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Kar je obrodilo, je šlo v kašče, kleti, med ozimnico, za vsak dan in priboljške. Za občino Cerkvenjak sta bila 
pomlad in poletje letna časa, ko so se napovedi in obeti spreminjali v storjeno in dosežke, nekatere dolgo 

pričakovane. Jesen je ponudila plodove; tudi v Zrnju je čas žetve.
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK  
MARJANOM ŽMAVCEM 

OBČINA MODERNIZIRA TRI ODSEKE  
NA LOKALNIH CESTAH

Poletje, ki je bilo letos precej vroče, je minilo. Številne pri-
reditve ob občinskem prazniku občine Cerkvenjak so že 
zdavnaj mimo. Začelo se je novo šolsko leto in z njim nova 
politična in gospodarska »sezona«. O tem, kakšne načrte 
ima občina Cerkvenjak v njej ter o drugih aktualnih vpra-
šanjih smo se pogovarjali z njenim županom Marjanom 
Žmavcem.
V občini Cerkvenjak so po poletnem predahu zopet zahrume-
li gradbeni stroji, saj je stekla modernizacija treh občinskih 
cest. Ob občinskem prazniku je občina slovesno odprla pre-
novljen cestni odsek s pločnikom in javno razsvetljavo na re-
gionalni cesti Lenart–Sveti Jurij ob Ščavnici. Katere cestne 
odseke na občinskih cestah pa namerava občina na novo as-
faltirati oziroma modernizirati tokrat?

Trenutno v naši občini poteka modernizacija treh odsekov 
na lokalnih cestah. V Brengovi modernizirajo cestni odsek 
Brengova–Vanetina. Dela bodo potekala v dveh fazah: letos 
bodo razširili in asfaltirali dobrih 400 metrov ceste, ki je se-
daj makadamska. Za to bo občina iz proračuna odštela preko 
40.000 evrov. Naslednje leto bodo modernizirali še 600 me-
trov te ceste, kar bo stalo dodatnih 60.000 evrov. 

V Čagoni poteka modernizacija 120 metrov dolgega cestne-
ga odseka do Čebelarskega doma. Za njegovo modernizacijo 
bo občina namenila nekaj več kot 10.000 evrov.

V Čagoni poteka tudi modernizacija ceste Čagona–Blažič. 
Gre za okoli 220 metrov dolg cestni odsek, ki predstavlja sle-
po ulico. Modernizacija tega cestnega odseka, ki je bil doslej 
makadamski in vodi navkreber, bo stala blizu 18.000 evrov.

Dela pri modernizaciji vseh treh cestnih odsekov, ki jih ob-
čina financira iz svojega proračuna, izvaja podjetje Pomgrad 
– Cestno podjetje Murska Sobota, ki ga je občina izbrala na 

javnem razpisu, na katerem je s svojimi ponudbami sodelova-
lo pet izvajalcev, kot najugodnejšega. Po zagotovilih izvajalca 
bodo vse tri cestne odseke modernizirali do konca oktobra.
Načrtuje občina otvoritev teh novih oziroma moderniziranih 
cestnih odsekov?

Vse v zvezi s tem je v rokah občank in občanov, ki živijo 
ob teh cestnih odsekih. Sami se bodo odločili, ali bodo mo-
dernizacijo cestnega odseka, ob katerem živijo, na kakšen na-
čin obeležili. Tradicija pa je, da vsako takšno novo pridobitev 
formalno odpremo in jo predamo v uporabo občanom in vsem 
udeležencem v prometu.
Vidi se, da na občinskih cestah potekajo še nekatera dela. Za 
kakšna dela gre?

Občinski režijski obrat na lokalnih cestah opravlja jesenska 
vzdrževalna dela. Gre za košnjo trave, za sanacijo cest po hu-
dourniških vodah, za obrezovanje drevja ob cesti in mletje vej, 
za izdelavo oziroma popravilo muld ob določenih cestnih od-
sekih, za utrjevanje bankin, za manjše preplastitve in podobno. 
Kot rečeno, vsa omenjena dela izvaja občina preko svojega 
režijskega obrata ter ob pomoči zunanjih izvajalcev. Zato se 
je občini nakup traktorja in priključkov že obrestoval oziroma 
delno že poplačal.
Kako pa se je občini obrestovala naložba pred tremi leti v 
novo kurilnico na lesne sekance, s katero ogrevate poslopje 
osnovne šole, občinsko zgradbo in kulturni dom?

