če bo s skupnimi močmi v občini 
opravljeno tudi to delo, potem bo ob času 
žetve tudi pridelek Zrnja bogat.« 

Teden praznovanja občinskega praznika 
smo takrat poimenovali po simbolu rasti 
in uspeha, zrnu, zato se je teden prazničnih 
dogodkov imenoval Teden Zrnja. Koliko 
simbolike!

Izdajateljski svet občinskega glasila so se-
stavljali župan Jože Kraner, podžupan Janko 
Maguša in predsednik SGF Marjan Žmavc. 
Zrnje je urejal uredniški odbor: Edvard Pu-
kšič, Tomaž Kšela, Franc Bratkovič, Lidija 
Kuri in Darko Fras. Glavo časopisa je obliko-
val Mirko Žmavc, prof. Daljše obdobje so ga 
tiskali v Štrakl, d. o. o.

Tisto leto, decembra, smo praznovali tudi 700-letnico prve 
omembe Cerkvenjaka. Torej, pomembno leto!

Zrnje se je s časom debelilo in barvalo. Prvo pomeni, da se 
redno odziva na dogajanje v občini, včasih tudi zunaj nje. Mar-

sikdo ocenjuje, da je zelo dober dokument 
časa in da bo nekoč nazoren pričevalec o 
obdobju, ki ga je odslikavalo na svojih stra-
neh. Najpomembneje pa je, da vanj in zanj 
v veliki meri pišete vi, tvorci tega dogaja-
nja in hkrati bralci.

Oblikovna pestrost in barvna živopi-
snost pa sta tako ali tako dosežek in nuja 
hitrega časa.

Sprva sta izhajali dve, leta 2011 so za-
čele izhajati 4 številke na leto. Tokrat je 
tu že 50.

Ustvarjalci, vi in mi v uredniškem od-
boru, smo ponosni nanje. O tem, ali smo 
lahko, pa boste sodili zlasti vi.

Edvard Pukšič,  
odgovorni urednik Zrnja
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na občinskih prireditvah. Gre zlasti za osrednjo proslavo in 
druge prireditve ob občinskem prazniku, za rez Johanezove 
trte, za njeno trgatev, za martinovanje, za silvestrovanje na 
prostem in za druge prireditve. Tako lahko društva, klubi in or-
ganizacije poleg sredstev, ki jih pridobijo od svojih članov, ki 
plačujejo članarino, pri načrtovanju svojih aktivnosti računajo 
tudi na določeno pomoč občine, ki sicer ni velika, je pa drago-
cena. Naj ob tem omenim, da je občina pred leti krepko pove-
čala sredstva za spodbujanje društvene in klubske dejavnosti. 
Seveda pa si organizacije, društva in klubi pri zagotavljanju 
sredstev za svoje delovanje pomagajo tudi sama z iskanjem 
sponzorjev in donatorjev ter na druge načine.

Poleg sredstev za spodbujanje dejavnosti vseh klubov, društev 
in organizacij občina še dodatno podpira društva in klube, ki 
se ukvarjajo s športom. Koliko sredstev ima občina na voljo za 
razpis za spodbujanje športa v občini?

Gre za okoli 14.500 evrov. Občina športne klube in društva 
spodbuja zlasti za delo z mladimi, za razvijanje rekreacije ter 
za opazne športne dosežke na medobčinski in državni ravni. 
V preteklosti smo imeli v naši občini dobre oziroma vrhun-
ske kolesarje in atlete, danes pa s svojimi športnimi dosežki 
izstopajo zlasti nogometaši, ki igrajo v prvi ligi Medobčinske 
nogometne zveze Maribor, ter strelci, ki dosegajo zavidljive 
rezultate na različnih tekmovanjih. Tenis klub je sicer mlajši, 
vendar je perspektiven, saj se lepo razvija. Že dolgo tradicijo 
pa ima Klub malega nogometa Cerkvenjak, ki je včasih igral 
v drugi državni ligi. Sedaj pa dekleta iz tega kluba uspešno 
nastopajo celo v prvi državni ligi pri članicah. Žal pa morajo 
igrati tekme v Benediktu, ker v naši občini nimamo ustrezne 
dvorane za to raven tekmovanja v malem nogometu. Čeprav 
smo v naši občini v preteklosti veliko investirali v objekte za 
šport in rekreacijo, nam še vedno primanjkuje večja večna-
menska dvorana za športna tekmovanja in druge prireditve, na 
katerih se zbere veliko obiskovalcev. V mislih imam denimo 
festival narodno zabavne glasbe Slovenskogoriški Klopotec, 
za katerega je iz leta v leto več interesa tako med izvajalci kot 
obiskovalci oziroma poslušalci.

Katero pa je osrednje športno društvo v občini z najdaljšo tra-
dicijo?

To je Športno društvo Cerkvenjak, ki je eno od najstarejših 
na področju športa v občini, saj je začelo delovati že na za-
četku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Omenjeno društvo 
ima različne sekcije ter združuje vse tiste, ki jih zanimata tek-
movalni in še bolj rekreativni šport. To društvo vsako leto ob 
občinskem prazniku priredi tudi kolesarski maraton po mejah 
občine Cerkvenjak.

Koliko občank in občanov je na vseh ravneh in na vseh podro-
čjih vključenih v dejavnost društev, klubov, organizacij in zdru-
ženj, ki delujejo v občini Cerkvenjak?

V športna društva in klube je vključenih okoli 400 občank 
in občanov. Res pa je, da so nekateri člani več društev oziro-
ma klubov. V vsa društva, organizacije in klube, ki delujejo v 
občini na različnih področjih, od kulture in športa do humani-
tarnih dejavnosti, pa je vključenih več kot polovica občank in 
občanov naše občine. To je samo dokaz, kako pomembna so 
društva, organizacije in klubi za kulturno, športno, humanitar-
no in družabno življenje v občini. V mestnih občinah imajo 
kulturne, športne in druge poklicne zavode, ki skrbijo za ome-
njene dejavnosti ter njihov razvoj. Na prireditvah, ki jih orga-
nizirajo večje mestne občine, tako za izvedbo programa poskr-
bijo poklicni umetniki in drugi ustvarjalci. V naši občini pa za 
pripravo in izvedbo programov poskrbijo ljubiteljska društva, 
ki se ukvarjajo s kulturno ustvarjalnostjo, turizmom, vinogra-
dništvom in vinarstvom, kulinariko, ohranjanjem tradicije in 
podobno. To, za kar v mestih poskrbijo poklicni ustvarjalci, 
v naši občini postorijo občanke in občani sami na ljubiteljski 
način. Seveda občina na njihov prispevek k razvoju kraja ne 

pozablja, zato vsako leto ob občinskem prazniku najbolj de-
javnim občankam in občanom podeli zlate, srebrne in brona-
ste grbe občine Cerkvenjak ter plakete in zahvale občine. Sam 
kot župan pa posebej aktivnim občankam in občanom oziroma 
njihovim društvom podelim tudi priznanja župana občine Cer-
kvenjak. Kljub temu, da dandanes nekateri gledajo vse skozi 
denar in materialne dobrine, nam vsem v Cerkvenjaku ta pri-
znanja, ki so zgolj moralna, veliko pomenijo.

Skupnost občin Slovenije je pred kratkim objavila razpis za po-
delitev naziva »Branju prijazna občina« tistim občinam v Slove-
niji, ki bodo z raznimi akcijami poskrbele za dvig bralne kulture. 
Se bo občina Cerkvenjak vključila v ta prizadevanja?

Seveda. Kulturna dejavnost v Cerkvenjaku se je v preteklo-
sti dejansko razvila iz bralne kulture, saj je bilo prvo kulturno 
društvo v Cerkvenjaku Katoliško bralno društvo. Ustanovili 
so ga že 1. aprila 1894 leta v takratni Altovi gostilni, na usta-
novnem občnem zboru pa je bil tudi slovenski pisatelj Ksa-
ver Meško. Društvo je organiziralo bralne večere, imenovane 
»Besede«, na katerih so gojili slovenščino, ki je takrat veljala 
za jezik kmetov in redkih intelektualcev, kakršna sta bila deni-
mo Prešeren in Čop. Še danes je branje osnova za pismenost, 
zato moramo vsi, še zlasti pa mladi, veliko brati.

Zdi se, da ima kultura v Cerkvenjaku še vedno posebno mesto, 
ali ne?

Res je. Ta poseben odnos do kulturne ustvarjalnosti in na-
sploh kulture se vsako leto pokaže tudi ob slovenskem kultur-
nem prazniku ter ob drugih prireditvah. Tudi Kulturno društvo 
Cerkvenjak ima posebno mesto med društvi v občini, saj v nje-
govem okviru uspešno delujejo pevski zbor, folklorna skupina 
in dramska sekcija.

Na prireditvi ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku 
v Cerkvenjaku so letos prvič podelili tudi malo šolsko Prešer-
novo nagrado učencu naše osnovne šole Cerkvenjak–Vitomar-
ci Reneju Zormanu za izjemne dosežke na področju kulture in 
še posebej glasbe. Upam, da bomo prihodnje leto priče tudi 
podelitvi priznanja za kulturno ustvarjalnost kakšnemu kultur-
nemu društvu ali ustvarjalcu – posamezniku na področju kul-
ture v naši občini.

Tudi na osnovni šoli Cerkvenjak–Vitomarci posvečajo kulturi 
veliko pozornost.

Naša osnovna šola se ponaša z nazivom kulturna in eko šola, 
saj redno sodeluje na vseh občinskih in drugih prireditvah, pri-
pravlja pa tudi svoje, hkrati pa učence in že otroke v vrtcu 
ozaveščajo o skrbi za urejeno ter čisto okolje. 

Branje in ukvarjanje s kulturo pa mlade spodbuja tudi k uče-
nju in prizadevanjem za pridobitev čim višje izobrazbe. Za to pa 
si prizadeva tudi občina.

Mlade na različne načine spodbujamo, da bi se prizadevno 
učili in si pridobili čim boljšo izobrazbo in poklic, ki jim ustre-
za. Zato občina vsako leto ob občinskem prazniku nagradi naj-
boljše učence, dijake in študente. Gre za veliko moralno in 
tudi skromno materialno priznanje, ki lahko mlade še dodatno 
spodbudi k prizadevnemu izobraževanju.

Podatki kažejo, da se izobrazbena raven občank in občanov 
Cerkvenjaka, zlasti mlajših, iz leta v leto dviguje.

To je na eni strani posledica vse večje prizadevnosti mladih, 
po drugi strani pa tudi rezultat dela pedagogov in staršev, ki jih 
spodbujajo in podpirajo. Mladi se vse bolj zavedajo pomena 
izobrazbe, saj jim boljša izobrazba prinaša večje zaposlitvene 
možnosti, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Seveda 
pa se mladi dandanes težko odločijo za smer izobrazbe ozi-
roma za izbiro poklica, saj so razmere na trgu dela negotove. 
Težko je za leta naprej predvideti, katera znanja in kateri pokli-
ci bodo na trgu dela najbolj potrebni. Sam podpiram prizade-
vanja države, ki je mlade ponovno začela usmerjati v poklicno 
izobraževanje in usposabljanje ter še prav posebej v tehnične 
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poklice. Vse kaže, da bo v prihodnosti najbolj primanjkovalo 
delavcev s tehničnimi poklici.

Občina spodbuja tudi razvoj kmetijstva. 
Pred nedavnim je naša občina objavila razpis za kmetijstvo, 

ki je bolj namenjen za manjše in srednje kmetije za naložbe v 
posodabljanje kmetijske proizvodnje in za dopolnilno turistič-
no dejavnost na kmetijah, za ohranjanje ekološke dediščine, 
za rastlinsko proizvodnjo in podobno. Na tem razpisu bomo 
tistim manjšim in srednje velikim kmetom, ki bodo na razpisu 
uspeli, razdelili za 17.500 evrov stimulacij.

So predvidene tudi kakšne večje investicije na področju kmetij-
stva na območju občine?

V kratkem naj bi zasebna investitorja Branko in Aleš Kozar 
začela graditi veliko perutninsko farmo v Brengovi. Občina bo 
pomagala pri urejanju infrastrukture, zlasti javnega vodovoda, 
ki ga objekt nujno potrebuje. Farma bo tako velika, da bo v 
njej od 20 do 40 tisoč piščancev.

Kmetijstvo pretresajo velike spremembe, ali ne?
Tako kot gospodarstvo tudi kmetijstvo doživlja neke vrste 

prestrukturiranje. Večji kmetje postajajo še večji, manjši pa 
opuščajo kmetijsko proizvodnjo za trg in se osredotočajo zgolj 
na pridelavo za svoje potrebe. Večji kmetje, ki obdelujejo že 
40, 50 ali več hektarov lastnih ali najetih kmetijskih zemljišč, 
pa se vse bolj specializirajo, saj je njihova sodobna kmetijska 
proizvodnja že povsem tržno usmerjana. Tepejo pa jih nizke 
odkupne cene kmetijskih proizvodov, čeprav jih morajo potro-
šniki v trgovinah drago plačevati. Pri nas so prevelike marže 
posrednikov, kmete in končne potrošnike pa tepejo po žepu 
prenizke odkupne cene in previsoke cene v končni potrošnji 
živilskih proizvodov.

Bi se morali kmetijski proizvajalci in končni potrošniki bolj 
tesno povezati med seboj? Je v tem rešitev?

V naši občini razmišljamo o tem, da bi organizirali lokalno 
tržnico s kmetijskimi proizvodi. Poleg tega se vključujemo v 
projekte LAS Ovtar Slovenskih goric in v širšo Ovtarjevo po-
nudbo kmetijskih proizvodov. Skupaj z avstrijskimi partnerji 
smo vključeni tudi v čezmejne projekte Flagship Products in 
Užitek ob reki oziroma Glamur. V tem projektu je partner tudi 
zadruga Dobrina. Vse to so oblike neposrednega povezovanja 
med kmetijskimi proizvajalci in potrošniki njihovih pridelkov, 
ki si jih skupaj s partnerji prizadevamo razvijati še naprej.

Kako pa se letos spomladi nadaljujejo dela pri modernizaciji 
in izgradnji cestne infrastrukture v občini, ki so stekla že lani?

Po zelo mrzli zimi so delavci podjetja Marko/Mark iz Vidma 
pri Ptuju spomladi nadaljevali z modernizacijo odseka na cesti 
Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici od križišča pod pokopali-
ščem do kapele pri granati. Poleg cestišča gradijo tudi pločnik, 

ki bo povečal varnost pešcev ob tej cesti. Investicija teče po 
načrtih, izvajalci pa bodo delo končali predvidoma konec maja 
ali na začetku junija. Otvoritev tega cestnega odseka s pločni-
kom in javno razsvetljavo bo ob občinskem prazniku. Šlo bo 
za lepo pridobitev, ki bo povečala zlasti varnost otrok in šolar-
jev ter nasploh pešcev, saj ta cestni odsek povezuje tudi sredi-
šče Cerkvenjaka s Športno-rekreacijskim centrom Cerkvenjak.

Videti je, da potekajo tudi spomladanska vzdrževalna dela na 
občinskih cestah.

Občina obnavlja ceste, ki jih je poškodovala zima, ki je bila 
letos zelo mrzla. Poškodbe popravljamo zlasti z gramozira-
njem in s krpanjem lukenj v asfaltu. Poleg tega je treba ceste 
spomladi tudi pomesti. Omenjena in druga vzdrževalna dela 
izvaja naš občinski režijski obrat, sodeluje pa tudi koncesionar 
za vzdrževanje občinskih cest Cestno podjetje Murska Sobota.

Letos namerava občina modernizirati in asfaltirati tudi več od-
sekov na lokalnih cestah, ali ne?

V drugi polovici leta bo občina pričela z gradbenimi deli na 
treh cestnih odsekih na lokalnih cestah – na enem v Vanetini 
in na dveh v Čagoni. Kasneje bo vse tri odseke tudi asfaltirala.

Katere investicije občina še pripravlja? Vsakdo, ki je kdaj gra-
dil hišo, ve, da se je ne da postaviti čez noč, temveč da mora naj-
prej pridobiti vsa dovoljenja in soglasja, šele nato lahko začne z 
izvajanjem del, ki potekajo fazno, na terenu. Pri večjih investici-
jah, ki jih izvaja občina, je verjetno dokumentacije še veliko več.

Še posebej zahtevno je pripraviti vso potrebno dokumenta-
cijo za sodelovanje na razpisih za sredstva iz evropske in dr-
žavne blagajne, da o javnih razpisih za izbiro izvajalcev del po 
zakonu o javnih naročilih niti ne govorimo. 

Trenutno pripravljamo dokumentacijo za prijavo na razpis 
za pridobitev evropskih sredstev za drugo fazo energetske sa-
nacije osnovne šole. Prav tako pripravljamo dokumentacijo za 
izgradnjo medgeneracijskega parka ob Športno-rekreacijskem 
centru, ki naj bi bil sofinanciran preko LAS tudi do 80 oziro-
ma 85 odstotkov. Gre za projekt s področja socialne kohezije. 
Takšni projekti imajo v sedanji finančni perspektivi od 2014 
do 2020 prednost v Evropski uniji. Poleg naprav na prostem 
bodo v parku še balinišče za starejše in manjši objekt za med-
generacijsko druženje. Vemo sicer, da projekti socialne kohe-
zije pri nas niso najbolj nujni, vendar so v evropski finančni 
perspektivi prioritetni. Če hočemo pridobiti evropska sredstva 
in izkoristiti priložnost, jih lahko samo s takšnimi projekti. Ne 
nazadnje od takšnih projektov, ki jih z evropskimi sredstvi iz-
vaja občina, nimajo koristi samo naši občanke in občani, tem-
več tudi naši gradbinci, podizvajalci, projektanti in vsi drugi, 
ki sodelujejo v investicijskem procesu.

Poleg tega bo občina kandidirala tudi za sredstva za obnovo 
in izgradnjo vodovoda ter infrastrukture v občini, kjer je to 
še potrebno. Vendar pa razpisi za ta sredstva še trenutno niso 
objavljeni.

Pred nami so velikonočni prazniki in praznik dela, 1. maj. Kaj 
ob tem želite občankam in občanom?

Vsem občankam in občanom želim vesele velikonočne pra-
znike in, tako kot je v osrednjih Slovenskih goricah to v na-
vadi, veliko velikonočnih dobrot na mizi. Vabim vas tudi na 
zanimivo razstavo velikonočnih jedi, ki jo pripravljajo članice 
Društva kmečkih žena in deklet v avli kulturnega doma v Cer-
kvenjaku. Prihaja pa tudi praznik dela, 1. maj, ki ga pri nas 
običajno proslavljamo v bolj delovnem vzdušju, saj je takrat 
v naravi oziroma v kmetijstvu največ dela. Kljub temu želim 
vsem, da bi dostojno proslavili praznik dela, in jih vabim, da 
se na predvečer praznika zberejo na postavitvi mlaja ob ga-
silskem domu v središču Cerkvenjaka in drugih lokacijah v 
občini, kjer bomo obeležili ta mednarodni delavski praznik.

Tomaž Kšela

Investicijo v modernizacijo cestnega odseka na cesti Cerkve-
njak–Sveti Jurij ob Ščavnici ter v izgradnjo pločnika ob njej, 
ki so jo začeli izvajati lani jeseni, letos spomladi nadaljujejo.
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16. redna Seja občinSkega SveTa občine 
Cerkvenjak

Glede na predlagani dnevni red za sklic 16. redne seje občin-
skega sveta občine Cerkvenjak, ki so ga na sami seji sicer do-
polnili še z dodatno točko dnevnega reda, je bilo pričakovati, 
da bo seja kratka, a se je zavlekla na slabi dve uri in pol. Na po-
budo svetnika Mirka Kozarja so namreč na dnevni red dodali 
še točko Varnostna situacija in razmere na območju gradbišča 
Rekonstrukcija regionalne ceste in izgradnja pločnika.

Sklepe s petnajste redne seje so prisotni svetniki in svetnica 
potrdili soglasno kot tudi sklepe druge dopisne seje občinske-
ga sveta. Točki Tehnični popravek Odloka o občinskem pro-
storskem načrtu občine Cerkvenjak (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 55/15, 68/15 - teh. popr.) in Letno poročilo o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2016 svetnikom nista vzeli 
veliko časa. Na četrto točko tudi ni bilo nikakršnih vprašanj 
ali razprave, je pa pri peti imel nekaj pomislekov in vprašanj 
svetnik in podžupan Andrej Kocbek. Žal pa občina oziroma 
občine pri teh zadevah nimajo vpliva. Tako so se s to točko 
dnevnega reda le seznanili. Medtem ko so o četrti glasovali in 
svetnik Kozar ni glasoval. Obe točki je obrazložila Metka Lah 
Simonič.

Tudi naslednjo točko dnevnega reda Sklep o spremembi 
sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske 
rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar je pred-
stavila Lah Simoničeva. V razpravo se je prvi priglasil svetnik 
Kozar, za njim še Jernej Rajh, ki je povprašal o komunalnem 
prispevku, češ da je ta za investitorja dokaj visok. Kresala so 
se mnenja in razmišljanja in točka dnevnega reda se je kar vle-
kla. Zaključek debate je bil odgovor mag. Vita Kranerja, direk-
torja občinske uprave občine Cerkvenjak, da bodo o tej zadevi 
gotovo še govorili na eni prihodnjih sej in zadevo dorekli ter 
jo seveda strokovno preučili. Tudi podžupan Kocbek je v tej 
razpravi bil zaskrbljen in je poudaril, da bo treba biti previden 
glede komunalnega prispevka, saj se lahko pojavi plaz prošenj 
za takšna in drugačna znižanja, oprostitve ali celo izsiljevanja. 
Sklep so sprejeli s sedmimi glasovi, svetnik Primož Čuček pa 
ni glasoval. 

S predlogom za razširitev dnevnega reda 16. redne seje ob-
činskega sveta, da se na dnevni red seje uvrsti točko Varnostna 
situacija in razmere na območju gradbišča Rekonstrukcija 
regionalne ceste in izgradnja pločnika Cerkvenjak smer Sv. 
Jurij ob Ščavnici, je svetnik Mirko Kozar želel, da se na sejo 
povabi tudi strokovno osebo s področja varnostnih ukrepov ob 
zaporah cest v času gradnje ali rekonstrukcije, predstavnika PP 
Lenart in predstavnika izvajalca in odgovorne za urejanje ter 

vzdrževanje voznih površin v času zapore ceste. Teh na sejo 
ni bilo. So pa vsi na naslov občine Cerkvenjak posredovali 
svoja stališča in pojasnila in so jih na seji prejeli tudi občinski 
svetniki. Prevladalo je mišljenje, da je treba razumeti, da gre 
za gradbišče in zadeva ni enostavna in preprosta. Za varnost pa 
morajo skrbeti oboji, tako udeleženci v prometu kot gradbeni-
ki. Ali, kot je dejal župan Marjan Žmavc, treba bo potrpeti še 

ta dva meseca. Je pa res, da izvajalci morajo imeti v vidu, da 
mora biti tista polovica ceste, po kateri poteka promet, ustre-
zno prevozna in na njo ne smejo segati ovire. Na koncu so 
zavzeli stališče, da od izvajalca ponovno zahtevajo odpravo 
pomanjkljivosti, do katerih prihaja oz. so kamen spotike.

Sledila je še zadnja točka dnevnega reda Vprašanja in po-
bude svetnikov, in teh so tokrat svetniki in svetnica imeli res 
veliko. Od nepokošenih zemljišč, zaradi katerih prihaja do po-
žarov v naravi, dotrajanih stavbišč ob cestah, denimo v Ivanj-
skem vrhu, ki predstavljajo nevarnost za udeležence v prome-
tu, potrebna bi bila varnostna ograja ob vaški cesti v Čagoni 
pri domačiji Vršič–Kocuvan, ležeči policaji in ustrezna prome-
tna signalizacija, prometna nesreča v »Črni luknji«, meteorna 
kanalizacija Divjak Smolinci, drevje visi nad ceste, nevzdr-
ževane bankine ob cesti Cenkova–Cogetinci, to zimo so bili 
slabo očiščeni pločniki v centru Cerkvenjaka, problematično 
križišče v Čagoni, koncesija Saubermacher, protest županov v 
Ljubljani, projekt oskrbe s pitno vodo, odpadki, med katerimi 
so tudi svinjske kože, še vedno končajo v gozdovih (primer 
Osojnica). 

Franc Bratkovič 

zakLjučni račun Proračuna občine 
Cerkvenjak za 2016

Občinski svet je zaključni račun proračuna za leto 2016 po-
trdil na 17. redni seji 12. 4. 2017. Odhodki zaključnega računa 
za 2016 so znašali 1.561.377 EUR, prihodki 1.634.498 EUR, 
odplačilo dolgoročnega dolga v višini 99.075 EUR ter zadol-
ževanje pri državnem proračunu v višini 65.638 EUR (povra-
tni del sredstev sofinanciranja po 23. čl. ZFO). 

Prihodki: pretežni del prihodkov proračuna občine predsta-
vljajo prihodki iz naslova dohodnine v višini 1.175.107 EUR 
in 99.448 EUR finančne izravnane, kar prestavlja 78 % ce-
lotnih prihodkov. Drugi viri občinskega proračuna pa so tudi 
prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, ki so bili zbrani v višini 47.301 EUR, davek na dediščine 
in darila v višini 1.443 EUR ter davek na promet nepremičnin 

iz deLa občinSkiH organov

Cestišče regionalke od pokopališča do granate oz. odcepa za 
Peščeni Vrh ne bo samo širše, v celoti bosta ob njej tudi ploč-
nik in urejena razsvetljava. Za lepši videz in večjo varnost pa 
je pač treba malo potrpeti …
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v višini 19.109,79 EUR. Nadalje so prihodki iz naslova okolj-
ske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadnih voda 
(AGJ Rebernik Goran, s. p.) znašali 31,734 EUR in se v celo-
ti namenjajo za vlaganja v investicije za ravnanje z odpadno 
vodo (male čistilne naprave, izgradnja javne kanalizacije), iz 
naslova kanalščine in omrežnine pa je bila realizacija 24.771 
EUR. Pri distribuciji vode so bili zbrani prihodki iz naslova 
najemnin za vodovodno omrežje oz. omrežnina v višini 22.443 
EUR, najemnina za poslovne prostore je realizirana v višini 
7.865 EUR, razne takse (upravne, turistična, požarna) so bile 
zbrane v višini 7.748 EUR in kazni v višini 1.213 EUR. Zbra-
na sredstva iz ZPIZ-a za financiranje družinskih pomočnikov 
znašajo 6.249 EUR ter sofinanciranje družinskih pomočnikov 
iz proračuna države v višini 14.244 EUR. Iz naslova komu-
nalnih prispevkov so bili zbrani prihodki v višini 29.163 EUR 
ter drugi nedavčni prihodki v višini 8.260 EUR (sofin. Pošte 
Slovenije pri nakupu vhodnih vrat, plačilo dela oskrbnih stro-
škov v institucionalnem varstvu, nerazporejeni prihodki …). 
V letu 2016 so bila prodana tudi nekatera občinska zemljišča 
(stavbno zemljišče pri gasilskem domu in prodaja »ohišnice« 
na naslovu Cerkvenjak 36 in 37), tako da so znašali prihodki 
iz tega naslova 9.543 EUR. Iz državnega proračuna smo za 
sofinanciranje investicij prejeli 43.759 EUR nepovratnih sred-
stev po 23. čl. ZFO za modernizacijo ceste v Čagoni, prav tako 
pa smo prejeli povratni del sredstev iz istega naslova v viši-
ni 65.638 EUR v obliki brezplačnega zadolževanja prav tako 
za sofinanciranje te ceste. Za izvajanje programov javnih del 
smo iz Zavoda RS za zaposlovanje prejeli 16.798 EUR, stro-
ški javnih del pa so znašali 21.463 EUR. V programe javnih 
del sta vključeni dve osebi, zaposleni za poln delovni čas. V 
okviru skupne občinske uprave se izvaja dejavnost komunalne 
inšpekcije in medobčinskega redarstva, katerega stroški so v 
letu 2016 znašali 7.348 EUR, medtem ko je sofinanciranje iz 
proračuna države bilo realizirano v višini 3.338 EUR. Neto 
strošek občine je torej 4.010 EUR. Na prihodkovni strani so 
bili realizirani še nekateri drugi manjši prihodki, ki pa bistveno 
ne vplivajo na višino proračuna. 

odhodki: po zaključnem računu za leto 2016 znašajo 
1.651.376 EUR. Del sredstev v višini 99.074 EUR se je na-
menil za odplačilo dolgoročnega dolga, ki je nastal delno že 
v letu 2006 pri izgradnji 1. faze vodovoda, v letu 2012 smo 
se zadolžili za izgradnjo ŠRC Cerkvenjak ter v letu 2014 še 
za izgradnjo vrtca. Prav tako se odplačuje kredit za PGD Cer-
kvenjak za nakup gasilskega vozila, katerega letno odplači-
lo znaša 39.996 EUR (dokončno odplačilo je bilo v mesecu 
februarju 2017). Za kmetijske subvencije je bilo z javnim 
razpisom upravičencem dodeljenih 17.500 EUR za različne 
ukrepe v kmetijstvu, predvsem investicijska vlaganja v obno-
ve in kmetijsko opremo. Subvencioniranje lahko znaša največ 
50 % upravičenih stroškov oz. v primeru večjega števila vlog 
sorazmerno manj. Za sofinanciranje izgradnje individualnih 
čistilnih naprav je bilo izplačanih 10.896,86 EUR, prav tako 
v višini 50 % upravičenih stroškov posamezne investicije sed-
mim gospodinjstvom oz. investitorjem. 

Za področje prometa in prometne infrastrukture je bilo po-
rabljenih 358.501 EUR, od tega preplastitev oz. modernizacija 
ceste skozi Čagono v višini 127.348,73 EUR (skupna inve-
sticija je znašala 184.296 EUR). Izvedeno je bilo plačilo že 
izvedene preplastitve v l. 2015 Smolinci-Zamuda-Slavšina 
v višini 35.000 EUR. Za tekoče vzdrževanje cest je bilo po-
rabljenih 94.978 EUR, zimska služba pa nas je stala 12.303 
EUR. Strošek javne razsvetljave je v letu 2016 znašal 35.710 
EUR, od tega izgradnja javne razsvetljave 20.699 EUR (Cen-
kova-Cogetinci in postavitev solarne svetilke v Župetincih), 
ostalo tokovina in vzdrževanje. Za izvedeno 1. fazo izgradnje 
pločnika ob regionalni cesti skozi Kadrence je bilo v letu 2016 

izvajalcem poravnanih 49.158 EUR za projektno dokumenta-
cijo in deloma že za izgradnjo. Za leto 2017 bo za dokončanje 
pločnika z javno razsvetljavo potrebnih še cca 268.000 EUR. 

Za financiranje predšolske vzgoje je bilo v letu 2016 pora-
bljenih 303.621 EUR, od tega 273.513 EUR za vrtec v Cer-
kvenjaku in 27.636 EUR za otroke s stalnim prebivališčem v 
naši občini, vključene v vrtce izven naše občine. Prav tako je 
bilo v letu 2016 potrebno dokupiti še manjkajočo parkovno 
opremo pri vrtcu, kar je bil strošek 1.798 EUR. Za material-
ne stroške za osnovno šolo je bilo porabljenih 54.563 EUR, 
6.000 EUR za projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo 
osnovne šole, iz proračuna smo sofinancirali tudi en program 
javnih del, kar je bil strošek 1.058 EUR, prav tako so bila šoli 
nakazana sredstva v višini 3.000 EUR za nakup drugega po-
mivalnega stroja, ker je prejšnji prenehal delovati. Za plačilo 
šolskih prevozov je bilo v letu 2016 porabljenih 45.825 EUR. 
Občina je iz proračuna financirala tudi šolo v naravi za učen-
ce, katerih starši po mnenju šolske socialne službe ne zmorejo 
sami zagotoviti potrebnih sredstev. Za programe športa je bilo 
z javnim razpisom društvom dodeljenih 13.123 EUR in 24.000 
EUR ostalim društvom in organizacijam za izvajanje njihovih 
programov. Knjižnična dejavnost nas je stala 23.861 EUR, za 
financiranje nalog Centra za socialno delo Lenart smo zagoto-
vili 15.238 EUR, domsko varstvo invalidov in starejših obča-
nov je znašalo 71.779 EUR, za plačilo prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane pa smo morali 
zagotoviti 21.694 EUR (od 40 do 50 oseb mesečno). 

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 in-
vesticijska poraba, ki zaradi relativno nizkega proračuna iz-
kazuje bistveno večji delež tekočih odhodkov, kot je bilo to 
običajno v preteklih letih:

Pregled realizacije odhodkov po področjih proračunske 
porabe

realizacija tekoče/investicijsko 1
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obveSTiLo 

razPiS za SoFinanCiranje 
dejavnoSTi, Programov 
aLi ProjekTov druŠTev 

za LeTo 2017
občina Cerkvenjak je 13. 3. 2017 objavila »Javni 

razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali pro-
jektov društev, organizacij in združenj, ki niso predmet 
drugih razpisov v Občini Cerkvenjak za leto 2017«. So-
financiranje programov društev bo potekalo izključno 
na podlagi tega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj 
v Občini Cerkvenjak (Medobčinski uradni vestnik, št. 
31/08 in Sklep o spremembi pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj 
v občini Cerkvenjak, UGSO, št. 12/15).

rok za oddajo prijav za sofinanciranje dejavnosti, 
programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpi-
sov v Občini Cerkvenjak za leto 2017, je 26. 4. 2017. 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem 
roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Obči-
ne Cerkvenjak ali na spletni strani Občine Cerkvenjak: 
www.cerkvenjak.si pod rubriko Razpisi in objave.

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

rebaLanS Proračuna 
občine Cerkvenjak za 

LeTo 2017
Ob sprejemu zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak 

je občinski svet na 17. redni seji dne 12. 4. 2017 sprejel tudi re-
balans proračuna za leto 2017. Rebalans proračuna smo pripravili 
zaradi vključitve ugotovljenega presežka po zaključnem računu 
za leto 2016. V skladu z 1. tč. 77. čl. ZIPRS1718 (Zakon o iz-
vrševanju proračuna) in v skladu s 5 čl. ZFisP (Zakon o fiskal-
nem pravilu) je namreč potrebno ugotovljeni presežek vključiti v 
proračun prihodnjega leta. Pri pripravi proračuna za leto 2017 je 
bil upoštevan presežek v višini 40.891 EUR, ki ga je bilo takrat 
možno izračunati, vendar pa je do konca leta 2016 oz. do zaključ-
nega računa za leto 2016 prišlo do nekaterih sprememb, na pod-
lagi katerih je bil ta presežek nekoliko višji od že upoštevanega in 
sicer ta znaša 68.331,42 EUR. Prav tako je pri pripravi rebalansa 
za leto 2017 prišlo do nekaterih sprememb na prihodkovni stra-
ni, tako da se z rebalansom za leto 2017 prihodki povečujejo za 
21.141,86 EUR, delno iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč 
in prihodkov iz proračuna države pri sofinanciranju nekaterih 
projektov in programov. Iz navedenega izhaja, da je potrebno v 
proračun za leto 2017 uvrstiti oz. razporediti sredstva presežka in 
povečanja prihodkov, skupno v višini 49.374,55 EUR.

Predmetna sredstva smo razporedili na tiste odhodke, ki jih ob 
pripravi proračuna ni bilo možno predvidevati oz. so bila sredstva 
prenizko planirana. Tako smo uvrstili novo proračunsko postavko 
za »sofinanciranje projektov LAS – projektno partnerstvo«, kjer 
se načrtujejo sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih bodo iz-
vajali naši ponudniki gostinskih, turističnih in drugih storitev. Ker 
pa je sofinanciranje možno samo preko projektnega partnerstva 
z občino, mora del sredstev zagotoviti tudi občina. Načrtovana 
je izvedba projektov »Z električnim kolesom po slovenskih go-
ricah«, »Dober glas seže v deveto vas« in »Parkirišče in posta-
jališče za avtodome Cerkvenjak«. Skupno smo za te projekte za-
gotovili 7.634,64 EUR odhodkov, načrtovani pa so tudi prihodke 
iz naslova sofinanciranja LAS v deležu 60 % oz. 4.580,79 EUR. 
Nadalje se za področju turizma načrtujejo sredstva v višini 1.000 
EUR za članarino pri projektu za »Mrežo postajališč za avtodo-
me po Sloveniji«, katerega ključni cilj je razvoj avtodomarskega 
turizma v Sloveniji. Večji del sredstev v višini 19.000 EUR pa se 
namenja za izvedbo senčenja na objektu vrtca Cerkvenjak. Zaradi 
velikih steklenih površin se namreč igralnice segrevajo na zelo 
visoke temperature, ki so neprimerne za bivanje. Po mnenju šte-
vilnih izvedencev je edina rešitev senčenje oz. montaža žaluzij, ki 
bodo prostor zasenčile z zunanje strani objekta ter tako preprečile 
vdor toplote v prostor. Dodatno smo zagotovili tudi sredstva na 
postavki za oskrbnine v domovih za ostarele, saj sta z letom 2017 
v tovrstno oskrbo vključeni dve novi oskrbovanki, tako da jih je 
v domovih za ostarele trenutno šest in v institucionalnem varstvu 
invalidov štiri sebe, kar letno pomeni cca 80.000 EUR stroškov 
iz občinskega proračuna. Nadalje smo 5.000 EUR dodatnih sred-
stev zagotovili za modernizacijo in rekonstrukcijo ceste »Bren-
gova-Pučko-Vanetina«, saj se ocenjuje, da bo izvedba 1. faze 
modernizacije segala nekoliko dlje, kot smo prvotno načrtovali. 
Pri izvedbi izgradnje pločnika ob regionalni cesti Cerkvenjak-Ka-
drenci-Cogetinci je prav tako potrebno dodatnih 8.000 EUR za-
radi nekaterih nepredvidenih del pri gradnji opornih zidov, kar bo 
sicer delno povrnjeno iz naslova zavarovanja odgovornosti pro-
jektanta. Do manjših sprememb je prišlo tudi na nekaterih drugih 
postavkah, ki pa bistveno ne vplivajo na višino celotnega prora-
čuna in izvajanja nalog občine, saj v začetku leta ni možno pred-
videvati večjih sprememb. Tako ocenjujemo, da bo v jesenskem 
času potrebo predlagati še kak rebalans proračuna za leto 2017.

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

obveSTiLo

javni razPiS za dodeLiTev 
FinančniH SredSTev za 
oHranjanje in razvoj 

kmeTijSTva in PodežeLja 
v občini Cerkvenjak za 

LeTo 2017
občina Cerkvenjak je 15. 3. 2017 objavila »Javni 

razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cerkvenjak za 
leto 2017«. 

rok za oddajo vlog je do:
1.  10. 5. 2017 do 15. ure (za prvo odpiranje in obravna-

vo vlog dne 16. 5. 2017).

2.  6. 9. 2017 do 15. ure (za drugo odpiranje in obravna-
vo vlog dne 12. 9. 2017) – v kolikor sredstva ne bodo 
porabljena.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresi-
rani dvignejo v prostorih občinske uprave Občine Cer-
kvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. Objavljena 
je tudi na spletnih straneh Občine Cerkvenjak, http://
www.cerkvenjak.si/, rubrika Razpisi in objave. Za doda-
tne informacije lahko pokličite na Občino Cerkvenjak, 
tel. 02 729 57 00 (Metka Lah Simonič).

Občinska uprava Občine Cerkvenjak
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inveSTiCije v 2017

obnove in vzdrževanje 
občinSkiH CeST

v letu 2017 občina Cerkvenjak planira naslednje investi-
cije v občinske ceste:

1.  Modernizacija občinske ceste Brengova–AC–Pučko–Vane-
tina (JP 703-701 v dolžini cca 450 m) – v skupni ocenjeni 
višini cca 45.000 EUR.

2.  Modernizacija občinske ceste Čagona – Čebelarski dom 
v dolžini cca 100 m – v skupni ocenjeni višini cca 10.000 
EUR.

3.  Modernizacija občinske ceste Čagona – odsek Malek–Bla-
žič (JP 703-683 v dolžini cca 250 m) – v skupni ocenjeni 
višini cca 25.000 EUR.

Gre za odseke občinskih cest v makadamski izvedbi in sku-
pni dolžini cca 800 m, ki že nekaj časa čakajo na modernizacijo 
in zaradi svojega poteka v naklonu povzročajo relativno drago 

in zahtevno vzdrževanje. Finančna sredstva so v občinskem 
proračunu že zagotovljena. Izvedene so bile geodetske odmere 
in v naslednjih mesecih bo urejen tudi pogodbeni prenos v last 
Občine Cerkvenjak. To je predpogoj za začetek investicije. V 
fazi izdelave je tudi že projektna dokumentacija.

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

PLočniki in obnova 
regionaLne CeSTe

Poleti 2016 se je pričel združeni projekt izgradnje pločnikov 
ter sanacije regionalne ceste R II – 439 na odseku v dolžini cca 
1.000 m, in sicer od konca pločnika pri pokopališču do »Gra-
nate« oz. križišča za Peščeni Vrh. 

Pogodbena vrednost investicije je v višini cca 0,5 mio EUR, 
od katerih je delež DRSI v višini 0,25 mio EUR ter delež ob-
čine v višini 0,25 mio EUR. Vrednost celotnega projekta, ki 
se je pripravljal že od leta 2008, pa znaša prek 0,6 mio EUR.

Občina je za namen izgradnje pločnika ter obnovo ceste na-
ročila ustrezno dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije 
iz leta 2008 ter dodala še ureditev nujno potrebnega osvetlje-
nega prehod za pešce, ki bo vzpostavil varno pot za vse pešce 
med pokopališčem in parkiriščem. 

V avgustu 2016 je bila podpisana pogodba med občino, 
DRSI in izvajalcem del Markomark Nival, d. o. o.

Cesta v Čagoni na odseku Malek–Blažič čaka na moderniza-
cijo.

Izgradnja pločnika na zadnjem delu odseka

SPvCP občine 
Cerkvenjak

V sredo, 25. 1. 2017, je Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Cerkvenjak skupaj z Avtošolo Lešnik 
Zemljič iz Svete Trojice organiziral predavanje na temo »Pro-
metna signalizacija in vožnja v krožiščih«.

Predavanje je v avli kulturnega doma izvajala predstavnica 
Avtošole Lešnik Zemljič Sabina Zemljič. Kljub zelo mrzlemu 
zimskemu večeru se je zbralo nekaj občank in občanov občine 
Cerkvenjak, ki so aktivno sodelovali in se preizkusili tudi v 
reševanju izpitnih testov za vožnjo osebnega avtomobila. Av-
tošoli Lešnik Zemljič se zahvaljujemo za sodelovanje in stro-
kovno predstavitev novosti v prometni signalizaciji in zmeraj 
aktualne vožnje v krožiščih.

Tako smo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu občine Cerkvenjak nadaljevali z aktivnostmi za večje 
ozaveščanje udeležencev v cestnem prometu. V letošnjem letu 
smo nabavili nekaj novih jopičev za boljšo vidnost peščev, 
katere bomo razdelili najprej udeleženkam nordijske hoje, ki 
jo izvajajo po lokalnih cestah v občini. S tem jim želimo, da 
bi bila njihova aktivnost za zdravje še bolj varna. Prav tako 
načrtujemo aktivnost Centra varne vožnje iz Murske Sobote v 
mesecu juniju 2017, kjer bi se udeleženci lahko preizkusili pri 
varni in spretnostni vožnji. Vsem občankam in občanom ob-
čine Cerkvenjak pa želimo še nadalje veliko varno prevoženih 
ali prehojenih kilometrov. 

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek
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investicija bo obsegala izvedbo naslednji del:
 - izgradnjo pločnika širine 1,6 m,
 - ureditev dveh osvetljenih prehodov za pešce pri pokopališču 

in pred Granato, 
 - obnovo in razširitev ceste iz 5,2 na 6,0 (2 x 3) m, 
 - izgradnjo LED JR, 
 - kabelsko kanalizacijo za TK (optika), 
 - obnovo javnega vodovoda z navezavo na novi cevovod,
 - pripravo za izvedbo hišnih priključkov na javni vodovod v 

območju ceste,
 - vsa ostala dela za uspešno dokončanje projekta.
Dela so se pričela v začetku septembra 2016, projekt pa je 

bil razdeljen na dva dela, in sicer na način, da je prvi bil zaklju-
čen do konca leta 2016, drugi pa bo konec maja 2017. 

Izvedbo del spremljajo nujno potrebne polovične zapore 
cest, ki bodo potrebne do zaključka del. 

Prepričani smo, da bo predmetna investicija zelo veliko pri-
pomogla k povečani prometni varnosti na predmetnem odseku 
in s tem odpravila predvsem veliko ogroženost pešcev (prete-
žno otrok) kot udeležencev v prometu na tem odseku.

obnova vodovoda v 
kadrenCiH, CogeTinCiH 

in PeŠčenem vrHu
Z obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika se sočasno 

izvajajo tudi dela na obnovi in prevezavi javnega vodovoda, in 
sicer vsa dela na vodovodnih priključkih, preklopih s starega 
na novi vodovodni cevovod pri gospodinjstvih, neposredno ob 
regionalni cesti, predvidoma v naslednjih letih pa pridejo v re-
alizacijo tudi vsi ostali odseki. 

Sočasna izvedba obnove 
vodovoda z obnovo regi-
onalne ceste ter izgradnjo 
pločnika je nujna, kajti 
kasneje bi bil strošek obno-
ve bistveni višji ter bi bila 
povzročena škoda na novo 
izgrajeni infrastrukturi.

Z obnovo vodovoda 
bodo v skladu s tehnični-
mi standardi vsa gospo-
dinjstva (razen tista, ki te 
jaške že imajo izvedene) 
morala vzpostaviti zunanje 
vodomerne jaške. Stro-
šek gospodinjstev je tako 
samo nabava vodomernih 
jaškov, ki so v lasti gospo-
dinjstva, vsa ostala monta-

žna dela ter izkope bo plačala občina kot lastnica infrastruktu-
re (vodovoda). Vodomerni jašek je sestavni del posameznega 
gospodinjstva in zato je tudi strošek njegove prve vgradnje na 
lastniku.

Letos v jeseni se bodo pričeta tudi izvajalska dela na dokon-
čanju izgradnje javnega vodovoda v naselju Peščeni Vrh. V 
tem naselju smo v dveh intervencijah že obnovili del javnega 
vodovoda, vendar je le-tega potrebno zaradi dotrajanosti in ne-
ustreznih dimenzij v celoti obnoviti. Dela na obnovi bodo tako 
pričeta še letos in zaključena v letu 2018. Vrednost investicije 
se ocenjuje v višini cca 40.000,00 EUR.

PregLed izvedbe večjiH inveSTiCij v LeTu 2016

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE
OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, 

PLOČNIKI, 
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2016:
- brengova–aC–Pučko–vanetina (jP 

703-701) - 450 m
- čagona–čebelarski dom v dolžini - 

100 m
- čagona – odsek malek–blažič (jP 

703 …) - cca 250 m

V PRIPRAVI

UREDITEV PLOČNIKA OB 
REGIONALNI CESTI R II 439:
IZVEDBA DEL – PLOČNIK NA 
ODSEKU:
Cerkvenjak-Peščeni Vrh IZVEDBA ODSEKA V 

LETU 2016-2017
Cerkvenjak-brengova načrTovana 

izvedba gLede na 
SoFinanCiranje v 
naSLednjiH LeTiH

urediTev CeSTe in 
PLočnikov ob CeSTi do ŠrC 
Cerkvenjak

načrTovana 
izvedba gLede na 
SoFinanCiranje v 
naSLednjiH LeTiH

2. VODOVOD:

IZGRADNJA VODOVODA IVANJSKI 
VRH–COGETINCI–KOMARNICA

IZGRADNJA VODOVODA 
GRABONOŠKI VRH–COGETINCI

IZGRADNJA VODOVODA 
SMOLINCI–ŽUPETINCI

IZGRADNJA VODOVODA PEŠČENI 
VRH

IZDELAVA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE

3. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH 
ČISTILNIH NAPRAV

V PRIPRAVI ZA LETO 
2017

4. OBRTNA CONA:
PRODAJA ZEMLJIŠČ V IZVAJANJU – NA 

PRODAJ ŠE NEKAJ 
PARCEL 

5. OŠ - VRTEC:

ENERGETSKA SANACIJA IN 
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA OŠ

DRUGO INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

IZDELAVA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE

V IZVAJANJU

Mag. Vito Kraner, Mag. jav. upr. 
Direktor občinske uprave

Vgrajen novi vodomerni jašek

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d. d., tudi 
v letu 2016, 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. Skla-
dnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, 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 dolo-
čili 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 2016 odvzetih 2.241 vzorcev za mikrobiološka presku-
šanja in 97 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu 
Mariborskega vodovoda, d. d., je bilo v letu 2016 mikrobi-
ološko neskladnih 5,35 % vzorcev. Kemijsko neskladnega 
vzorca ni bilo zabeleženega. 

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 2016 dobavljal mariborski vo-
dovod za občino Cerkvenjak, nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahteva-
mi Pravilnika o pitni vodi. glede na obseg opravljenih 
preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.



ZRNJE 13. apRil 2017

10

akTuaLno

jaSLiCe v žuPnijSki 
Cerkvi Sv. anTona

Za to leto smo bili izbrani domači klenkarji, da smo jih po-
stavili pred daritvenim oltarjem. Postavili smo jih z namenom, 
da še bolj vzbujajo pozornost in doživetje božičnega časa. 
Vsak, ki vstopi v cerkev, takoj zagleda jaslice in mu pade čar 
božiča v oči. 

Po navadi so jaslice bile postavljene v stranski križevi ka-
peli.

Joško Zorko

CerkvenjaŠke jaSLiCe 
v Snegu

Jaslice, ki so jih postavili člani Turističnega društva Cerkve-
njak ob glavni cerkvenjaški vpadnici, so imele v snegu še po-
seben čar in so pritegovale poglede in očudovanje. Foto: F. 
Bratkovič

400 LeT žuPnije Sv. 
anTon v SLov. goriCaH

Potem ko smo lani v Cerkvenjaku, fari sv. Antona, obeležili 
500-letnico izgradnje cerkve v sedanji podobi in blagoslovili 
nove orgle, praznujemo tudi letos, in sicer 400-letnico župnije 
Sv. Anton v Slovenskih goricah. V petek, 20. januarja, se je 

odvijala slavnostna akademija, v cerkvi pa so obletnico sve-
čano zaznamovali skupaj z Antonovo nedeljo, 22. januarja, s 
slovesno mašo, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval 
nadškof metropolit mag. Alojz Cvikl.

Kot zdaj že nekaj let je bilo po svečani maši za obiskovalce 
Antonovega žegnanja poskrbljeno s prigrizki in rujno kapljico.

Da je bila cerkev lepo okrašena, je bilo treba splesti vence. 
Zanimivo, tudi to opravilo zdaj poteka po moderniziranem sis-
temu. 

Franc Bratkovič

SLavnoSTna akademija 
ob 400-LeTniCi žuPnije 
V petek, 20. 1. 2017, ob 18.uri so se Cerkvenjačani zbrali v 

kulturnem domu na slavnostni akademiji ob 400-letnici samo-
stojne župnije Sveti Anton v Slovenskih goricah (1617–2017). 
Proslava je nastala na pobudo domačega župnika Janka Babiča 
na osnovi zgodb in spominov domačinov: Franca Čeha, Silve 
Kozar, Marije Štelcar in Joška Zorka, ki jih je povzela in reži-
rala ljubiteljska režiserka Valerija Ilešič Toš. 

Člani Kulturnega društva Cerkvenjak so se predstavili z 
dramskimi prizori, ki so nam prikazali otroško igro, življenje 
sv. Antona Puščavnika, predstavili, kako so potekala oznani-
la pri maši, zajemanje vode v Malikinem studencu, kako so 
včasih mlatili slamo. Pozabili niso niti na spoved bolnikov na 
domu, licitacijo, ki je potekala po maši, in gledanje maše v 
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Cerkvenjačani na 
komemoraCiji Pri 

TreH žebLjiH na 
oSankariCi

Vsakoletne spominske slovesnosti pri Treh žebljih na Osan-
karici, kjer je za svobodo 8. januarja 1943 v junaškem boju 
umrlo 69 borcev in bork Pohorskega bataljona, obkoljenih z 
2000 nemškimi vojaki, se udeležuje množica ljudi, ki spoštu-
jejo vrednote narodno osvobodilne borbe. 

Na letošnji slovesnosti smo srečali tudi nekaj Cerkvenjača-
nov, članov Krajevnega združenja borcev za vrednote NOB 
Cerkvenjak.

F. B. 

sodobnih časih preko televizije, kar je lahko tudi predvsem za 
starejše sveto opravilo.

Cerkveni pevski zbor župnije sv. Antona je zapel Antono-
vsko in Ko bi jaz zvonček bil, na male zvonove so zaigrali 
župnijski klenkarji in klenkarice, Ljudski pevci Društva upo-
kojencev Cerkvenjak pa so zapeli ljudske pesmi Dekle je zaje-
malo z vedrom vodo, Pšenička po polju že zori, Oj, lepo je res 
na deželi, otroška skupina se nam je predstavila skozi dramske 
prizore in s pesmijo Slavi ga. V kulturnem programu so sode-
lovali tudi člani KUD Vitomarci.

Program je povezovala Tina Rajh, z balkona pa so nas za-
bavale Marjeta Simonič, Vera Arih, Milan Černel in Marija 
Kocuvan.

Na prireditvi so nas nagovorili župnik Janko Babič, župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, častni občan Cerkvenja-
ka Franc Kuri, naddekan Anton Fras in poslanec v Državnem 
zboru Republike Slovenije Franc Breznik.

Prireditvi je sledila pogostitev v avli kulturnega doma, ki so 
jo pripravili člani pastoralnega sveta.

Reportažo dogodka si lahko pogledate v videu http://
www.9ka.si/2017/01/video-400-let-samostojne-zupnije-sv-
-anton-v-slovenskih-goricah/

Besedilo in foto: Robert Kocuvan (9ka.si)
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ob kulturnem prazniku

dediŠčina, ki je ne 
Smemo zaPraviTi

»Slovenci smo morda edini narod, ki slavi dan kulture kot 
nacionalni praznik. To seveda ni nobeno naključje. Umetnost 
in kultura sta pripomogli k temu, da smo v dolgih stoletjih 
kot številčno majhen narod, obdan z veliko večjimi ljudstvi, 
uspeli ohraniti svojo lastno identiteto. Dolga stoletja pred usta-
novitvijo slovenske države je njen nevidni zemljevid uokvir-
jala prav slovenska kultura - torej dediščina, ki je ne smemo 
kar tako zapraviti,« je na proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku 6. februarja v kulturnem domu v Cerkvenjaku dejal 
ravnatelj osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci magister Mirko 
Žmavc, ki je sam tudi slikar in profesor likovne vzgoje. Na 
proslavi, na kateri so se poleg številnih obiskovalcev zbrali 
tudi najvidnejši predstavniki kulturnega, političnega, in go-
spodarskega življenja v občini na čelu z županom Marjanom 
Žmavcem, so bogat kulturni program izvedli učenci osnovne 
šole ter člani Kulturnega društva Cerkvenjak.

»Osmi februar je tudi praznik našega domoljubja, praznik 
naše domoljubne zavesti in praznik naše države. Med vsemi 
prazniki je verjetno prav ta dan najbolj iskreno občuten pri 
vseh ljudeh kot tisti praznik, ki nas povezuje v eno samo veli-
ko in kulturno družino,« je dejal Mirko Žmavc in poudaril, da 
je Prešernovo delo večen sestavni del slovenskega kulturnega 
izročila. »Sam pripadam generaciji, ki je Prešernovo izročilo 
skrbno gojila, od začetka šolanja naprej do danes. Prepričan 
sem in pričakujem, da bodo tudi sedanje generacije to počele 
enako, vsekakor pa je na nas, da jih pri tem primerno vzpod-
bujamo. Zato želimo nameniti kulturni vzgoji otrok in mladine 
več pozornosti, predvsem tako, da poskrbimo za dostopnost 
kulturnih dobrin, za večjo obveščenost, da jim ponudimo pe-
stro izbiro kakovostnega preživljanja prostega časa in spodbu-
jamo njihovo ustvarjalnost. Dvig kulturne zavesti je zato cilj, 
pri katerem moramo biti udeleženi prav vsi, od mladih, njiho-
vih učiteljev in mentorjev do vrtcev in šol ter drugih ustanov, 
ponudnic kulturnih vsebin.«

 »Dediščina, ki je ne smemo zapraviti, je tisto, kar prejmemo 
od predhodnikov, za kar odgovorno skrbimo in želimo predati 
svojim naslednikom. Dediščina je torej vse, kar je preživelo 
naše predhodnike in kar hkrati prepoznamo kot posebno vre-
dnost. Kulturna dediščina in kultura sploh, umetnost še pose-
bej, izpričujejo, da je resnica, ki jo nosijo, trajnejša, večja in 
dragocenejša kot spremenljive zahteve trenutka. Zato bo ve-
dno našla svoje mesto v bogati in raznovrstni kulturni in ume-
tnostni zakladnici človeštva,« je dejal govorec. »Imamo torej 
še enkrat priložnost, da ponovno premislimo nekatera dejanja 
prednikov, ki so bogato zaznamovali našo preteklost. Pojem 

kulture smo Slovenci mogoče bolj od drugih narodov zavestno 
osrediščili; okoli nje smo gradili narodovo zavest. V drugi po-
lovici minulega stoletja smo ob pomanjkanju na področju filo-
zofske, politične in ekonomske misli pravzaprav ravno z njeno 
pomočjo uspeli državo v današnji obliki tudi razviti. Zato spa-
da kultura v slovenski temelj, od koder Slovenci črpamo svojo 
prvobitnost in edinost.«

Kot je dejal Žmavc, bosta moč preživetja in bodočnost 
Evropske unije odvisna od sposobnosti preživetja njenih 
članic, kajti moč Evropske unije ni v nasilnem poenotenju 
in ustvarjanju enotnosti tam, kjer zanjo ni naravnih pogojev. 
Enotnost unije je v dobrem, svobodnem, prepričanem povezo-
vanju vseh narodov Evrope. 

»Praznik kulture je kot državni praznik v simbolnem smislu 
pomemben tudi zato, ker nas doslej ideološko in politično ni 
razdvajal,« je poudaril Žmavc. »Kultura je vrednota, ki nas 
kot narod tesno povezuje, zato naš kulturni praznik pripada 
muzam, ki bodo bdele nad njim.«

Na prireditvi je Osnovna šola Cerkvenjak–Vitomarci prvič 
v svoji dolgi in bogati zgodovini podelila malo Prešernovo 
nagrado za najbolj uspešne učence na področju kulture in kul-
turne ustvarjalnosti. Letos jo je prejel učenec Rene Zorman.

T. K.

SrbSki kmeTovaLCi na 
obiSku v Cerkvenjaku

Ker tudi Srbija računa na vstop v EU, si srbsko kmetijstvo 
in kmetje želijo, ko pride ta trenutek, biti pripravljeni in kon-
kurenca ostalim državam unije. Še posebej to velja za kmetij-
ske proizvajalce iz Vojvodine. Tako je Agencija Agrar pres iz 
srbskega Zrenjanina, katere direktor je dolgoletni novinar, ne-
koč tudi odmevnega časopisa Borba, Božidar Drinič za kme-
tovalce tamkajšnjega območja od 19. do 22. februarja 2017 
organizirala posvetovalni obisk kmetij v Sloveniji. Obiskali so 
severovzhodno Slovenijo in med občinami, kjer so se najdlje 
ustavili, sta bili občini Cerkvenjak v Slovenskih goricah in 
Grad na Goričkem v Prekmurju.

Obiska Slovenije se je udeležilo 40 kmetovalcev iz Vojvodi-
ne ter občine Srbobran na čelu z Radivojem Poroškim, predse-
dnikom skupščine občine, ki šteje 16 tisoč prebivalcev. Namen 
obiska je bil dobiti čim več izkušenj, znanja in informacij s 
strani naših kmetovalcev in turističnih kmetij ter se na mestih 
samih srečati s primeri dobrih praks.

 
Kot se spodobi, so bila izmenjana spominska darila.

V Cerkvenjaku jih je sprejel župan Marjan Žmavc, ki jim je 
v dvorani kulturnega doma predstavil delo in življenje v času 
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samostojne občine. Tudi Drinič in Poroški sta povedala, kako 
je pri njih v Srbiji, Vojvodini, natančneje v Banatu. Kmetje 
se v glavnem ukvarjajo s povrtninarstvom oziroma zelenja-
darstvom. Skrb namenjajo namakalnim sistemom. Kmetije 
so veliko večje od naših, četudi je še veliko zemlje v državni 

lasti, ki pa se počasi vrača bivšim lastnikom. Na sploh si v 
Vojvodini prizadevajo urediti razmere, s katerimi bi ljudi za-
držali na vasi. Obnoviti želijo v preteklosti že navezane prija-
teljske stike z občinami v Sloveniji ali navezati nove. Sledil 
je obisk kmetij Kuri v Cogetincih, ki se ukvarja s prašičerejo, 
Izletniške kmetije Breznik v Komarnici in Domačije Firbas v 
Cogetincih, kjer so od gospodarjev iz prve roke dobili veliko 
dobrih in realnih napotkov in informacij ter bili postreženi z 
njihovimi domačimi kulinaričnimi dobrotami. 

Da so bili gostje z obiskom v Cerkvenjaku zadovoljni, se je 
čutilo že ob samem obisku. Slednje so potrdili še z zahvalnim 
pismom, naslovljenim na občino Cerkvenjak in njenega župa-

na Marjana Žmavca. V zahvali je med drugim zapisano »Pre-
našamo vam izjemne vtise delegacije in kmetov udeležencev, 
ki so izredno zadovoljni z načinom, kako ste nas pričakali in 
predstavili »osebno izkaznico« vašega lokalnega upravljanja. 
Vaše angažiranje na odlično organiziranem sprejemu in v ce-
lotnem programu v občini Cerkvenjak je prispevalo k razšir-
jenju spoznanj o »kmetijski osebni izkaznici« držav Evropske 
unije. Pričakujemo, da boste naše vtise prenesli cenjenim in 
spoštovanim domačinom, pri katerih smo bili na nepozabnih 
obiskih.«

Tekst in foto: Franc Bratkovič

okrogla miza

 »PodjeTniki v 
navzkrižju razLičniH 

inTereSov«

Marjan Žmavc (prvi z desne), Primož Bučar, Milan Lukič in 
Tomaž Kšela med pogovorom na okrogli mizi.

Tako kot že nekaj let ob koncu zime je občina Cerkvenjak 
tudi letos v sodelovanju s Slovenskogoriškim forumom pripra-
vila okroglo mizo o podjetništvu. Tokrat je potekala na temo 
»Podjetniki v primežu različnih interesov«, na njej pa sta so-
delovala predstavnika dveh izjemno uspešnih podjetij iz Šta-
jerske – Milan Lukič iz podjetja Lumar IG, ki je vodilni pro-
izvajalec nizkoenergijskih in montažnih objektov v Sloveniji, 
ter Primož Bučar iz Kovinarstva Bučar, ki proizvaja in prodaja 
vrhunske stavbno-kleparske in krovske izdelke.

Občina Cerkvenjak in Slovenskogoriški forumom iz Cer-

Pri Kuriju

Pri Brezniku

In še ena z Domačije Firbas

Skupinska pred Domom kulture v Cerkvenjaku
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kvenjaka sta na okroglo mizo, ki je 24. februarja potekala v 
veliki dvorani Kulturnega doma v Cerkvenjaku, povabila vse 
samostojne podjetnike iz občine, svoje poslovne partnerje in 
druge zainteresirane občanke in občane, ki se zanimajo za ra-
zvoj podjetništva.

Udeležence okrogle mize, ki jo je vodil predsednik Sloven-
skogoirškega foruma Tomaž Kšela, je najprej pozdravil žu-
pan Žmavc. Dejal je, da si občina prizadeva ustvariti čim bolj 
ugodne pogoje za razvoj podjetništva, saj se zaveda, da brez 
uspešnega gospodarstva in novih delovnih mest hitrejši razvoj 
občine in osrednjih Slovenskih goric ni mogoč. Tako je občina 
med drugim uredila tudi poslovno-obrtno cono v Brengovi, ki 
pa, na žalost, še ni v celoti zasedena, saj je gospodarski razvoj 
v zadnjem desetletju zavrla finančna in gospodarska kriza. Go-
spodarstvo v občini Cerkvenjak pa se je kljub temu razvijalo, 
zlasti zahvaljujoč smelim in sposobnim obrtnikom in podje-
tnikom, ki kljub težavam razvijajo svoje dejavnosti in odpi-
rajo nova delovna mesta. Kot je dejal župan, so lahko primeri 
dobre prakse, kakršna sta Lumar in Kovinarstvo Bučar, vsem 
v spodbudo, da je mogoče z znanjem in njegovo aplikacijo v 
praksi tudi v kriznih časih uspešno poslovati.

Na začetku okrogle mizo so se z globokim spoštovanjem 
spomnili nedavno preminulega podjetnika Janeza Ajleca, usta-
novitelja podjetja AJM, ki je bil gost okrogle mize o podjetni-
štvu v Cerkvenjaku pred tremi leti.

Nato sta oba gosta najprej predstavila vsak svoje podjetje. Kot 
je dejal Lukič, je bilo podjetje Lumar ustanovljeno leta 1992, prve 
nizkoenergijske hiše Prestige pa je na trgu ponudilo kupcem leta 
2000. Sedem let pozneje so postavili prvo pasivno hišo, že nasle-
dnje leto pa so v pasivni izvedbi zgradili vrtec v Radovljici. Leta 
2009 so postavili prvo plus energijsko hišo. Istega leta je podjetje 
dobilo naziv »Zlata Gazela« in Dravsko-pomurska Gazela«. Leto 
kasneje pa so prejeli certifikat Passivhaus inštituta. Kmalu nato 
so prejeli še Evropsko tehnično soglasje (ETA) in znak CE ter 
švicarski certifikat Minergie. Pred časom so dobili tudi nagrado 
Zeleni svinčnik, leta 2014 pa je bila aktivna hiša Lumar uvrščena 
med 50 najlepših lesenih hiš iz vsega sveta, zgrajenih v zadnjih 
dveh letih. Njihov ponos pa je paviljon I Feel Slovenija, ki so ga 
postavili za svetovno razstavo Expo v Milanu. Kot je dejal Lukič, 
so prejeli še številne nagrade in priznanja, ki samo pričajo, kakšno 
pozornost v Lumarju posvečajo razvoju.

Po besedah Bučarja segajo korenine družinskega podjetja 
Kovinarstvo Bučar, ki danes zaposluje 85 delavcev, občasno 
pa še precej več, v leto 1966. V podjetju, ki ga danes vodijo že 
vnuki ustanovitelja, so vsa ta leta vlagali v sodobno tehnolo-
gijo in znanje. Zahvaljujoč temu se produktivnost dela v pod-
jetju nenehno povečuje, to pa krepi tudi njegovo konkurenčno 
sposobnost.

V Kovinarstvu Bučar, ki od ustanovitve deluje na isti loka-
ciji, si prizadevajo, da bi v svoji branži postali eno od najbolj 
naprednih in tehnološko razvitih podjetij v svetovnem merilu. 
Zato prodajajo svoje proizvode in izvajajo dela po vsej Evropi, 
pa tudi na drugih celinah. Načela in vrednote, na katera v Ko-
vinarstvu Bučar prisegajo, pa so poštenost, kakovost, znanje 
in spoštovanje.

Podjetniki se srečujejo s številnimi interesi, ki jih imajo nji-
hovi lastniki oziroma solastniki, dobavitelji, delavci, kupci, 
drugi poslovni partnerji, banke in ne nazadnje tudi država in 
občine. Dober in uspešen podjetnik je lahko samo tisti, ki zna 
v tem navzkrižju interesov tako delati in poslovati, da so za-
dovoljni vsi omenjeni. To pa je po besedah Lukiča in Bučarja 
mogoče samo, če je podjetnik pošten do vseh, še zlasti pa do 
kupcev. »Podjetnik ne sme kupcu nikoli obljubiti več, kot mu 
lahko na koncu nudi,« je poudaril Bučar. Lukič, ki je bil več 

let tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije in ima 
bogate izkušnje s pogajanji med socialnimi partnerji, pa je do-
dal, da mora imeti podjetnik dober odnos tudi z delavci. Kdor 
izkorišča in izigrava zaposlene, poslovne partnerje in kupce, 
ne bo uspel,« je poudaril.

Po okrogli mizi so se udeleženci in gosti zadržali na pri-
jetnem družabnem srečanju, na katerem so lahko podjetniki 
iz osrednjih Slovenskih goric med seboj izmenjali izkušnje in 
oba gosta povprašali za marsikateri dragocen nasvet. Na dru-
žabnem srečanju so mnogi izmenjali tudi vizitke s telefonski-
mi številkami, tako da bodo lahko med letom tudi poslovno 
sodelovali.

T. K.

kurenTi v 
Cerkvenjaku

Tudi letos so nas obiskali kurenti iz Destrnika.
V. T.

raboTa

Minuli vikend pred veliko nočjo je bil v Cerkvenjaku dokaj 
razgiban in pester. Med ostalim je bila v soboto »rabota« - spo-
mladansko popravilo cest in čiščenje okolja.

F. B.

v beSedi in SLiki
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Predsednik Zveze društev generala Maistra magister Milan 
Lovrenčič, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in predse-
dnik Društva general Maister Cerkvenjak Roman Lorenčič so 
položili venec k prenovljenemu spomeniku generala Maistra.

Avlo osnovne šole, kjer se zbirajo mladi, so poimenovali po 
generalu Maistru.

Ravnatelj osnovne šole mag. Mirko Žmavc, predsednik Dru-
štva general Maister Cerkvenjak Roman Lorenčič, cerkvenja-
ški župan Marjan Žmavc in poslanec Franci Breznik so odkrili 
doprsni kip generala Maistra v avli osnovne šole.

Utrinek s proslave v Kulturnem domu Cerkvenjak

12. skupščina zveze društev generala maistra v Cerkvenjaku

oSnovna ŠoLa v Cerkvenjaku je dobiLa 
doPrSni kiP in avLo generaLa maiSTra

»Že letos se moramo začeti pripravljati na 100-letnico bojev 
za severno mejo, da jo bomo naslednje leto čim bolj dostojno 
in slovesno proslavili,« je na 12. skupščini Zveze društev ge-
nerala Maistra dejal njen predsednik mag. Milan Lovrenčič. 
Člani skupščine, ki so se prvo soboto v aprilu zbrali v Cerkve-
njaku, so na svojem zasedanju sprejeli poročilo o delu Zveze 
društev generala Maistra za leto 2016 ter letni program zveze 
in društev generala Maistra za leto 2017, poleg tega pa so za 
dodatnega podpredsednika zveze izvolili Marjana Fariča iz 
Murske Sobote, za novo zakladničarko pa dr. Nelido Nemec.

Vodstvo zveze in predstavnike društev iz vse Slovenije so v 
Cerkvenjaku sprejeli zelo slovesno. Pred poslopjem občine so 
jih pozdravili župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, pred-
sednik Društva general Maister Cerkvenjak Roman Lorenčič 
in ravnatelj osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci mag. Mirko 
Žmavc. Članom skupščine in njenim gostiteljem so se pri-
družili še gostje: poslanec Franc Breznik, sekretar Združenja 
slovenskih častnikov brigadir Martin Jurgovec, predstavnik 
Združenja civilnih invalidov vojne Leon Pilinger, predstavnik 

Združenja borcev za tradicije narodnoosvobodilne vojne Franc 
Bratkovič, sin Maistrovega borca Karl Lah in drugi. Predse-
dnik zveze, cerkvenjaški župan in predsednik domačega dru-
štva so naprej položili venec pred obnovljeni Maistrov spome-
nik v središču Cerkvenjaka, nato pa so se vsi napotili v avlo 
osnovne šole, tam odkrili doprsni kip generala Maistra, hkrati 
pa po njem poimenovali avlo, v kateri se zbirajo cerkvenjaški 
otroci in mladina. Doprsni kip, ki bo poslej krasil avlo osnovne 
šole, je delo kiparja Viktorja Gojkoviča s Ptuja, šoli pa ga je 
poklonilo Društvo general Maister Cerkvenjak. Na spomenik 
na trgu, posvečen Rudolfu Maistru, pa so postavili bronasti 
doprsni kip.

Po slovesnosti v šolski avli, na kateri so bili tudi mnogi 
domačini, so se člani skupščine in gosti zbrali v Kulturnem 
domu v Cerkvenjaku, kjer jih je najprej pozdravil župan Mar-
jan Žmavc, nato pa jim je spregovoril Roman Lorenčič. Dejal 
je, da je bilo Društvo general Maister Cerkvenjak ustanovlje-
no 22. marca 2010 z namenom ohranjanja spomina na zgodo-
vinsko delo generala Maistra in njegovih borcev za severno 
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slovensko mejo. »Zgodovinska dejstva dokazujejo, da je tudi 
naše okolje dalo svoj pečat bojem za severno slovensko mejo. 
K temu so prispevali naši domačini, ki so sodelovali v bojih 
pod poveljstvom generala,« je dejal Roman Lorenčič in dodal, 
da si je društvo zadalo nalogo, da postavi spominsko obeležje 
vsem Cerkvenjačanom, ki so v tistih prelomnih časih sodelo-
vali v bojih za severno mejo. Po štirih letih je članom društva 
to tudi uspelo, čeprav je bil to za društvo velik organizacijski 
in finančni zalogaj. Leta 2015 pa so člani društva poskrbeli 
tudi za obnovo spomenika, posvečenega žrtvam prve svetovne 
vojne, in za ureditev njegove okolice. S tem, ko so originalni 
kip generala Maistra iz kremenita, ki je bil do izdelave bro-
nastega nameščen na trgu, poklonili osnovni šoli, pa je dru-
štvo vzpostavilo trdno in trajno vez med mladimi, društvom 
in občino. Nato je Lorenčič vse zbrane pozval, naj si ogleda-
jo bogat kulturni program, ki so ga za to priložnost pripravili 
učenci osnovne šole in člani Kulturnega društva Cerkvenjak. 
Ob koncu programa so razvili še prapor Društva general Ma-
ister Cervenjak.

Sledila je 12. skupščina Zveze društev generala Maistra, ki 
jo je vodilo delovno predsedstvo na čelu s podpredsednikom 
zveze društev Vitkom Rošem. Na njej sta o delu zveze društev 
poročala predsednik magister Milan Lovrenčič in generalni 
sekretar Rudolf Pfajfar. V okviru zveze se je lani zvrstilo izje-
mno veliko število dogodkov, od predavanj in okroglih miz do 
proslav in pohodov, na katerih so obeleževali najpomembnejše 
dogodke iz slovenske zgodovine. K temu je prispevalo tudi 
društvo v Cerkvenjaku, ki je ob občinskem prazniku organizi-
ralo tradicionalni pohod po severnih mejah občine Cerkvenjak. 
Zelo uspešno so pripravili in izvedli tudi osrednjo slovensko 
proslavo ob državnem prazniku, imenovanem dan generala 
Maistra, ki jo je prenašala tudi televizija. Izredno bogat pro-
gram dela si je zveza društev zadala tudi za letošnje leto. 

Ker letos mineva sto let od Majniške deklaracije in deklara-
cijskega gibanja, so na skupščini spregovorili tudi o tej temi. 
Kot je povedala zgodovinarka Vlasta Stavbar, bo 30. maja 
2017 minilo sto let, odkar je v dunajskem parlamentu v imenu 
južnoslovanskih poslancev, združenih v Jugoslovanski klub, 
dr. Anton Korošec prebral Majniško deklaracijo. 

»Majniška deklaracija je tako postala temelj sodelovanja in 
skupne politične dejavnosti jugoslovanskih politikov, ki ju je 
izjava opredelila v kratkem, a strnjenem in pomensko moč-
nem besedilu: 'Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem 
klubu, izjavljajo, da zahtevajo na temelju narodnega načela in 
hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja monarhije, v 
katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom 
Habsburško–lotarinške dinastije v samostojno državno telo, ki 

12. skupščino Zveze društev generala Maistra je vodilo de-
lovno predsedstvo na čelu s podpredsednikom zveze društev 
Vitkom Rošem.

Župan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc se je zahvalil 
predsedniku Zveze društev 
generala Maistra magistru 
Milanu Lovrenčiču.

Kulturni program na proslavi 
je bil izredno bogat in doživet, 
zato je navdušil udeležence 
proslave, za kar se je nasto-
pajočim zahvalil uveljavljeni 
zgodovinar prof. Aleš Arih.

Društvo general Maister Cerkvenjak je razvilo svoj prapor.

bode prosto vsakega narodnega gospostva tujcev in zgrajeno 
na demokratičnem temelju. Za uresničenje te zahteve svojega 
enotnega naroda se bodo zavzeli z vso silo. S tem pridržkom se 
bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.' Majniška 
deklaracija je eden izmed najpomembnejših narodnopolitičnih 
programov, ki so opredelili zgodovino Slovencev v 20. sto-
letju,« je dejala Stavbarjeva. Po njenih besedah je bil v slo-
venskih deželah velik odziv na Majniško deklaracijo, zlasti od 
junija do začetka septembra 2017. V sodnem okraju Sv. Lenart 
je bilo zbranih 2482 podpisov in 21 občin je izreklo podporo 
Majniški deklaraciji. Poleg okrajnega zastopstva iz Lenarta, 
ki je v svoji izjavi 11. januarja 2018 izrazilo svoje navdušenje 
in zaupanje Jugoslovanskemu klubu in še posebej dr. Antonu 
Korošcu in svojemu zastopniku Ivanu Roškarju, je tudi izjava 
341 žena in deklet župnije Sv. Lenarta. Občinski odbor Sv. 
Antona v Slovenskih goricah (danes Cerkvenjak) pa je podal 
svojo izjavo 26. januarja 1918. Katoliško in bralno društvo pri 
Sv. Benediktu v Slovenskih goricah se je 27. 1. 1918 enogla-
sno izjavilo za deklaracijo zato, 'ker deklaracija ni samo poli-
tična, ampak tudi nepopisno velikega gospodarskega pomena 
za jugoslovanske dežele'. V lenarškem okraju so priredili tudi 
deklaracijski shod in sicer pri Sv. Bolfenku v Slovenskih go-



13. april 2017 ZrNJE

17

ricah (danes Trnovska vas) 21. aprila 1918. Zbralo se je 500 
poslušalcev, govoril pa je poslanec Miha Brenčič. 

Kot je dejala Stavbarjeva, se je iz deklaracijskega gibanja v 
avgustu 1918 rodila odločitev o ustanovitvi Narodnega sveta 
za Slovenijo in Istro v Ljubljani. Ob tem sta časnika Sloven-
ski narod in Slovenec zapisala: »Slovenski narod si je izvolil 
narodni svet zlasti za to, da bo pripravljen na tisti zgodovinski 
trenutek, ko bo prevzel skupaj s Hrvati in Srbi vse pravice in 
dolžnosti državne samostojnosti.«

Na skupščini so napovedali simpozij o Majniški deklaraci-
ji in njenem pomenu. Poleg tega so sprejeli v Zvezo društev 
generala Maistra dve društvi iz Šaleške doline in Pomurja, ki 
so ju ustanovili v lanskem letu in sta se že izkazali s svojim 
izjemno aktivnim delovanjem. 

Zgodovinar Aleš Arih pa je dal pobudo, da bi zasebno knji-
žnico generala Maistra, ki so jo njegovi potomci poklonili 
Univerzitetni knjižnici v Mariboru, razglasili za kulturni spo-
menik državnega pomena, saj priča o duhovnih razsežnostih 
njegove osebnosti. Člani skupščine so njegovo pobudo sprejeli 
in jo bodo posredovali ministrstvu za kulturo.

Prva sobota v aprilu je tako v Cerkvenjaku minila v zname-
nju spomina na pesnika in generala Rudolfa Maistra in njego-
ve borce, ki so Sloveniji izbojevali severno mejo. 

Tomaž Kšela

natečaj od Prešerna do Prešerna

ProjekT SkuPnoSTi 
SLovenSkiH občin 
»branju Prijazna 

občina«
Skupnost občin Slovenije, Združenje splošnih knjižnic in 

ministrstvo za kulturo so pripravili skupen projekt »Branju 
prijazna občina«. Z njim želijo v času, ko ljudje veliko časa 
posvečajo računalniškim igricam in brskanju po družabnih 
omrežjih, ljudi spodbuditi k branju knjig in povečati bralno 
pismenost in kulturo. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da je 
socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celo-
tne družbe v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. 
Raziskava »Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki 
Sloveniji«, ki so jo izvedli leta 2014, je pokazala, da v Slo-
veniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena 
aktivnost posameznika. Zato želijo nosilci projekta »Branju 
prijazna občina« okrepiti bralno kulturo v lokalni skupnosti in 
uveljaviti branje kot pomembno vrednoto in sestavino kultur-
ne vzgoje in kulturnega življenja ljudi nasploh.

Glavni cilji projekta so uveljaviti pozitivno javno podobo 
branja; izboljšati zavest o pomenu branja; podpreti razvoj in 
izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spod-
bujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in 
so namenjeni različnim ciljnim skupinam; spodbujati in ko-
ordinirati programe ter projekte promocije branja; spodbuditi 
občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spod-
bujanje branja in razvoj bralne kulture; spodbuditi občine k 
povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovi-
tega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne 
kulture ter spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo bra-
nja in načrten razvoj bralne kulture na lokalni ravni.

V okviru projekta so njegovi nosilci objavili tudi javni nate-

čaj za pridobitev naziva »Branju prijazna občina«. Namen jav-
nega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje 
bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture 
izvajajo občine.

Javni natečaj so objavili na slovenski kulturni praznik, 8. 
februarja 2017, in bo odprt vse leto. Naziv »Branju prijazna 
občina«, ki ga bodo letos podelili prvič, bodo podelili na slo-
vesnem dogodku na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2017. 
Ker bo natečaj dejansko trajal od obletnice Prešernove smrti 
do obletnice Prešernovega rojstva, ga popularno imenujejo 
tudi Od Prešerna do Prešerna.

Projekt »Branju prijazna občina« je priložnost tudi za ob-
čino Cerkvenjak oziroma za vse njene občanke in občane ter 
društva in organizacije, da okrepijo bralno kulturo v občini, 
zlasti med mladimi, in si konec leta pridobijo zveneč naslov.

T. K.

iz dejavnoSTi LaS 
ovTar SLovenSkiH 

goriC
1. javni poziv LaS ovtar Slovenskih goric– 

ekSrP zaprt
Na Javni poziv je do izteka roka prispelo 21 vlog za prijavo 

operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, pre-
verila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno 
s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

z zasedanj organov LaS ovtar Slovenskih goric
3. seja upravnega odbora LaS (uo LaS) je potekala 1. 

marca 2017 na Domačiji Firbas v Cogetincih. Najprej nam je 
mladi gospodar Bojan predstavil njihovo kmetijo, izdelke in 
storitve, ki jih nudijo svojim obiskovalcem. Na seji so se člani 
UO LAS seznanili z Javnim pozivom za sofinanciranje iz sred-
stev CLLD LAS Ovtar Slovenskih goric za leto 2017 – sklad 
ESRR. Predstavljena sta bila dva predloga operacij LAS za 
neposredno potrditev na skupščini: Še več Ovtarja in Oživi-
tev lokalne ponudbe na tržnicah. Kot projekt sodelovanja med 
LAS je bil potrjen projekt GLAMUR, v katerem bodo poleg 
LAS Ovtar partnerji še LAS Prlekija in LAS UE Ormož na 
slovenski strani in Društvo Genuss am Fluss (Užitek ob reki) 
na avstrijski strani.

Na 4. redni seji se je uo LaS sestal v sredo, 22. marca 
2017, v Lenartu. Člani so razpravljali o skupnih projektih 
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rez joHanezove TrTe 
ob kronaniH gLavaH 

Pomlad je čas, ko se po zimskem počitku pričnejo najrazlič-
nejša kmetijska dela. Tako je bilo treba obrezati tudi potomko 
stare trte, najstarejše vinske trte na svetu z mariborskega Len-
ta, vpisane v Guinnessovo knjigo rekordov, ki raste v Cerkve-
njaku.

Rez potomke stare 
trte – Johanezove trte je 
potekala v nedeljo, 12. 
marca. Tudi tokratne 
rezi se je udeležilo več 
kronanih glav, vinskih 
kraljic in vitezov vina 
ter drugih vidnejših go-
stov.

Rez so pričeli s kraj-
šo kulturno prireditvijo, 
v kateri sta sodelovala 
mlada harmonikarja 
Lukas Kocmut in Danej 
Hojnik, sicer učenca 
Osnovne šole Cerkve-
njak–Vitomarci, in me-
šani pevski zbor cer-
kvenjaškega kulturnega 
društva pod vodstvom 
pevovodkinje Anite 
Grajfoner Petrič.

Zbrane so pozdravili Marjan Žmavc, župan občine Cerkve-
njak in gospodar Johanezove trte, Damijam Breznik, viničar 

LAS Ovtar: o celostni prometni strategiji Slovenskih goric s 
poudarkom na kolesarskih poteh (akronim KOLOVTAR) ter 
o projektu na področju samooskrbe – Oživitev tržnic z Ovtar-
jevo ponudbo, v katerem bodo partnerji RASG, d.o.o., KGZ 
Maribor in Zadruga Dobrina.

Skupščina LaS ovtar Slovenskih goric je potekala 29. 3. 
2017. 

M. G.

najava 1. javnega poziva LaS ovtar 
Slovenskih goric – sklad eSrr

Pripravlja se 1. javni poziv LAS Ovtar Sloven-
skih goric – sklad ESRR (Evropski sklad za regio-
nalni razvoj). Po potrditvi besedila javnega poziva 
s strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo 
bo poziv objavljen na spletni strani www.lasovtar.
si in bo odprt predvidoma mesec in pol. Okvirna 
višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 
znaša 237.474,79 EUR. Upravičenih za izvajanje 
operacij je 18 naselij območja LAS: Benedikt, Cer-
kvenjak, Spodnji Duplek, Zgornja Korena, Lenart 
v Slovenskih goricah, center Voličine, Sveta Ana 
v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, Jurovski Dol, Šentilj v Slovenskih gori-
cah, Sladki Vrh, Ceršak, Zgornja Velka, Vitomarci, 
Pesnica, Spodnji Jakobski Dol, Pernica in Jarenin-
ski Dol.

3. seja UO LAS na Domačiji Firbas v Cogentincih
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Johanezove trte, in Franci Zorko, predsednik Društva vinogra-
dnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Zastopnica zavarovalni-
ce Sava, d. d., Mirjana Šek, pa je gospodarju Johanezove trte 
Marjanu Žmavcu predala zavarovalno polico, s katero je trta 
pri tej zavarovalnici sponzorsko zavarovana.

Ob tej priliki so bile podeljene tudi cepljenke Johanezove 
trte, ki jih cepijo v trsničarstvu Simona Toplaka v Juršincih. 
Letos so jih prejeli: Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak, 
Franc Bratkovič, dopisnik iz Cerkvenjaka, Monika Majer, 5. 
cerkvenjaška vinska kraljica, Marjan Farasin, predsednik Dru-
štva vinogradnikov Benedikt, Franc Breznik, poslanec Držav-

nega zbora Republike Slovenije, in Domačija Firbas iz Coge-
tincev.

Trto je obrezal viničar Damijan Breznik. V rezi se je preiz-
kusila tudi peta cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer. 
Etnografsko-kulturni dogodek, ki ga je povezovala Darinka 
Čobec, se je zaključil s prigrizkom, ki so ga pripravile čla-
nice društva kmečkih žena in deklet ter vinogradniki. In, kot 
že ustaljeno za to prireditev, tudi ob zvokih harmonike izpod 
prstov Stanka Ilješa in pevca Franca Duha. 

Tekst in foto: Franc Bratkovič

85. redni letni občni zbor Pgd Cerkvenjak

 11. junija bodo 
namenu PredaLi novo 

voziLo 
Na 85. rednem letnem občnem zboru so se v soboto, 18. 

februarja, sestali člani in članice Prostovoljnega gasilskega 
društva Cerkvenjak. Pridružili so se jim številni gostje, med 
njimi župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in Robert Me-
sarec, podpredsednik GZ Lenart. Prišli so tudi predstavniki 
prijateljskih gasilskih društev Nove Gorice, Maribor-Pobrež-
je in Bohinjske Bistrice kot tudi predstavniki sosednjih gasil-
skih društev z lenarškega, radgonskega in ptujskega konca. 

Iz poročil odgovornih društva, na čelu z predsednikom 
Petrom Šafaričem, je bilo razvidno, da jim dela in skrbi ni 
manjkalo. Razveseljivo je bilo slišati, da je bila januarja letos 
v celoti odplačana gasilska avtocisterna MAN 16/25. Sicer 
pa so delali po že ustaljenih tirnicah. Skrbeli so za gasilsko 
opremo in dom. Tudi usposabljanj niso zanemarjali. Imeli so 
nekaj različnih intervencij. Že štiriindvajseto lepo zapored so 
organizirali gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric. 
Nekaj so se jih udeležili tudi sami. Predvsem starejši člani in 
članice, ki so v ligi GZ Lenart v lanskem letu osvojili prvi 
mesti.

Razveseljivo je tudi, da so pred koncem lanskega leta pri 
operativni opremi postali bogatejši za novo termo kame-
ro, vredno okoli 7000 evrov, ki je prispevek Ministrstva za 
obrambo RS. 

Kot smo slišali, so dobro sodelovali z društvi in organiza-
cijami v občini, gasilsko zvezo in občino Cerkvenjak, saj sta 

iz dejavnoSTi organizaCij, druŠTev in kLubov 

sodelovanje pohvalila oba predstavnika omenjenih institucij. 
Na zboru so poleg ostalih vsebin, ki jih zahtevajo pravi-

la občnega zbora, sprejeli program dela in finančni plan za 
letošnje leto, izvolili delegate za občni zbor Gasilske zveze 
Lenart in opravili nadomestne volitve v upravni odbor dru-
štva. V programu dela je bil dan poudarek na izobraževanju 
gasilskega kadra, delu z gasilskimi desetinami, požarni pre-
ventivi in delu z gasilskim podmladkom. Njihov velik cilj v 
letošnjem letu je tudi nabava novega gasilskega kombija, saj 
sedanje vozilo, po veljavnih predpisih zaradi svoje starosti, 
ne ustreza več tipizaciji gasilskih vozil. Sredstva za novo vo-
zilo bodo zbrali iz več virov: nabirke pri občanih, katerim se 
za njihove prispevke tudi po tej poti iskreno zahvaljujejo, z 
zbiranjem starega železa, papirja in akumulatorjev, z odpro-
dajo starega vozila in prispevkom občine Cerkvenjak, ki bo 
primaknila 15.000 evrov.

Kot predvidevajo, v kolikor se ne bo kje kaj zataknilo, 
bodo novo vozilo predali namenu v nedeljo, 11. junija, in 
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Marjan Paurič je tokrat prejel zahvalo za kar 85-kratno daro-
vanje te dragocene življenjske tekočine. Obširneje bomo poro-
čali v naslednji številki Zrnja, ki bo izšla junija.

F. B.

tako obeležili 85-letnico obstoja in delovanja društva. Dan 
prej, v soboto, 10. junija, pa načrtujejo že 25. gasilsko tek-
movanje za pokal Slovenskih goric.

Župan Marjan Žmavc jim je tudi v prihodnje obljubil po-
moč in podporo. In treba je povedati, da so te, s strani občine, 
tudi resnično deležni.

Uradni del občnega zbora so zaključili z podelitvijo dru-
štvenih zahval, potrdil o opravljenih gasilskih specialnostih, 
priznanj in značk za dolgoletno delo v gasilski organizaciji. 
Za dolgoletno prijateljsko sodelovanje s PGD Nova Gorica, 
to poteka že blizu 40 let, je zahvalo prejel Darko Zavrtanik, 
predsednik PGD Nova Gorica. 

Franc Bratkovič

občni zbor rk 
Cerkvenjak

Na rednem letnem občnem zboru s srečanjem krvodajalcev 
so se v soboto, 8. 4. 2017, zvečer zbrali člani RK Cerkvenjak. 
Krvodajalcem so bile podeljene jubilejne zahvale in plakete za 
darovano kri. 

TuriSTično druŠTvo 
Cerkvenjak

V lanskem božičnem času, na predbožično soboto, smo naj-
prej postavljali jaslice v nekdanjem župnijskem vrtu. Na novo 
smo postavili studenec, ki ga je izdelal domačin Rudolf Dru-
zovič (Kreftov Rudek po domače). Jaslice bodo iz leta v leto 
postajale večje. Ker je za nami že tretjina leta, čas letos kar 
nekam hitro leti, smo imeli v začetku leta, kot nekateri veste, 
ob godu našega farnega zavetnika sv. Antona tradicionalni An-
tonov pohod, ki se odvija na predvečer farnega žegnanja.

Za opravljanje funkcije blagajnika je ob umiku s tega mesta 
prejel zahvalo tudi Franc Bratkovič.

Zahvala Darku Zavrtaniku, predsedniku PGD Nova Gorica, 
za dolgoletno prijateljsko sodelovanje med društvoma 
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Na nočnem pohodu, ki je letos potekal na trasi Cerkvenjak–
Čagona–Brengova–Komarnica–Cogetinci–Cerkvenjak, je so-
delovalo okoli 180 pohodnikov od blizu in daleč. Ker ni bilo 
preveč toplo, smo se na postojankah ogreli ob čaju in kuha-
nem vinu ter domačih dobrotah ki so jih pripravili pri Plojevih 
in Kozarovih v Brengovi, pri Kurijevih, na osrednji točki pri 
Breznikovih v Komarnici in pri predsedniku Alojzu Zorko. Na 
občnem zboru smo si zadali kar veliko dela, ki ga bomo tudi 
opravili kot vsako leto do sedaj.

V letošnjem letu nas je čakala pomoč pri izdelavi presme-
ca oz. butare, ki so ga letos izdelovali naši vinogradniki. Pred 
nami so redna ureditev gredice, ocenjevanje naših domačij, 
tekmovanje v košnji z ročno koso in grabljane, pohod do obe-
ležij in še kaj se bo našlo. Vse občane vabimo, da se naših 
dogodkov udeležijo v čim večjem številu.

Tajnik: David Poljanec

občni zbor 
vinogradnikov in 
LjubiTeLjev vina

V petek, 10. marca 2017, je na Izletniški kmetiji Breznik v 
Komarnici potekal že 15. občni zbor članov društva, na ka-
terem so pregledali delo društva v preteklem letu in si zadali 
naloge za prihodnje. Kakor vsako leto so tudi tokrat pričeli 
zbor s strokovnim predavanjem. Predaval je strokovnjak za 
zatiranje bolezni in škodljivcev na vinski trti iz podjetja Karisa 
Drago Majcen. V svojem izvajanju je predstavil novosti v FFS 
in program škropljenja in gnojenja vinske trte. Vinogradniki so 
predavatelju pozorno prisluhnili, saj je predstavil veliko novo-
sti pri zatiranju škodljivcev in bolezni trte.

O delu društva je zboru poročal predsednik Franci Zorko.

Zbora so se ob članih društva udeležili tudi številni gostje. 
Poleg domačega župana Marjana Žmavca, ki je tudi sam vi-
nogradnik in član društva, so bili prisotni še podžupan Andrej 
Kocbek, 5. cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer, pred-
stavniki Društva vinogradnikov Radgonsko Kapelskih goric, 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela, Društva 
vinogradnikov Sveta Trojica, Turistično vinogradniškega dru-
štva Benedikt, Sadjarsko vinogradniškega društva Vitomarci, 
predstavnica svetovalne službe iz Kmetijske svetovalne službe 
Ptuj Cvetka Bunderla, predsednica Društva kmečkih deklet in 
žena Cerkvenjak Alenka Novak, predsednik Turističnega dru-
štva Alojz Zorko in predstavnik društva »Krdebač« Mirko Ko-
zar. Občni zbor je kot delovni predsednik vodil častni občan 
Franc Kuri. Poročilo o delu društva je podal predsednik Franci 
Zorko. Kot je dejal, je bilo društvo zelo delavno. Člani uprav-
nega odbora so se na rednih in izrednih sestankih zbrali 11-
krat. Skozi leto so za člane društva pripravili 7 izobraževanj 
na temo vinogradništva, zaščite in gnojenja vinske trte ter dela 
v vinogradih in kleteh. Izvedli so 10 samostojnih prireditev, 
ki so potekale pod pokroviteljstvom Občine Cerkvenjak, ter 
aktivno sodelovali na kar nekaj prireditvah, ki so jih izvajala 
druga društva v domači občini in pa tudi drugod. Da je bilo 
poročanje predsednika izčrpno, pove to, da ni bilo nobenih 
pripomb na delo društva. Prav tako ni bilo pripomb na podani 
plan dela društva in finančni plan.

Od gostov se je k besedi oglasil župan Marjan Žmavc, ki je 
pohvalil delo društva, ki skrbi za družabno življenje v občini. 
Predvsem s prireditvami ob posajeni Johanezovi trti, ki je po-
nos občine in občinskega središča. Ravnatelj OŠ Cerkvenjak–
Vitomarci mag. Mirko Žmavc, ki je tudi vinogradnik in član 
društva, je predstavil konstruktivne pobude za še boljše delo-
vanje društva. Meni da bi naj pripravili program, po katerem bi 
nagrajevali najboljše kletarje v društvu. Meni tudi, da bi naj že 
osnovnošolce izobraževali v smislu predstavitve vinogradni-
štva kot panoge, ki je prisotna na področju, kjer deluje društvo. 
Občni zbor so zaključili s podelitvijo rož ženam in dekletom 
za njihov praznik dan žena. Za dobro voljo je z igranjem na 
harmoniko poskrbel Marko Breznik, s petjem pa je udeležence 
razvedril član društva in odličen pevec Jože Golob. Njegove-
mu petju so pritegnili tudi udeleženci zbora.

Ludvik Kramberger

15. oCenjevanje vin
V sredo, 29. marca 2017, je v Gostišču pri Antonu poteka-

lo 15. ocenjevanje vin vinogradnikov Društva vinogradnikov 
in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Na ocenjevanje je prispelo 47 
vzorcev, ki jih je ocenjevala 5-članska komisija, v kateri so 
sodelovali Cvetka Bunderla, Franc Škrobar, Miran Reberc 
in Matej Rebernišek, vodil pa jo je vodil Andrej Rebernišek. 
Predsednik društva Franci Zorko je izrazil zadovoljstvo, da se 
je toliko vinogradnikov odločilo za oddajo vzorcev. Prisotne je 
pozdravil tudi župan Marjan Žmavc, ki je dejal, da je društvo 
tisto, ki skrbi, da vinogradniki iz občine Cerkvenjak prideluje-
jo vedno boljša vina. To jim omogočata naravna lega in znanje 
o vinogradništvu in kletarjenju.

Za oddajo vzorcev komisiji za ocenjevanje sta skrbela Franc 
Kocuvan in Damjan Breznik, za točenje vzorcev je skrbela 
bivša vinska kraljica Martina Breznik, za pobiranje listkov z 
ocenami pa bivši predsednik društva Ivan Janez Pučko. Za 
urejanje evidence rezultatov so skrbeli: Branko Mohorič, Sil-
va Kozar in Franci Zorko, ki je rezultate vnašal v računalnik. 
Delo ocenjevanja so spremljali vinogradniki, člani društva, 
med njimi tudi župan Marjan Žmavc in aktualna vinska kralji-
ca Monika Majer.
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sklepčnost, predsednik društva je v poročilu povedal, da se 
je delo izvajalo na osnovi programa, sprejetega na prejšnjem 
občnem zboru. Načrtovane naloge in aktivnosti so bile izvede-
ne, bilo je tudi kar nekaj dodatnih, predvsem na področju dela 
v okviru lokalne skupnosti. Delo v društvenem čebelnjaku je 
potekalo po zmožnostih, predsednik pa je obžaloval izgubo če-
beljih družin, tako pri posameznih čebelarjih kot v društvenem 
čebelnjaku. Blagajničarka Natalija Lovrec je podala poročilo 
o izvajanju finančnega načrta in finančnem poslovanju v letu 
2016, iz katerega izhaja, da je društvo poslovalo v načrtovanih 
okvirjih, stanje blagajne pa je pozitivno. Poročilo nadzornega 
odbora je na kratko predstavil predsednik NO Mirko Kozar. 
NO je ugotovil, da je bilo delo UO in društva v minulem ob-
dobju transparentno in da s strani NO ni zadržkov za izvedbo 
zbora. Poročilo gospodarja je podal Zoran Grager. Poudaril je 
podatek o 980 ur opravljenega prostovoljnega dela članov dru-
štva in simpatizerjev v letu 2016. Kot eno pomembnejših izve-
denih nalog je izpostavil nabavo čebelarske opreme, s katero 
se je v preteklem letu že točil društveni med. V nadaljevanju je 
tako kot predsednik navedel podatke o izgubi čebeljih družin 
in napovedal povečano skrb nabavi novih družin v letu 2017 in 
upanje na uspešno gospodarjenje z njimi. Prisotni na vsebino 
poročil niso imeli pripomb. V razpravi po poročilih je Mirko 
Kozar ugotavljal, da je v bodoče potrebno več pozornosti po-
svetiti samemu čebelarjenju kot osnovni dejavnosti društva. 
Poročila so bila soglasno potrjena.

Program dela za leto 2017 je predstavil predsednik društva 
Leon Grager. Temelji na 14 točkah, v svojem delu pa bo dru-
štvo sledilo dosedanjim ciljem in namenu, pa tudi izkušnjam iz 
preteklih let. Program dela je s predstavitvijo finančnega načr-
ta dopolnila blagajničarka, so oboje so člani soglasno potrdili.

Župan Marjan Žmavc je izrazil zadovoljstvo z delom dru-
štva in medsebojnim sodelovanjem. Društvu je zaželel dobro 
in uspešno delo, pri čemer pa želi, da bi ustaljene oblike sode-
lovanja ČD IJC z drugimi društvi in lokalno skupnostjo nad-
gradili z novimi in da bi uspešno pristopili k pripravam obele-
žitve 40-letnice društva. Podpredsednik ČZDM Jože Bauman 
je izrazil zadovoljstvo nad slišanim, obenem pa zaželel dru-
štvu uspešno delo v letošnjem letu. Predsednik ČD Sveta Tro-
jica-Lenart Leopold Hameršak je ugotavljal, da se vsa društva 
ob izvajanju podobnih programov več ali manj soočajo z istimi 
težavami in problemi, tako je na žalost tudi pri čebeljih bole-
znih in zdravljenju, ki je bilo v 2016 še posebej problematično. 
Predsednik ČD Vitomarci Milan Kuri je izrazil zadovoljstvo 
nad dosedanjim sodelovanjem, seveda pa enako pričakuje v 
prihodnje. Zahvalil se je za udeležbo na prireditvi in okrogli 
mizi v Vitomarcih ob obletnici ČD Vitomarci. Dušan Kocmut, 
predstavnik Turističnega društva Cerkvenjak, se je v lastnem 
in predsednikovem imenu zahvalil za dobro sodelovanje med 
društvoma ter pozval k temu še naprej. Predsednik Društva 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Franci Zorko, 
ki je opravičil odsotnost cerkvenjaške vinske kraljice, je bil 
zelo zadovoljen s sodelovanjem in je prepričan, da bo tako 
tudi v prihodnje. Na koncu je prenesel še pozdrav predsednika 
društva Krdebač, ki je zaradi obveznosti predčasno zapustil 
dogodek. Predsednik ČD Juršinci Franc Križan se je dotaknil 
problematike »črnih čebelarjev«, ki je nedvomno prisotna tudi 
pri nas, ter napovedal, da bo na naslednjem srečanju poročal s 
seje ČZS v Lukovici.

Po končanem občnem zboru so člani UO za vse prisotne 
člane in goste pripravili manjšo zakusko, večer pa je minil v 
prijetnem druženju. Na žalost se dogodka nekateri člani za-
radi bolezni niso mogli udeležiti, med njimi tudi Alojzij Par. 
Alojzija sta nekaj dni kasneje na domu v Oseku obiskala pred-
sednik in tajnik društva in mu izročila priznanje ČZDM, ki ga 
le-to podeljuje članom, ki so napolnili 80 let starosti.

Ocenjevanje vin pri Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak

Po zaslugi računalniške obdelave rezultatov je o rezultatih 
ocenjenih vzorcev poročal Franci Zorko. Predsednik Andrej 
Reberninšek je dal besedo o oceni najprej najstarejšemu čla-
nu komisije Francu Škobaru, ki je med drugim dejal: »Lanska 
vinska letina je bila dobra, lepo grozdje in zato tudi kvalitetno 
vino. Ker sem že 15 let med ocenjevalci tega društvenega oce-
njevanja, moram reči, da je v kvaliteti velik napredek. Gotovo 
je k temu pripomoglo društvo, ki pripravlja za svoje člane izo-
braževanja. Brez tega danes ne gre več, kajti z vinom je treba 
živeti. Vino je živ organizem in je zanj treba skrbeti.« Vinogra-
dnike so pohvalili tudi Andrej Rebernišek in ostali člani. Pred-
sednik društva je ob koncu predstavil rezultate ocenjevanj. Kot 
je dejal, so bili 4 vzorci izločeni iz ocenjevanja, povprečna 
ocena vseh ocenjenih vzorcev pa je bila 18.08. V ocenjevanju 
je 29 vzorcev prejelo zlato, 14 pa srebrno plaketo.

Rezultati ocenjevanja: prvak zvrsti: Družina Kocuvan-Kelc, 
Cenkova, ocena 18,17; prvak sorte sauvignon: Vinogradništvo 
Pučko, Stanetinci, ocena 18,27; prvaki sorte rumeni muškat z 
oceno 18,30 so 2 x Izletniška kmetija Breznik ter Ivan Žma-
uc; prvak sorte chardonnay z oceno 18,37 je Izletniška kmetija 
Breznik; prvak sorte laški rizling z oceno 18,33 je Izletniška 
kmetija Breznik; prvak sorte renski rizling z oceno 18,30 je 
Stanko Žmavc; prvak sorte beli pinot z oceno 18,20 je Ivan 
Satler; prvak sorte traminec z oceno 18,43 je Izletniška kmeti-
ja Breznik. Ocenjena penina Izletniške kmetije Breznik izven 
rednih sort je dosegla oceno 18,17. Najkletar za leto 2017 je 
Izletniška kmetija Breznik s sorto traminec z oceno 18,43. 
Priznanja bodo dobitnikom podelili na eni izmed prihodnjih 
prireditev, ki jih prireja društvo.

Ludvik Kramberger

čebeLarSko druŠTvo 
ivan jurančič v 2016

Člani društva so se 27. 1. 2017 v društvenem Čebelarskem 
domu v Čagoni sestali na svojem rednem letnem občnem zbo-
ru. Razen članov društva so bili vabljeni predstavniki občine 
Cerkvenjak, Osnovne Šole Cerkvenjak–Vitomarci, predstav-
niki društev v občini Cerkvenjak, predstavniki sosednjih čebe-
larskih društev ter Čebelarske zveze društev Maribor. Prisotnih 
je bilo 28 polnopravnih članov društva ter večina vabljenih 
gostov. Prisotne je pozdravil predsednik društva Leon Grager, 
za vodenje zbora sta bila izvoljena Ivan Trojner in delovno 
predsedstvo. Verifikacijska komisija je ugotovila in potrdila 
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 Veselje na njegovem 
obrazu in vse zahvale nje-
gove žene so bile potrditev 
odločitve, da člani vodstva 
društva nadaljujejo s ta-
kšnimi obiski svojih čla-
nov.

Na koncu povabilo vsem 
bralcem Zrnja, da se udele-
žijo letošnjih prireditev v 
organizaciji ČD IJC. Do-
gajanje bo pestro. Pohod 
od čebelnjaka do čebelnja-
ka, postavitev majskega 
drevesa, kresovanje, dnevi 
odprtih vrat, čebelarska ek-
skurzija, razna srečanja v 
čebelarskem domu in še ve-
liko več. Ne nazadnje tudi 
vabilo, da se pridružite članstvu. Biti čebelar ni pogoj, mogoče 
pa boste postali. In mogoče se že naslednjič pozdravimo s če-
belarskim – Naj medi!

Vido Blažič

42. občni zbor du 
Cerkvenjak

Upokojenke in upokojenci smo se zbrali na 42. volilnem 
občnem zboru, kjer smo pregledali delo in uspehe za leto 
2016. Ugotovili smo, da smo program za leto 2016 v celoti 
realizirali.

Občni zbor se je pričel s pozdravom in kulturnim progra-
mom, ki so ga pripravile pevke društva upokojencev in učenci 
Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci.

Predsednik v svojem poročilu omeni, da je s tako številč-
nim članstvom kar naporno delati, obenem pa z zadovoljstvom 
pove: »Bilo mi je lepo deliti in se sprehoditi skozi štiri leta z 
vami, saj smo skupno ustvarjali, se družili in veselili dogod-
kov, ki nas povezujejo in delajo uspešne predvsem v športni 
dejavnosti in na izletih. Istočasno pa smo veliko naredili za 
sebe in svojo zdravje.«

Na koncu svojega poročila predsednik nameni nekaj besed 
vsem ženam in materam, jim čestita za oba praznika z željo, 
da bi ju preživele čim lepše, brez skrbi in stresov ter za njiho-
vo pokončno držo. Društvo je vsaki namenilo rožico, ki jo je 
podelil moški tim.

Leto 2017 je za upokojence volilno leto, saj je potekel šti-
riletni mandat predsednika Feliksa Fekonja in vseh organov 
društva. Zato je bila naloga upravnega odbora, da pripravi 
predloge občnemu zboru za organe društva, ki bodo naslednja 
štiri leta skrbeli za društvene prostore in organizirali aktivnosti 
za članstvo. 

Po potrditvi podatkov iz bilance in izkaza poslovnega izida 
za leto 2016 je sledila razrešnica organov društva upokojen-
cev. Predsednik volilne komisije Franc Kocuvan je nato po-
dal predloge za predsednika in vse ostale organe društva. Po 
razpravi so za predsednika društva upokojencev za naslednje 
štiriletno mandatno obdobje ponovno izvolili Feliksa Fekonja, 
za podpredsednico Ano Fekonja. V nadaljnjem postopku se iz-
voli celotni upravni odbor in vsi organi društva, ki so potrebni 
za normalno delovanje.

Novoizvoljeni predsednik Feliks Fekonja je podal plan dela 
za leto 2017, blagajničarka Frančiška Omulec pa ga je finanč-
no ovrednotila. Člani so že zelo aktivni, saj poteka liga v šahu, 
kjer so naši člani trenutno na prvem mestu, treningi in tekmo-
vanje v streljanju z zračno puško in 6 .4. 2017 sledi prvi izlet 
na Madžarsko.

Ob koncu smo zaslužnim članom podelili zahvale za njiho-
vo delo in prispevek k dejavnosti društva, in sicer: Erni Rojko, 
Cvetki Hojnik in župniku Janku Babiču. Vsi so dali in še daje-
jo svoj prispevek za napredek društva upokojencev.

Spregovorili so tudi gostje. Župan Marja Žmavc pohvali 
delo društva, novemu vodstvu čestita z željo, da bi društvo 
delalo organizirano in odgovorno. Temeljna naloga programa 
Starejši za starejše je skrb za starejše, ki jih je v občini 265 in 
jo opravlja 8 prostovoljcev s koordinatorjem tega programa. 
Nadalje spregovori o aktivnostih občine in poudari, da se bo 
v bližnji prihodnosti pridobil nov projekt, ki ga bodo lahko 
koristili tudi starejši.

Predsednik Zveze DU Slovenskih goric Stanko Kranvogel in 
ostali gostje namenijo pozdravne besede in čestitke novoizvo-
ljenim organom društva. 

Po izteku uradnega dela je delovni predsednik Kuri Franc 
zbor zaključil in vse prisotne povabil za nadaljnje druženje ob 
glasbi.

Besedilo in foto: Feliks Fekonja 

voLiTve v STreLSkem 
druŠTvu Cerkvenjak
V nedeljo, 5. 3. 2017, smo se člani in članice Strelskega dru-

štva Cerkvenjak zbrali na petem rednem občnem zboru dru-
štva. Bil je zelo pomemben, saj je potekel mandat predsednika, 
upravnega odbora in vseh organov društva. Člani društva so 
ta občni zbor vzeli zelo resno in se ga udeležili v zelo veli-
kem številu. Na občnem zboru smo izvedli razrešitev vodstva 
društva in izvolili novo vodstvo. Vsi člani so enotno potrdili 
predlagane kandidate. Zaupanje za vodenje društva je dobila 
večina članov prejšnje sestave vodstva. Menjala sta se samo 
dva člana, in sicer v nadzornem odboru in disciplinski komisi-
ji. Naslednja štiri leta ostaja predsednik Branko Peklar .

Pregledali smo vsa poročila predsednika, tajnice, blagajni-
čarke in nadzornega odbora ter predstavili plan dela za leto 
2017. Občni zbor je bil sklepčen in uspešno zaključen.

Zaključila pa se je tudi društvena liga, ki je potekala od me-
seca novembra do meseca marca. Strelci so bili razdeljeni v 
dve skupini, moški do petdeset let in moški nad petdeset let. 

Obisk pri Alojziju Paru
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aero kLub SrŠen 
Cerkvenjak v LeTu 

2017
Leto 2017 je v Aero klubu Sršen Cerkvenjak zastavljeno pe-

stro in smelo. Na občnem zboru kluba, dne 18. 2. 2017, je bil 
sprejet naslednji program aktivnosti: 

 - Marec: urejanje vzletišča in hangarja – priprava na letalno 
sezono

 - April: udeležba pilotov na ULN varnostni konferenci, 
 - Maj: srečanje modelarjev - Aero zaprega
 - Junij (17. 6. 2017): Letalski dan AK Cerkvenjak 2017 – sre-

čanje pilotov in ljubiteljev letalstva
 - Junij: udeležba na državnem prvenstvu ULN 
 - Avgust: Dan modelarjev - srečanje letalskih modelarjev
 - Avgust: poletni letalski piknik - srečanje letalcev
 - Oktober: kostanjev piknik
 - December (31. 12.): srečanje motornih padalcev 
Na državnem prvenstvu v ULN letenju bomo poskušali po-

noviti v letu 2017 doseženo odlično 1. mesto naše ULN po-
sadke (Darko Milanović, Matej Vogrinčič). Načrtuje se tudi 
udeležba na evropskem prvenstvu na Madžarskem.

Člani kluba s pilotsko licenco tudi letos načrtujemo prelete v 
kar nekaj evropskih držav in tako samostojno izvajanje večur-
nega letenja na razdalje tudi do 1.000 km. 

Klub je na občnem zboru predstavil tudi novo pridobitev, 
in sicer kosilnico za košnjo obeh vzletišč in ostalih pomožnih 
površin v skupni velikosti cca 40.000 m2. Stara je namreč bila 
dotrajana in ni več obvladovala košnje tako velikih površin, 
ki jih je potrebno pokositi nekje 20-krat na leto. Klub je z 
lastnimi sredstvi ter ob izdatni pomoči številnih donatorjev, 
sponzorjev in Občine Cerkvenjak realiziral nakup rabljene ko-
silnice iz Anglije ter tudi njeno manjšo obnovo v skupni višini 
cca 7.000 EUR. Vsem se iskreno zahvaljujemo za podporo in 
finančno pomoč, brez katere za klub zahtevne investicije ne bi 
bilo možno realizirati.

Cilj kluba za prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje, tako za motorne pilote, mode-
larje kot motorne padalce. Prav tako želimo še naprej aktivno 
sodelovati z domačimi in tujimi klubi ter delati na približeva-
nju letalskega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zaintere-
sirane vabimo, da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših 
prireditvah.

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

Pri moških do petdeset let je slavil Branko Peklar, na drugem 
mestu mu je sledil Stanko Vršič, tretje mesto pa je pripadlo 
Marjanu Kocuvanu. Pri moških nad petdeset let je bil naju-
spešnejši Aleksander Fekonja, drugo mest je pripadlo Alojzu 
Čučku in tretje mesto Francu Kocuvanu. 

Teden dni pozneje, 
12. 3. 2017, je strel-
sko društvo organi-
ziralo že peti tradici-
onalni meddruštveni 
turnir v streljanju z 
zračno puško. Turnir 
je bil glede udeležbe 
najuspešnejši do se-
daj, saj se ga je ude-
ležilo osem tujih in 
ena domača ekipa ter 
nekaj posameznikov. 
Tekmovalci so se lah-
ko prijavili med deve-
to in trinajsto uro. Na 
turnirju so sodelovale 
ekipe in posamezniki 
iz naslednjih društev: 
SD Trnovska vas, SD 
Vitomarci, SD Osek, 
SD Gornja Radgona, 
SD Benediški vrh, 
SD Marles Limbuš, 
strelska ekipa iz Selc 
in domača ekipa.

Prve tri ekipe in 
prvi trije posamezni-
ki so prejeli pokale 
in manjše praktične 
nagrade. Vse ostale 

ekipe, ki so se zvrstile od tretjega mesta naprej, pa so bile na-
grajene z lepimi praktičnimi nagradami. Prav tako smo nagra-
dili posameznike do devetega mesta.

Med ekipami je bila najuspešnejša domača ekipa (527 kro-
gov), na drugem mestu ji je sledila Gornja Radgona (526 kro-
gov), tretje mesto je pripadlo ekipi Benediški vrh – A (510 kro-
gov). Med posamezniki so bili najuspešnejši na prvem mestu 
Franc Kurnik iz SD Osek (185 krogov), drugi Branko Peklar 
iz SD Cerkvenjak (180 krogov), tretje mesto pa si je priboril 
Matic Sapar iz SD Gornja Radgona (180 krogov).

Da pa je bil turnir tako uspešen, se moramo zahvaliti na-
šim sponzorjem, ki nam vsako leto za turnir prispevajo bogate 
praktične nagrade. Zahvala gre Apartmajski hiši Rajšp iz Be-
nedikta, Izletniški kmetiji Breznik iz Komarnice, Gostišču pri 
Antonu iz Cerkvenjaka, Gostilni Šenekar iz Spodnjih Ivanj-
cev, Gostilni 29 iz Lenarta, Turistični kmetiji Druzovič (Pri 
Marti) iz Drbetincev, Parfumeriji TI AMO (Mitja Zorman) 
iz Župetincev, občini Cerkvenjak, Bubi baru iz Cerkvenja-
ka, Baru Šumica iz Cerkvenjaka, vinogradništvu Gregorec iz 
Čagone, vinogradništvu Kozar iz Cogetincev, frizerskemu sa-
lonu FAŽ (Maja Polič) iz Cerkvenjaka in Avtu Anželj (Borut 
Anželj) iz Brengove. Vsem sponzorjem se še enkrat najlepše 
zahvaljujemo.

Z mesecem marcem so se končali tudi redni tedenski trenin-
gi in se nadaljujejo spet v mesecu oktobru.

Tekst in foto: Patricija Peklar

Moški do 50 let

Moški nad 50 let
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ŠPorTno-TuriSTično 
druŠTvo  

SmoLinCi – žuPeTinCi
Kakor se narava leto za letom drami v toplo pomlad, tako 

tudi naše društvo leto za letom kuje nove načrte, s katerimi bi 
še bolj povezalo svoje člane. V decembru smo poskrbeli, da 
smo se še družili zadnje dni v letu in tako poskrbeli za veseli 
december v društvu. V petek, 23. 12., smo imeli za vse člane 
društva turnir v kartanju in pikadu. Kot vsako leto smo se tudi 
v lanskem letu na božični večer odpravili peš k polnočnici. Za 
zadnji dogodek pa smo imeli turnir v namiznem tenisu. Lan-
sko leto smo zaključili uspešno, tako da smo z veseljem načr-
tovali dogodke za letošnje leto. 

V januarju smo dobro izkoristili zimske temperature in se 
družili tudi v mrzlih dneh. Za ljubitelje drsalk in ledu smo or-
ganizirali drsanje na Jelenovem ribniku, na katerem se je na 
koncu odigrala tekma hokeja. Igralci in gledalci smo se pogreli 
ob toplem čaju in kuhanem vinu. 

Izkoristili pa smo tudi sneg in tako pripravili na Zormano-
vem bregu v Župetincih progo za smučanje in sankanje, za 
tiste, neustrašne, pa je bila tudi na voljo skakalnica. 

V začetku marca smo imeli 9. redni občni zbor, na katerem 
so se zbrali stari in novi člani društva. 

V mesecu aprilu načrtujemo čistilno akcijo pri hrastu in ka-
peli v Župetincih in zadnji dan v mesecu se bomo člani društva 
družili ob kresu v Župetincih. Za mesec maj načrtujemo pohod 
v sosednjo občino, da še pobližje spoznamo lepote naših kra-
jev. 

Sandra Soko

moTo kLub SLovenSke 
goriCe – Cerkvenjak, 

SLovenija
Zimski meseci so za nami. Člani severovzhodne Štajerske 

regije smo se zbrali na sestanku pri MK Zlatitiči v Zlatoličju. 
Razdelili smo program voženj, ki ga je pripravila Zveza moto 
klubov Slovenije za leto 2017, ter se udeležili njihovega Win-
ter partija.

V marcu smo se člani zbrali na 15. rednem občnem zboru 
kluba. Pregledali smo delo preteklega leta in pripravili pro-
gram dela in voženj za tekoče leto. Ponosno smo predstavljali 
klub na vseh srečanjih in veseli smo, da smo sezono končali 
brez nesreč.

Za nas bo največja akcija izpeljati tradicionalni blagoslov 
motorjev pred cerkvijo v Cerkvenjaku v mesecu aprilu. Letos 
bo to že deseti blagoslov. Vabljeni motoristi iz različnih klu-
bov, domačini in vsi ljubitelji jeklenih konjičkov.

Sonce in tople temperature so nas spet privabile na cesto. 
V prometu bodimo previdni in ne pozabimo, da so izkušnje 
tisti mejnik, ki nas ločijo med življenjem in smrtjo. Motoristi 
poskrbimo, da bomo na cesti čim bolj opaženi. Trudimo se, da 
bomo izpopolnjevali prometno varnost tudi tako, da bomo ne-
nehno sledili novim informacijam ter tako osvežili motoristič-
no znanje in izkušnje. Veliko novic najdemo na spletni strani 
www.supermotorist.si ter na udeležbi varnih voženj, ki jih or-
ganizira AMZS v sodelovanju z Zvezo moto klubov Slovenije.

Vsi udeleženci v prometu, bodimo strpni drug do drugega in 
pazimo nase ter na druge.

Srečno ter veliko varno prevoženih kilometrov vam želim.
Predsednica MK Tončka Divjak
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nk Cerkvenjak
Ko se narava prične prebujati, tudi v našem klubu zamenja-

mo lokacijo treningov ter obutev. Copate zamenjajo »kopač-
ke« in gibanje na svežem zraku v ŠRC Cerkvenjak.

Pregled aktivnosti po selekcijah  
v zimskem času:

u-7 (Najmlajši cicibani, trener: David Košnik)
Naši najmlajši še vedno pridno trenirajo in kažejo veliko vo-

ljo do nogometa. Najbolj nas veseli dejstvo, da jih je vedno 
več ter da že igrajo prijateljske tekme in turnirje.

u-9 in u-11 (trener: Edvard Žižek)
Tako kot U-7 sta tudi selekciji U-9 in U-11 vadbeni in zdru-

ženi. Treningi sedaj potekajo dvakrat tedensko v ŠRC. V zim-
skem času so odigrali tudi prijateljsko tekmo proti NK Slati-
na. Selekcija U-9 se je udeležila turnirja v Lenartu, kjer so se 
uvrstili na 8. mesto. Tudi selekcija U-11 je bila na turnirju v 
Lenartu in zasedla odlično 3. mesto. Spomladi nadaljujejo z 
igranjem prijateljskih tekem.

u-13 (Mlajši dečki, trener: Damjan Žmavc)
Selekcija je v zimskem času trenirala v telovadnici, sedaj 

pa že v ŠRC. Pred spomladanskim delom pa so odigrali eno 
prijateljsko tekmo proti NK Lenart in zmagali s 4:2. Že na prvi 
spomladanski tekmi so zmagali, ko so doma s 3:0 premagali 
NŠ Marko Šuler iz Slovenj Gradca. Do konca sezone jih čaka 
še 8 krogov.

u-15 (Starejši dečki, trener: Dejan Žmavc)
Starejši dečki so pozimi trenirali v telovadnici. V tem času 

so odigrali tudi prijateljsko tekmo proti KMN Slovenske go-
rice v Voličini. Na prosto so se preselili v začetku marca in do 
sedaj odigrali dve prijateljski tekmi. Premagali so NK Pod-
vinci in izgubili proti NK Malečnik. Prvi krog bi morali že 
odigrati, a je bila tekma prestavljena. Do konca sezone jih čaka 
kar 11 krogov.

u-19 (Mladina)
Mladince je pozimi prevzel drug trener, Drago Ačimovič. 

Odigrali so tudi eno prijateljsko tekmo proti NK Apače. Žal pa 
se je za mladinsko selekcijo sezona že predčasno končala, saj 
je ekipa zaradi pomanjkanja števila igralcev morala izstopiti 
iz tekmovanja.

člani (trener: Gorazd Šket, pomočnik: Sebastijan Škerget)
Članska ekipa je med pripravami odigrala kar nekaj prija-

teljskih tekem (NK Rače, NK Slovenska Bistrica, NK Lenart, 
NK Limbuš Pekre, NK Brunšvik, NK Gerečja vas, NK Žele-
zničar) in se dobro pripravila za pomlad. Naj omenimo, da so 
NK Železničar premagali kar 10:2. Odigrali so že prvi krog 

spomladanskega dela, kjer so doma klonili proti Akumulatorju 
iz Mežice. Vendar igra obeta in jih čaka še težkih 10 krogov.

Veterani
Veterani bodo tudi to pomlad nastopali v Slovenskogoriški 

ligi na travi.
Konec januarja so se naši trenerji udeležili tudi trenerskega 

seminarja ZNT Maribor in s tem pridobili točke za naslednjo 
sezono. V marcu je klub imel tudi zbor članov, kjer je prišlo do 
nekaterih menjav v vodstvenih organih kluba. Sporočamo vam 
tudi veselo novico, da je naš član kluba in občan Dejan Germič 
postal novi predsednik MNZ Maribor za obdobje petih let. Na 
tem mestu mu še enkrat iskreno čestitamo.

Kot smo omenili, so vse naše selekcije že pričele tudi z igra-
njem ligaških tekem, zato vas lepo vabimo v ŠRC Cerkvenjak 
na ogled tekem. Pridite in z vašo vzpodbudo lahko osvojimo 
nove točke.

TeniS kLub 
Cerkvenjak

V zimskem času so se nekatere aktivnosti dogajale v telova-
dnici OŠ Cerkvenjak. Pred kratkim je tudi bil občni zbor TK. 
Člani so se dogovorili, da bodo v letu 2017 organiziral tri tur-
nirje, prvi bo verjetno že v maju, drugi pa za občinski praznik. 
Spremljajte našo facebook stran Tenis klub Cerkvenjak, kjer 
vas bomo sproti obveščali o aktivnostih.

Sporočamo vam, da je prvo tenis igrišče že urejeno, ima 
nameščeno mrežo in je tako že pripravljeno za igro. Drugo 
igrišče pa bo urejeno v kratkem. Še vedno je možno igranje 
tudi pod reflektorji.

Člani TK Cerkvenjak vam želimo teniško uspešno pomlad.
Dejan Žmavc, prof.
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roboTika 2017
roboti na tekmovanju drvijo, da nazaj v 

vzpodbudno okolje ne zamudijo
V začetku marca so se učenci Osnovne šole Cerkvenjak–

Vitomarci kot tekmovalci udeležili predtekmovanja državnega 
tekmovanja v robotiki, ki je potekalo pri Srednji elektro-raču-
nalniški šoli v Mariboru.

Njihov mentor mag. Feliks Jakopec je pri pedagoških uri-
cah robotske dejavnosti na cerkvenjaški šoli predstavljal 
uporabne primere dobre prakse s področja zabavne elektro-
nike in robotike s poudarkom na ustvarjalnem razvoju posa-
meznika in uporabi inovativnih tehnologij.

Tekmovanja Robotika 2017 se je udeležilo 8 tekmovalcev, 
ki so osvojili 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. mesto z vožnjo sle-
dilnih robotov v hitri disciplini »dirkač«. Glede na dosežke 
tekmovalcev so se prvi trije, Urban Rajšp, Timotej Murko 
in Klemen Kocmut – Novak, uvrstili na državno robotsko 
tekmovanje, ki bo v majskem obdobju na Fakulteti za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Veliko 
uspehov jim želimo.

E. P.

maLa PreŠernova 
nagrada v 

Cerkvenjaku reneju 
zormanu

Prešernove nagrade so najvišja priznanja Republike Slove-
nije za dosežke na področju umetnosti.

Prve nagrade so bile podeljene leta 1947, na dan kultur-
nega praznika. Nagrade so bile z zakonom, sprejetim leta 
1955, poimenovane po Francetu Prešernu. Že leta 1956 je 
zakon natančneje opredelil znanstvena področja, največja 
sprememba pa je bila sprejeta leta 1961. Nagrade so od tedaj 
namenjene samo še umetniškim delom, razdeljene pa so na 
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Število 
nagrad se je spreminjalo. Danes se podeljujejo nagrade, in 
sicer na največ dve Prešernovi nagradi oziroma največ šest 
nagrad Prešenovega sklada.

iz ŠoLe in vrTCa Prešernove nagrade vsako leto podeljujejo tudi fakulete in 
umetniške akademije, članice Univerze v Ljubljani. Te na-
grade se imenujejo študentske Prešernove nagrade in univer-
zitetne Prešernove nagrade, podeljene pa so najboljšim štu-
dentom, tako na področju umetnosti kot znanosti.

Na naši šoli učenci zelo radi nastopajo, opažam, da nimajo 
treme, veselijo se slehernega nastopa. Na vajah oziroma pri-
pravah na nastope je včasih zelo veselo in tudi ustvarjalno. 
Naši otroci radi pojejo, plešejo, recitirajo, igrajo.

Učiteljice, mentorice jih spodbujamo k nastopanju. Me-
nim, da vsak otrok v času šolanja mora stopiti na oder, pred 
gledalce, in nastopiti. To je zanj velikega pomena, pridobi na 
zaupanju vase, krepi si svojo osebnost, kar mu bo v življenju 
še kako koristilo. V vsakem poklicu in življenjski poti je to 
še kako dobrodošlo.

Več let smo razmišljali, da bi nagradili naše učence za do-
sežke na področju kulture in jim podelili nagrado. In tako 
je bila letos v Cerkvenjaku prvič podeljena mala Prešernova 
nagrada.

Prejel jo je uče-
nec Rene Zorman, 
ki obiskuje sedmi 
razred. Rene je zelo 
dejaven na področju 
kulture. Nastopa na 
prireditvah, ki jih 
organizirata šola in 
lokalna skupnost. 
Obiskuje glasbeno 
šolo in odlično igra 
klavir.

Na prireditvi Uje-
mi trenutek se je 
predstavil z lastno 
božično pesmijo. 
Nastopa s šolskim 
ansamblom, poje v 
MPZ OŠ Cerkvenjak–Vitomarci. Nastopa v gledališkem klu-
bu, že v prejšnjih letih je obiskoval dramski krožek, igranje 
mu je pisano na kožo. Rene piše pesmi in tudi pisanje zgodb 
mu je blizu. Ima čut za lepo slovensko besedo. Če mu le čas 
dopušča, bere knjige. Pri likovnem pouku je takoj opazno, da 
ima čut za lepo. Predvsem pa je fant na mestu, lepo vzgojen, 
spoštljiv je do sošolcev, učiteljev in delavcev šole in pripra-
vljen vsakemu priskočiti na pomoč. 

Rene je na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, 6. 
februarja 2017, prejel malo Prešernovo nagrado, Prešernove 
Poezije pa imajo odslej posebno mesto na njegovi knjižni po-
lici. Reneja je nagrada razveselila in spodbudila k ustvarjanju 
in nastopanju.

Jožica Vršič, profesorica slovenščine

oTroŠki ParLamenT 
2016/2017

Tako kot vsako šolsko leto je OŠ Cerkvenjak–Vitomarci 
tudi v letošnjem sodelovala v otroškem parlamentu, ki ga 
organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Tema leto-
šnjega otroškega parlamenta je bila Otroci in načrtovanje 
prihodnosti.

 Otroški parlament je namenjen otrokom, izražanju njiho-
vih mnenj in sodelovanju pri družbenem dogajanju. Otroci 
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pridobivajo izkušnje pri izražanju svojih mnenj in misli ter 
pri argumentiranju le-teh o temah, ki jih izberejo sami na de-
mokratičen način. Pri tem jih usmerjamo in podpiramo men-
torji.

Aktivnosti, povezane z letošnjim otroškim parlamentom, 
so se začele v jeseni, ko smo se mentorji sestali v Maribo-
ru. Tam smo dobili natančnejša navodila o izvedbi otroškega 
parlamenta v šoli in kako potekajo srečanja na občinski, regi-
onalni in nacionalni ravni. Dogovorili smo se, o čem se bomo 
z učenci pogovarjali v zvezi z izbrano temo oz. na katerih 
področjih bo večji poudarek. Na šolskih srečanjih smo po-
svetili pozornost vprašanju Kdo sem in kakšen človek želim 
postati?, ukvarjali smo se tudi s prevladujočimi vrednotami 
med osnovnošolci in njihovimi družinami, razpravljali smo 
o življenjskih oz. dolgoročnih ciljih pri šoloobveznih otrocih 
ter kakšen prispevek lahko dajo svojemu kraju in kaj lahko 
zase pričakujejo od svojega kraja v prihodnosti.

Srečanja šolskega otroškega parlamenta so začela potekati 
v mesecu decembru 2016, in sicer enkrat tedensko po pouku. 
Srečanja so potekala tako na matični OŠ v Cerkvenjaku kot 
na podružnični šoli v Vitomarcih. Na srečanjih so aktivno so-
delovali predstavniki razredov, in sicer od 4. do 9. razreda na 
matični OŠ ter od 4. do 6. razreda na podružnični OŠ. Po dva 
predstavnika za šolski otroški parlament so učenci izbrali na 

razrednih urah. Učenci prve triade so se o izbrani temi pogo-
varjali na razrednih urah. Na srečanjih so učenci predstavljali 
svoje ugotovitve in mnenja o obravnavanih temah. Predstavi-
li so tudi mnenja svojih sošolcev ter izvolili predstavnike za 
udeležbo na Medobčinskem otroškem parlamentu v Lenartu. 

 Sledila je priprava šolskega otroškega parlamenta, ki se 
je odvil devetega februarja v matični OŠ. Učenci so zbranim 
gostom predstavili svoje ugotovitve in se pomerili v debati 
PRO ET CONTRA (Za in proti), kjer so se urili v zagovar-

janju svojih mnenj in stališč. Sledil je pogovor z gostjo, uči-
teljico Štefko Smej. Zbrani gosti so na koncu mladim parla-
mentarcem predali svoje misli, nasvete in želje za prihodnost.

Tretjega marca je sledil Medobčinski otroški parlament v 
Lenartu, kjer so sodelovale OŠ Benedikt, OŠ Cerkvenjak-Vi-
tomarci, OŠ Jožeta Hudalesa – Jurovski dol, OŠ Lenart, OŠ 
Sv. Ana, OŠ Sv. Trojica in OŠ Voličina.

Še eno leto zapored smo uresničili vizijo otroškega parla-
menta, da z njim dihajo vsi v šoli.

Ela Žibrat, mentorica ŠOP

PuSTni Torek na 
Pragu PomLadi

Letos je zima pošteno kazala zobe vse dotlej, ko ni prišel 
pustni čas. Prav na pustni torek, letos 28. februarja, na za-
dnji dan pred meteorološko pomladjo, se je pustno poslan-
stvo spopadalo z zadnjimi žvižgi severnih vetrov. Vemo, da 
sega praznovanje pusta že v čas pred našim štetjem, zato ne 
bi bilo prav, da bi tradicijo opustili. Namen praznovanja se 
dandanes razlikuje od tistega iz davnih časov, ko je pust po-
stavljal mejnik za postno obdobje brez mesa do velike noči. 
Sodobnost še ohranja pustne šeme oz. maškare; pri nas sta 
v rabi bolj pogosta izraza fášenk in kurent. Otroci v vrtcu in 
učenci v šoli imajo ob tem dnevu priložnost, da izrazijo svojo 
ustvarjalnost ob izdelavi pustnih mask. Na ta dan si privošči-
mo norčavost, zato pogosto videvamo prikaze iz vsakdanjega 
družbenega dogajanja doma in po svetu. S takšnimi idejami 
izražamo kritična stališča in to je posebna vrednost tudi za 
odraščajoče. Pustno rajanje je kot gledališko nastopanje, ki 
niti ni tako lahko, a daje zadovoljstvo, ko uspemo zaigrati 
vlogo maske, ki si jo pred tem zamislimo in skrbno pripra-
vljamo. 

Najmlajšim pri tem precej pomagajo starši, ki jih nato z 
veseljem opazujejo na pustni povorki po Cerkvenjaku in pred 
šolo. Tradicionalnih pustnih mask je vedno manj. Najbolj 
prepoznaven kurent se je pojavil tudi letos. Kje je zeleni Ju-
rij, kje so orači, "ruse"? K sproščenemu rajanju pripomorejo 
živahni karnevalski ritmi, najmlajši pa imajo še vedno najra-
je lepe otroške slovenske pesmi. Da trud ni bil zaman, smo 
s pomočjo sponzorjev pripravili nagrade za najboljše posa-
mične in skupinske maske. Da se je treba na pustni torek do 
sitega najesti, je tudi znano vsem. S pustnimi krofi za povrh 
smo to potrdili.

Slavko Toplak, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci
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eko dejavnoSTi v 
vrTCu PikaPoLoniCa

Leto je naokrog in s 
tem se nam približuje 
dan, ko praznuje naša 
Zemlja. Zato bomo v 
vrtcu Pikapolonica Cer-
kvenjak ta mesec name-
nili le dejavnostim, ki 
spodbujajo ohranjanje 
našega planeta. Z iz-
delavo naših EKO iger 
bomo otroke usmerjali 
k preživljanju prostega 
časa brez sodobne teh-
nologije in sodobnih 

igric. Zato bomo v vrtec povabili rokodelce iz naše občine, da 
nam pokažejo, kako oni preživljajo svoj prosti čas.

3. 4. Obnovimo eko himno Košek za smeti ter določimo zeleno 
stražo ob 10. uri 

4. 4. Franc Simonič predstavi pletenje košar (ob 9. uri)
5. 4. Irena Lorenčič predstavi šivanje (ob 9. uri)
6. 4. Eko detektivi v vrtcu
7. 4. Beba Šafarič predstavi izdelavo velikonočnih jajčk (ob 9.30 

uri)
10. 4. Terezija Kocbek predstavi kvačkanje (ob 9. uri)
11. 4. Izdelovanje velikonočnih jajčk iz odpadnega materiala 
12. 4. Izdelava eko iger 
13. 4. Izdelava eko iger
14. 4. Izdelava eko iger 
18. 4. Marija Štelcar predstavi izdelovanje rožic iz papirja (ob 9. 

uri)
19. 4. Kino dan s poučno eko vsebino ob 9.30 uri
20. 4. Zaključek eko projekta ob 16. uri v prostorih vrtca 

Pikapolonica
24. 4.

Igra z odpadnimi materiali ter izdelanimi igrami iz odpadnih 
materialov

25. 4.
26. 4.
28. 4.

 - Damo poudarek branju pravljic z EKO vsebino. 
 - V tem mesecu uredimo zeliščne gredice. Predvideno je da 

prekopamo gredice, dodamo manjkajočo zemljo, posadimo 
nova zelišča.

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

 - Detektivi za koše bodo dnevno oziroma tedensko preverili, 
če otroci in vzgojiteljice pravilno ločujemo odpadke. Otroci 
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 njimi 
igramo, ustvarjamo.

 - EKO igre (prizadevamo si, da naredimo čim več iger iz od-
padnih materialov).

EKO koordinatorka: Aleksandra Pučko

mamiCam za Praznik
Najbrž je marec mesec v letu, ko največ pozornosti usmeri-

mo k mamam. K temu nas spodbudita dva praznika, ki vlogo 
žene in mame postavita v ospredje.

V vrtcu smo se bolj osredotočili k tistemu, ki je v celoti na-
menjen mamicam. Torej materinskemu dnevu. Otroci so spo-
znavali vlogo mame in pri igri pridobivali konkretne izkušnje. 
Ugotavljali smo, kako bi mamice za njihov praznik najbolj 
razveselili in presenetili. Želeli smo, da bi vsaj za trenutek po-
zabile na vsakdanje skrbi. Vsak otrok je v posamezni skupini 
za svojo mamico izdelal darilo. Obenem smo se pripravljali na 
nastop za mamice.

Mlajši otroci so svoje mamice povabili v vrtec – v svojo 
skupino, jih razveselili s kratkim programom in darilom. Sta-
rejši otroci so nastopali na prireditvi ob materinskem dnevu 
v Domu kulture. Mamice so s svojim izrazom pokazale, da 
so pozornosti zelo vesele. Prepustile so se pesmi, gibu, plesu, 
besedi, nasmehu svojih otrok.

Vsi vemo, da so mame tiste, ki nas imajo rade brez pravega 
razloga. In tiste, ki smo mame, vemo, da je ta ljubezen nekaj 
najlepšega. Mamice, uživajte s svojimi otroki, ujemite vsak 
njihov utrinek.

Marjeta Belna, vodja vrtca Pikapolonica Cerkvenjak
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mLadi PiŠejo Skozi čaS

od Save do drave
Od Save do Drave se ptič izvali,

ven kuka in hoče, da v svet odleti.
Od Save do Drave se grič zeleni,
 trto nam nosi, ga grozdek krasi.
Od Save do Drave potoki šume,
nam usta vlažijo in dajo vode.

Od Save do Drave se gora zgubi,
med vsemi oblaki nam išče poti.

Od Save do Drave neskončna je pot,
Slovenija pozna jo od malih že nog.

Od Save do Drave je konec predstave,
spremlja ju tok in pridih iz narave.

Rene Zorman, 7. a

inTervju z babiCo
Moja babica Milica Vršič se je rodila v številčni družini v 
Vitomarcih, v Slavšini. Ker je že pri zgodnjih osmih letih mo-
rala oditi od doma, delat h kmetom, ni poznala pravega otro-
štva. Pogovor z babico je bil zanimiv.
Kako bi opisala svoje otroštvo?
Ne vem, če bi temu obdobju lahko rekli otroštvo. Že pri zgo-
dnjih 8 letih sem šla od doma služit h kmetom. Glavni razlog, 
da me je mama dala h kmetom, je bilo pomanjkanje hrane in 
denarja. Morala sem iti služit.
Si pogrešala svoj pravi dom?
Neizmerno, najbolj sem pogrešala zimska druženja ob peči, 
ko smo skupaj prepevali, jedli domači štrukelj in se šalili.
Kakšno je bilo življenje pri kmetih?
Življenje pri kmetu je bilo naporno. Niso me preveč marali 
niti me niso skušali vzljubiti. Tam so me imeli samo za de-
lovno silo in nič več. Zame je to bila slaba izkušnja. Večkrat 
sem se počutila osamljeno in pozabljeno, saj na kmetiji nisem 
imela prijateljev.
Kje si obiskovala osnovno šolo?
Obiskovala sem osnovno šoli v Sv. Juriju, po 11. letu pa  
osnovno šolo v Cerkvenjaku. 
Kakšna si bila kot deklica?
Kot deklica sem bila delavna, pridna in bistra. Osnovno šolo 
sem končala s prav dobrim uspehom. 
Si v otroštvu imela kak konjiček?
Ja, zelo rada sem prepevala. Nekaj časa sem obiskovala šol-
ski pevski zbor, ampak zaradi pomanjkanja časa mi kmetje 
niso več pustili, da bi ga obiskovala.
Ali si kdaj mami zamerila, da te je dala služit h kmetom?
Ne. Vedela sem, da me je s težkim srcem dala od doma. Ra-
zumela sem to dejanje.
Ali si edina v družini morala oditi od doma?
Ne. Imela sem tri starejše sestre, ki so prav tako morale iti po 
svetu. Doma pa sem imela še dve mlajši sestri. 
Kaj bi sporočila današnjim otrokom?
Sporočila bi, da naj cenijo, kar imajo in kako živijo. Nekateri 
bi naredili vse, da bi imeli vaše življenje.
Kljub slabem otroštvu hodi moja babica hodi z nasmehom na 
obrazu in uživa v upokojitvi. Hoče pozabiti, kar je bilo slabe-
ga v otroštvu, in uživati vsak posamezni dan. 

Emina Arih, 8. a

120 LeT gLedaLiŠkiH 
iger v Cerkvenjaku

Med slovenske kraje, kjer je bila kulturna dejavnost v nje-
nem najžlahtnejšem pomenu besede že na koncu devetnajstega 
stoletja posebej dobro razvita, lahko uvrščamo Cerkvenjak.

Leta 1897 je bilo v Slovenskem gospodarju zapisano, da je 
10. januarja ob priliki občnega zbora Katoliškega bralnega 
društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1894, bila odigrana gleda-
liška igra. Ravno »Krivec« bi naj bil kriv, da so se marsikomu 
ustne kite in žilice krepko natezale. Viktor Vrbnjak v Zborniku 
občine Cerkvenjak Podobe kraja, izdanem leta 2001; Naro-
dnopolitično in kulturno-prosvetno življenje v Cerkvenjaku do 
1941 pa navaja, da je bila odigrana igra Ravni pot, najboljši. 

Tradicija igranja gledaliških iger je v Cerkvenjaku res dolga 
in izjemna. Igranja gledaliških iger so se lotevali vsi, od šole, 
cerkve, kulturnih in drugih društev. Koliko god se trudili, ime-
na režiserja prvih iger ni mogoče najti. Zakaj ne? Ali je bil ta 
človek komu trn v peti? Denimo z omenjanjem imena pevo-
vodje ali knjižničarja niso skoparili. 

Koliko iger je bilo v tej dolgi, 120-letni gledališki zgodovini 
v Cerkvenjaku naštudiranih, ni mogoče natančno posredovati 
kot tudi ne vseh režiserjev. Ne bomo pa veliko zgrešili, če za-
pišemo, da kakšnih 150 zagotovo. Znano je, da sta na klerikal-
ni strani v glavnem igre režirala Ignac Čeh in Vinko Lorenčič, 
zaslediti je tudi režisersko ime Jakob Mohorič. Pri liberalcih 
pa Angela Vogrinec, Božidar Horvat in Vlado Tušak. Po drugi 
svetovni vojni so se poleg Vlada Tušaka v Kulturnem umetni-
škem društvu »Jožeta Lacka« Cerkvenjak med režiserje zapi-
sali še Vlado Lorber, Milka Markuš, Franjo Toš, Pavla Tušak, 
Milan Nekrep, Tone Štefanec, Emica Horvat in Ivo Lorenčič. 
Bernard Rajh se je kot režiser preizkusil leta 1975 v cerkvenja-
ški mladinski organizaciji z režijo igre Srečni dnevi. 

V plodovitih letih cerkvenjaške gledališke tradicije so bili 
časi, ko je bilo v teku leta na gledališki oder postavljeno po 
najmanj štiri do pet iger, ki so bile uprizorjene po več krat.

Ohranjen lastnoročni seznam iger, v katerih je Vlado Tušak 
igral in jih večino tudi režiral
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Obudimo naslove iger, ki so zaznamovale bogato in pestro 
cerkvenjaško gledališko poslanstvo, ki nam jih je uspelo najti: 
Zakonske nadloge, Indijski siroti, Toletova banda, Na Osojah, 
Pravica se je izkazala, Sovraštvo med bratoma, Sveta Neža, 
Vaški skopuh, Dr. Vseznal in njegov sluga Štipko Tiček, Jeza 
nad petelinom in kes, Starinarica, Tri sestre, Čašica kave, Kr-
čmar pri zvitem rogu, Čevljar, Kukavica modra ptica, Svoje-
glavna Minka, Kmet Herold, Oh, ta Polona, Na ogledih, Mari-
jin otrok sem, V ječi, Dve materi, Prepirljiva soseda, Repoštev, 
Moč uniforme, Grudica, Sirota Jerica, Dve Marički, Desetnik 
in sirotica, Dar Luči, Za mamico, Vestalka, A njega ni, Za sre-
čo v nesrečo, Mlada Breda, Trije tički, Obleka naredi človeka, 
Proti domu, Krojač in čevljar, Kmet in fotograf, Čevljar in sli-
kar, Bela nedelja, Izgubljena sirotica, Izgubljeni sin, Stari in 
mladi, Materina ljubezen, Divji Lovec, Botra Negra, Trpljenje, 
smrt in vstajenje Jezusa Kristusa (Pasijon), Revček Andrejček, 
Male pevke, Roka božja, Oderuštvo in dobrota, Črni križ pri 
Hrastovcu, Guzej, Kazen ne izostane, Čarodejna brivnica, 
Zdravniški strežnik, Nevesta iz Amerike, Babilon, Podrti križ, 
Čevljar in vrag, Vse naše, Pozna pomlad, Veriga, Po trnju do 
cvetja, Pri Hrastovih, Pričarani ženin, Lažni zdravnik, Izgu-
bljeni in zopet najdeni mož, V Ljubljano jo dajmo, Navaden 
človek, Deseti brat, Županova Micka, Rokovnjači, Tri tičke, 
Tata v mlinu, Domen, Pri belem konjičku, Kakšen gospodar, 
takšen sluga, Krojač Fips, Urban debeluhar, Krivoprisežnik, 
Davek za samce, Mati in sin, Usodna zamenjava, Dve nevesti, 
Matiček se ženi, Trije vaški svetniki, Poslednji mož, Razvali-
na, Naša kri, Kovačev študent, Hrepenenje po materi, Vrnitev, 
Dva se ženita, Dobrodošli, kdaj pojdete domov, Globa, Prisega 
ob polnoči, Rokovnjači, Deseti brat, Svojeglavček, Cvrček za 
pečjo, Hmeljska princesa, Voda, Vasovalci, Sneguljčica, Rde-
ča kapica, Sodnik Zalamejski, Glokoko so korenine, Raztrgan-
ci, Povodni mož, Teta iz Amerike, Ženska kmetija, Zakonci 
stavkajo, Martin Krpan, Tuje dete, Doktor, Narodni poslanec, 
Lepa Vida, Naj poje Čuk, Matiček se ženi, Kam iz zadrege, 
Županova Micka, Tajno društvo PGC, Jurček, Metež, Mati, 
Namišljeni bolnik, Ženitev, Skopuh, Dolžnik, Sluga dveh go-
spodov, Krčmarica, Pot do zločina, Hlapec Jernej in njegova 
pravica, Dekle s Trente, Razvalina življenja, Rodoljub iz Ame-
rike, Naj poje čuk, Kralj na Betajnovi, Še njih čas, Gosposka 
kmetija, Klinika pri Sv. Antonu, Srečni dnevi, Zvezdica za-
spanka, Trnuljčica, Tolmun in kamen. 

Članek v Slovenskem gospodarju iz leta 1897

Lepo število naslov, ni kaj, a to so le odigrani gledališki pro-
jekti, ki so jih odigrali v Katoliškem bralnem društvu, Prosve-
tnem društvu (Orli), Sokolih, Društvu starih vojakov in inva-
lidov in po drugi svetovni vojni v Kulturnem društvu »Jože 
Lacko« Cerkvenjak, pa še tu se je kakšen naslov uprizorjenega 
dela izgubil. Igrali so pa tudi v drugih društvih. Nekatere igre 
so se na repertoarju našle večkrat. Poleg tega so v Cerkvenjak 

z gledališkimi projekti radi prihajali gostovat iz drugih krajev. 
Na cerkvenjaškem gledališkem odru je bilo čast videti tudi 
mariborske gledališčnike (leta 1952) ob otvoritvi kulturnega 
doma in celjske (leta 1995). Vrhunec bogate cerkvenjaške gle-
dališke tradicije sta bila nedvomno v sedemdesetih letih gle-
dališka projekta Velika puntarija in Miklova Zala, režisersko 
delo Vlada Tušaka.

Tušak je bil izvrsten igralec, režiser in organizator. Z gleda-
liškimi deskami je prijateljeval 65 let. Režiral je nad 50 odr-
skih del. Januarja letos je minilo 25 let od njegove smrti. 

V Cerkvenjaku so na področju gledaliških projektov tudi kaj 
hitro začeli s sodobnostjo. Že leta 1932 so za svetlobne efekte 
poskrbeli preko avtomobilskih akumulatorjev. Oder v novem 

Na prireditvi Cerkvenjak poje in pleše leta 1977 je dramska 
sekcija podala dramatiziran venček slovenskih narodnih pe-
smi »Vasovalci«.

Miklova Zala, leta 1976. Na posnetku Franc Bratkovič v vlogi 
Tresoglava, beneškega trgovca, Sonja Zimič v vlogi Zale in 
Vlado Tušak, Iskender, turški poveljnik. Na letnem prireditve-
nem prostoru za kulturnim domom si jo je na treh predstavah 
ogledalo nad 6.000 obiskovalcev.

Prizor iz igre Raztrganci, uprizorjene leta 1975
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kulturnem domu je bil opremljen s kar 24 reflektorji oz. koriti. 
Pomembna je bila tudi scena. Slednja je bila v domeni Vlada 
Lorberja, za svetlobne efekte je desetletja skrbel Rihard Tušak.

Krajani so se radi odzvali povabilom k sodelovanju in ni jim 
bilo težko prihajati na vaje, ki so se nato za nekatere zavlekle 
pozno v noč. Ko sem nekaj let nazaj delal anketo pri nekdanjih 
igralcih, so si bili vsi od njih enotni, da jim je sodelovanje bilo 
v veselje. Bila je to neke vrste šola, v kateri so pridobili na 
pomenu izražanja in komuniciranja. Med seboj so se razumeli, 
bila je to priložnost za druženje in zabavo. In med številnimi 
so se spletli prijateljstvo in spomini, ki jih povezujejo še da-
nes. Namreč še vedno srečujemo člane te velike cerkvenja-
ške »igralske družine«, ki je pisala bogato in pestro gledališko 
zgodovino. In ni jih malo, ki se potožijo »Zdaj so pa nas pri 
KUD-u, odpisali«. 

Vsaka igra, ki so jo na odrske deske postavili domačini, je 
bila neke vrste praznik in dvorana napolnjena do zadnjega ko-
tička. Igralcem pa najlepša nagrada bučni aplavzi. Izkupiček 
od prodanih vstopnic je šel v namene osnovnega delovanja 
društva in vzdrževanja kulturnega doma.

Franc Bratkovič

dogajaLo Se je  
LeTa 1907

Bralno društvo je 25. avgusta pri cogetinški kapeli na vrtu 
Ane Vogrin uprizorilo dve igri, in sicer Dr. Vseznal in njegov 
sluga Štipko Tiček in Jeza nad petelinom in kes. Temu je sle-
dila še burka Kmet in fotograf. Prireditev se je zaključila s 
šaljivo tombolo in drugimi zabavami.

Na policah knjižnice 
bralnega društva, ki 
je zametek začetka 
organizirane sloven-
ske kulturne dejav-
nosti v Cerkvenja-
ku, so se našle tudi 
Slovenske večernice, 
izdane leta 1889 pri 
Mohorjevi družbi v 
Celovcu, kar priča 
žig društva, odti-
snjen v spodnjem de-
snem kotu.

Tega leta so bile 
pripravljene tri veli-
ke cerkvene slavno-
sti. Na praznik Srca 
Marijinega so v cer-
kvi blagoslovili kip 
Lurške Marije, ki jo 

je kupila družina Vogrin. Na angelsko nedeljo je šla dolga pro-
cesija družabnic Marijine družbe s kipom Srca Jezusovega k 
novi Čehovi kapelici v Andrence. V Brengovi pa je družina 
Zorman postavila velik križ ob romarski poti k Sv. Trojici.

Leta 1907 je notranje ministrstvo na Dunaju dovolilo, da se 
Cerkvenjak (Kirchberg) preimenuje v Sv. Anton v Slov. gori-
cah.

F. B.

Trajne PreHranSke 
SPremembe in HujŠanje
Žal ima večina izmed modernih diet kratkoročne učinke. Za-

radi velikih napak pri hujšanju in dolgoročnih posledic le-teh 
moramo razmisliti o pravem načinu izgubljanja telesne teže. 
Vse prehranske spremembe, ki se jih lotimo, morajo biti dol-
goročno vzdržne. 

Z dieto, pri kateri uživamo le nekatere skupine živil skozi 
neko obdobje, ne bi smeli niti začeti. S takšnim načinom pre-
hranjevanja namreč oropamo telo hranil in drugih snovi, ki 
nas ohranjajo pri zdravju. Tudi ko želimo shujšati, namreč ve-
lja, da moramo ohraniti pestrost prehrane, da v telo dobimo 
vse potrebne snovi.
kdaj in kako?

Pravzaprav se veliko ljudi odloči za večje ali manjše spre-
membe življenjskega stila, vključno s spremembo načina pre-
hranjevanja, ravno ob pravem času. Pomlad je čas za čiščenje 
organizma, kar nam telo sporoča samo. Žal pa enotnih priporo-
čil za hujšanje ni in jih ne bo. Zmanjšati količino zaužite hrane 
ni dovolj, čeprav je pri nekaterih pomembno, popolno izloča-
nje nekaterih skupin živil pa je vse prej kot koristno. Kadar se 
pri hrani preveč omejujemo, se po določenem obdobju tako ali 
tako zopet pregrešimo. Pri prehrani, ki ne škoduje zdravju in 
zagotavlja znižanje telesne teže, naj bi šlo za planiranje obro-
kov brez pretiranega omejevanja. 

Poleg pravilne prehrane se moramo lotiti tudi redne zmer-
ne telesne aktivnosti, saj pri hujšanju prilagoditev prehrane ni 
dovolj, tudi če jo izvedemo brez napak. Vsaj trikrat tedensko je 
tako priporočljiva polurna neprekinjena telovadba, pri kateri 
se dobro spotimo.
kaj lahko naredim?

Najprej je dobro, da se nekaj dni zapored opazujemo in po-
skusimo narediti dnevni spisek vsega, kar pojemo. To opazo-
vanje naj traja teden dni, tako bomo dobili jasno sliko glede 
časa, količine in sestave naših obrokov. Ne pozabimo tudi na 
količino popitih tekočin. Po opazovanju si zarišimo spremem-
be, ki naj ne bodo pretirane. Sami najbolje vemo, kje delamo 
napake in koliko smo pripravljeni spremeniti. Velja naj, da je 
bolje imeti več manjših obrokov na dan kot le en ali dva veli-
ka. Obroki naj bi vključevali vse skupine živil. Če ne uživamo 
sadja ali zelenjave vsak dan, to spremenimo. Priporočljiva je 
dopoldanska sadna malica, popoldanska zelenjavna in krožnik 
solate pred kosilom. Popiti moramo vsaj dva litra brezalko-
holnih nesladkanih tekočin dnevno, razen če imamo omejitve 
zaradi bolezni. Alkohol je zelo kaloričen, zato k hujšanju pri-
pomore prenehanje pitja alkohola ali resna omejitev le-tega. 
Redno pitje alkohola preprečuje normalno presnovo v telesu, 
kar slabo vpliva na hujšanje. 

Če se resno posvetimo prehrani, sčasoma ugotovimo, da ni 
dobro mešati različnih vrst hrane. Tako je dobro, da pri kosilu 
najprej pojemo solato, počakamo nekaj minut in se šele nato 
lotimo juhe in drugih jedi. Nekoliko težje izvedljivo je, da bi 
jedli le eno vrsto hrane naenkrat, vendar se je dobro držati teh 
načel, če želimo shujšati. Tako ne mešamo sadja in zelenjave 
pri enem obroku. Prav tako ne mešamo ogljikovih hidratov in 
beljakovinske hrane ali živil z veliko maščobami. To pomeni, 
da ni potrebno izločati nobenih živil z jedilnika, potrebno jih 
je le časovno razporediti v dnevu. Kadar jemo le eno vrsto 
hrane naenkrat, se v telesu ne kopiči toliko zalog, temveč telo 
kalorije bolj učinkovito izrablja in jih manj shranjuje. Možni 

zdravje
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lini Čagone,« je povedala najstarejša občanka, živeča v občini 
Cerkvenjaku, Angela Pirš, ki je tam v začetku šestdesetih let 
pela tudi v cerkvenjaškem pevskem zboru pod vodstvom pe-
vovodje Milana Nekrepa.

Povprašali smo jo tudi, kako je bilo med 2. svetovno vojno. 
A ni hotela o tem obdobju kaj veliko govoriti. Povedala je le: 
»Bilo je hudo in tudi Nemci so šli na roke bogatim in tistim 
pri koritu.«

Častitljivim letom in vsemu hudemu in težkemu delu in ži-
vljenju navkljub se Angela, ki je nekoč, v mladih letih, tudi 
peš romala na Gorco in celo na Ptujsko goro, kamor so šli že 
en dan prej in noč do žegnanjskega dne z molitvijo in spanjem 
prebili v cerkvi, pokončno drži in je odličnega spomina. Va-
jena vsega hudega in težavnega dela še vedno rada poprime 
za kakšno opravilo, denimo luščenje fižola, orehov in tudi v 
kuhinji še kaj postori. Čas si krajša z branjem časopisov in 
gledanjem televizije. Jesen življenja ji bogatijo in lepšajo z 
obiski poleg hčerk in sina še štiri vnukinje in štirje vnuki ter 
štiri pravnukinje in dvanajst pravnukov; veseli se še prihoda 
enega pravnuka, ki bo junija. 

Franc Bratkovič

TrTo Še vežejo S 
»PinTovCem«

V še ne tako davni preteklosti so vinogradniki vzgajali trto 
na kol. Obrezano trto so vezali na kol s šibo iz vrbe, ki so jo 
imenovali pintovec. Iz pintovca, tako bomo sedaj imenovali to 
šibje, so izdelovali tudi šibnate koše in druge pletene izdelke. 
Iz debelejšega šibja te vrbe so izdelovali tudi »vitre«, ki so jih 
uporabili pri izdelavi košar iz slame. Šop slame, ki je bil kali-
briran, so vezali z vitrami in je tako nastajal izdelek. Izdelovali 
so celo čebelje panje, v katerih so bile čebele varovane pred 
mrazom.

Kot smo v uvodu omenili, so veliko tega šibja, rekli so pin-
tovca, uporabili za vezanje trte. Večje šibe pa so namenili tudi 
vezanju slame pri pokrivanju streh s slamo. Tem, ošiljenim in 
»zvujanim«, zvitim šibam, so rekli »gošce«. S pintovcem so 
vezali tudi v »püšle«, snope, nasekano veje, ki so ga uporablja-
li za gorivo v krušni peči ali v štedilniku. 

Ko smo se konec marca mudili v Cerkvenjaku, smo se sreča-
li z »vezači«, ki so trto, »šparone«, vezali s »pintovcem«. Pri 
delu smo zmotili Ano Maras iz Lenarta, ki je s svojim možem 

med Ljudmi

so še bolj koristni prehranski ukrepi, ki pa jih bomo zaradi 
zapletenosti tokrat izpustili. Če vam uspe uvesti zgoraj nave-
dene prilagoditve, je za začetek več kot dovolj. Skupaj z redno 
telesno vadbo se kilogrami že začenjajo topiti.

Glavno dejstvo, ki si ga moramo zapomniti pri urejanju pre-
hrane, je, da nismo koši za smeti. Ne dovolimo si torej, da 
uživamo nekaj, kar spada le v koš. Kupujmo in pridelujmo 
zdravo, brez pesticidov, škodljivih gnojil in dodatkov, kuhajmo 
pa kolikor se le da sami doma. 

Pa dober in zdrav tek!
Tina Purgaj, študentka medicine 

PeTindeveTdeSeT LeT 
angeLe PirŠ 

Kljub visokim letom je vitalna in dobrega spomina, bere ča-
sopise in gleda televizijo ter se poprime še kakšnega opravila. 

Kdaj pa kdaj se pisci občinskega časopisa Zrnje odpravi-
mo tudi med naše bralce. Tokrat smo obiskali ta čas v občini 
Cerkvenjak živečo najstarejšo občanko Angelo Pirš iz Čagone. 
Rodila se je bila 5. aprila 1922 leta viničarjema v Rojkovem 
vrhu v Čagoni, materi Ani in očetu Antonu Brumnu. Bili so 
velika družina, kar za tiste čase ni bilo nič kaj tako posebnega. 
Na svet je privekalo kar 12 otrok. Preživelo jih je 5, ostali so 
majhni pomrli. Danes ob Angeli živi le še dvanajst let mlajša 
sestra Marija. Kot je povedala sogovornica, so se tudi večkrat 
selili, tako da so kot viničarji ali, rečeno za naš kraj, vanjcarji 
preizkusili moč več kmetov. Biti vajncar ni bilo lahko in vsaka 
najmanjša napaka ali neupoštevanje gospodarjeve besede je 
vajncarja lahko postavilo na cesto. Kakšni časi in življenje so 
bili to, si je danes zelo težko, skoraj nemogoče predstavljati. 
Da pogosto ni bilo dati kaj za v skledo, tega ne skriva tudi so-
govornica Angela, ki brez zadržkov pove, da je bila velikokrat 
lačna.

Šolo je Angela obiskovala v Cerkvenjaku. Bila je še petlet-
ka. V prvem razredu so imeli še samo tablice, v drugem so 
med šolskimi potrebščinami že imeli dva zvezka. Iz njenega 
otroštva se spomni velikega požara, ko je v Čagoni gorelo se-
dem hiš, Brumnova, Čehova, Povrova, Sevrova, Ljubečeva, 
Pulkova in Šamprlova. Tedaj je hodila v drugi ali tretji razred, 
če se ne moti, je bilo to 1931. leta. Od dvanajstega leta naprej 
je hodila po »tavrhih« prat perilo in ribat hišne pode bogatim 
kmetom. Okusila je tudi vso bridkost dekle pri kmetu.

»Veliko in trdo sem delala. Pri devetnajstih letih sem se po-
ročila z Ivanom Piršem iz Benedikta, po štiriindvajsetih letih 
zakona pa ostala vdova. Tudi midva z možem sva bila vajncar-
ja in se selila. V Senarski so se nama rodile tri deklice, Ema, 
Anica in Ivanka. Sin Feliks je privekal na svet kot četrti otrok 
leta 1948 v Čagoni. Leta 1956 smo končno prišli na svoje. V 
Čagoni, kje še sedaj živim, razumljivo v novem domu, skupaj 
s hčerko Anico in vnukinjo Sonjo ter njenim možem Jožetom, 
sva kupila skromno hiško, težko rečem, da si je to ime sploh 
zaslužila. Vse, kar smo pridelali, se je prodalo. Po vojni sem 
hodila peš v Maribor prodajat, kjer sem imela redne stranke, 
katerim sem »robo« prinašala na dom. Dve ali tri leta zatem, 
ko sva kupila to domačijo, sva kupila na »Kremperku« odslu-
žen vinograd. In v letu 1960 odprla »rudo«, kjer smo kopali 
gramoz. Tudi hčerke so kopale, čeprav so bile še otroci. Ko 
je leta 1965 umrl mož, je vso delo v »rudi« bilo na plečih nas 
žensk in Milana, moža hčerke Anice. »Rudo« smo leta 1973 
prodali oziroma s Kmetijsko zadrugo zamenjali za njivo v do-

 Slavljenka Angela Pirš je ob svojem visokem življenjskem ju-
bileju bila deležna številnih obiskov in voščil. Čestitat ji je pri-
šel tudi Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak.
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na stari način vezala trto. »Kot upokojenka z možem živim v 
Lenartu. Ker sem rojena na deželi, v Andrencih pri Cerkvenja-
ku, sem vajena kmečkih opravil. Posebno veselje mi je, če lah-
ko pri delu obujam stare kmečke običaje. Tako sem se nečaku 
Branku Mohoriču ponudila, da mu trto povežem s pintovcem. 
Tega imamo sajenega ob naši hiši v Lenartu. Glejte, vezanje je 

čisto preprosto. To je naravni material, ki skozi leto drži trto 
povezano na kol ali žico, spomladi ob rezu pa ga ostranimo. 
Na tak način so v naših krajih vsi vinogradniki vezali trto. Te-
daj ni bilo nobenih plastičnih ali drugih materialov za vezanje. 
Tudi kolje je bilo naravno. Poleti pa smo poganjke trte vezali 
na kol z rženo slamo, ki smo jo, preden smo jo uporabili, na-
makali v mlaki.« Ana, letos praznuje 73 let, je še dejala, da ji 
je to opravilo, ki ni težko, sedaj v tako lepem vremenu lep do-
življaj, ob katerem obuja spomine na mladost, ko je odraščala 
na podeželju.

Ludvik Kramberger

Pazi, PeS!
Čisto v mojem v stilu, ponovno zamujam z oddajo članka 

za Zrnje. Da mi je urednik enkrat pogledal skozi prste, je 
bilo dovolj, da zdaj vedno zamudim. Šment, no pri nasle-
dnji številki bom točen, upam.

Pa se niti ne bi sekiral, če ne bi imel namena pisati o temi, 
ki me teži že nekaj časa. No, pa ne samo mene, po objavah 
na Facebooku in debatah ob kavici ugotavljam, da nisem 
sam pri tem razmišljanju.

Glej psa; pazi, pes; ne tja, tam je pes; je tam kakšen spu-
ščen pes? Se tudi vi večkrat srečate s takšnim vprašanjem, 
bojaznijo? Ko bi želeli na sprehod, v trgovino, v šolo, tekat?

Za mene ni hujšega, kot da sem na sprehodu ali po ka-
kšnih opravkih, pa se od nekod, naenkrat čisto potiho pred 
mano pojavi PES. Mater, pa od kod si se vzel!? Kaj si sam?! 
Si napadalen? Kaj naj naredim? Ga poznam? Je oni ta hudi? 
To so misli, ki mi švigajo po glavi. Gledam levo, desno, v 
upanju, da se bo za psom pojavil še kdo – lastnik. Ali pa da 
bo izza vogala hiše zadonel klic: »Lesi, sem, takoj!« No, 
pa, na žalost, največkrat ni ne lastnika ne glasu, ki bi psa 
poklical k sebi. Ostaneva sama iz oči v oči. Prevečkrat sem 
imel slabo izkušnjo, da bi lahko mirno, brez strahu, suvere-
no odkorakal naprej in se za psa ne zmenil. Na zadnje sva se 
z enim »skotala« pred dvema letoma; posledice … še danes 
me bolijo rebra, strah pred psi pa je toliko večji. 

Zdaj pa morala zgodbe, pazi, zdaj bo. Če imaš psa, ga 
imej na »okah«. Zakaj bi tvegali, da se kaj zgodi. »Pes ma 
kosmate vuhe«, je včasih veljalo, in dvomim, da se je spre-
menilo. V končni fazi ste za škodo, ki jo povzroči vaš pes, 
odgovorni vi kot lastnik. Zato ga v zadovoljstvo vseh imejte 
na očeh, v boksu oziroma za ograjo. 

Ali tudi vaš nič ne naredi? 
Primož Čuček

SmeTiŠče … Podoba mnogiH 
SPominov

V času, ko po Sloveniji bolj ali manj zavzeto čistijo okolje in 
tako izražajo čut za sobivanje z naravo, takšen pogled v bli-
žini avtobusnega parkirišča pri pokopališču ne more biti lep. 
Upajmo, da ne bo trajal!

Ob cesti, ki razmejuje Andrence in Stanetince, še opozarja na 
pretekle čase Palučev vrh.  F. B.

v beSedi in SLiki
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Pomlad
»Ali drži, da je pomlad čas ljubezni?«
»V načelu da, vendar je odvisno od tega, koliko pomladi je 
človek že preživel.«

Ločitev
»Zakaj se ločuješ?«
»Mož je z mano ravnal kot s psom?«
»Kaj pa je hotel od tebe?«
»Zahteval je, naj mu bom zvesta!«

Ljubezen na prvi pogled
»Kaj misliš o ljubezni na prvi pogled?«
»To je odlična stvar: prihraniš veliko časa in denarja.«

Težka odločitev
»Čemu bi se lažje odrekel: ženskam ali vinu?«
»Odvisno od letnika.«

Politiki in obrtniki
»V čem je razlika med politiki in obrtniki?«
»Ne vem.«
»Obrtniki nikoli ne pridejo sami, politiki pa nikoli sami ne 
odidejo.«

Predavanje
»Prosim, ne zamerite mojemu možu, da je zapustil vaše za-
nimivo predavanje,« je žena po predavanju o zdravi prehrani 
opravičila moža.
»Res mi je bilo malce neprijetno, ko je zapuščal dvorano,« je 
dejal predavatelj.
»Ne, ne, tega ne smete jemati osebno. Že od mladih let hodi 
med spanjem.«

Pri mesarju
»Dajte mi sedem kil mesa,« naroči gospa srednjih let mesarju.
»Izvolite,« reče mesar, ko odtehta meso. »Vam dam v vrečko?«
»Ne, ne, samo videti sem hotela, za koliko sem se zredila v 
zadnjega pol leta.«

Tašča in zet
»No, zet, sedaj pa mi povej, ali si zadovoljen z mojo nedolžno 
hčerkico,« je po poročni noči tašča ljubeznivo vprašala zeta.
»No, niti ne posebej.«
»Baraba, kdo pa misliš, da si? Cela vas jo je hvalila, ti pa jo 
boš kritiziral.«

Obleka
»Rada bi pomerila tisto rdečo obleko v izložbi,« je gospa sre-
dnjih let rekla trgovcu.
»Zaradi mene kar izvolite. Lahko pa greste tudi v kabino za 
preoblačenje.«

Nakup darila
Moški hodi po trgovini in išče darilo za svojo ženo. Vsako 
darilo, ki je malce dražje, takoj odloži.
»Kaj bi si želeli za darilo, če bi bili moja žena?« vpraša čez pol 
ure prodajalko.
»Drugega moža.«

Iskrena ljubezen
»Dragi, ali so ti bolj všeč lepe ali pametne ženske?«
»Nobene. Draga, saj veš, da ljubim samo tebe.«

Droge
»Zaničujem ljudi, ki jemljejo droge.«
»Koga imaš v mislih?«
»Carinike in policiste!«

Kmečki turizem
»Kolikokrat na dan lahko petelin naskoči kokoško?« je žena 
povprašala na kmečkem turizmu.
»Najmanj dvajsetkrat,« je odvrnil kmet.
»Si slišal?« je žena pomenljivo pogledala moža.
»Ali petelin vedno naskakuje isto kokoško?« je hitro povprašal 
mož.
»Saj ni nor!« se je zadrl kmet.
»Si slišala?« je mož pomenljivo pogledal ženo.

C e n i k  ogLaSnega ProSTora 
in komerCiaLniH SPoročiL v zrnju

delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez ddv

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

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

naslovnica 77,00 180,00
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veLika noč nekoč in daneS
Članice Društva kmečkih žena in deklet iz Cerkvenjaka so tudi letos pripra-

vile privlačno razstavo Velika noč nekoč in danes. Ogledati si jo je bilo mogoče 
minulo soboto in nedeljo v avli Doma kulture.

F. B.

PreSmeC in PreSmeCi
Pri farni cerkvi sv. Antona puščavnika v Cerkvenjaku je tudi 

letos, tokrat sedmič, postavljen velik presmec. Izdelali in k 
cerkvi so ga prinesli člani Društva vinogradnikov in ljubite-
ljev vina Cerkvenjak. Presmec meri dobrih 17 metrov. Tako 
kot ostale presmece, ki so jih k blagoslovu prinesli farani, da 
jih čez leto varujejo pred hudimi urami naravnih sil, ga je bla-
goslovil župnik Janko  Babič. Za izdelavo velikega presmeca 
v prihodnjem letu je zadolženo Čebelarsko društvo Ivan Ju-
rančič iz Čagone.

 F. B.      