Seveda se ta investicija občini obrestuje, saj so se izdatki za 
gretje šole, občinske stavbe in kulturnega doma zaradi nje sko-
raj prepolovili. Omenjene objekte ogrevamo z lesnimi sekanci, 
ki so se izkazali kot ustrezna rešitev.
Občina namerava obnoviti tudi del vodovodnega omrežja v 
občini …

Še letos bomo začeli obnavljati vodovod v dolžini enega 
kilometra v Peščenem Vrhu, kjer imajo sedaj zaradi premajh-
nega pretoka težave z nemoteno oskrbo s pitno vodo. Zato bo 
treba položiti večjo oziroma širšo vodovodno cev. To pomeni, 
da bodo morali na novo izkopati jarek za cev, pri čemer bodo 
morali prečkati tudi cesto in jo po položitvi nove cevi ponovno 
asfaltirati. Skratka, v tem primeru gre za kar zahtevno obnovo. 
Zaradi precejšnjega finančnega obsega bo investicija potekala 
v dveh fazah v letošnjem in naslednjem letu.
Ali bo vodovodno podjetje kaj prispevalo?

Vodovodno omrežje je v lasti občine, ki mora skrbeti tudi za 
njegovo obnovo. Za oskrbo gospodinjstev z vodo pa občina 
izbere koncesionarje, ki vodovodno omrežje vzamejo v najem 
in zanj občini plačujejo omrežnino, ta denar pa se namensko 
uporablja za obnovo vodovodnega omrežja. Občani pa plaču-
jejo vodarino in takso za obremenjevanje okolja z odpadnimi 
vodami. Kot je znano, imamo v občini Cerkvenjak za oskrbo 
z vodo dva koncesionarja. Veliko večino gospodinjstev (okoli 
devetdeset odstotkov) z vodo oskrbuje Ptujski vodovod, manj-
še število (okoli deset odstotkov) pa Mariborski vodovod.

Ko že teče beseda o oskrbi s pitno vodo, lahko povem, da se 
je naša občina zavzela za obnovitev dela transportnega voda 
za pitno vodo iz Mariborskega vodovoda iz okolice Maribora 
proti Pesnici in Lenartu iz skupnih evropskih sredstev.

Marjan Žmavc: Po zadnji razdelitvi bi lahko občina Cerkve-
njak v tej finančni perspektivi počrpala za 1,1 milijona evrov 
evropskih sredstev. To je podobno oziroma nekaj manj kot 
v prejšnji perspektivi, le da so sedaj kriteriji za pridobitev 
evropskih sredstev bolj zahtevni, pa tudi izbira možnih projek-
tov ni najbolj po meri interesov in prednostnih potreb občank 
in občanov v naši občini.
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Občina je v letošnjem šolskem letu tudi na novo uredila ozi-
roma razširila linije za avtobusne prevoze otrok v šolo, kar ni 
majhna investicija.

K vsem linijam za šolske prevoze, ki jih izvaja avtobusno 
podjetje Arriva Štajerska, smo dodali oziroma podaljšali linijo 
iz Smolincev in Župetincev do Cerkvenjaka in nazaj, ki je po 
novem dolga okoli 6 kilometrov. Zato šolarjem, ki bi morali 
sicer prehoditi dva do tri kilometre do avtobusne postaje, ne bo 
treba pešačiti. Zato, da smo lahko podaljšali omenjeno linijo 
za šolski avtobus, smo morali razširiti nekatera križišča v Žu-
petincih in Smolincih, za kar je občina namenila 5700 evrov.

Sicer pa občina vzdržuje tri linije za prevoze otrok v šolo 
in nazaj, za kar letno nameni okoli 46.000 evrov. Prevoze na 
vseh treh linijah izvaja že omenjeno avtobusno podjetje Arriva 
Štajerska. Za otroke je prevoz s šolskimi avtobusi brezplačen, 
saj prevoz za vse otroke, ki so od šole oddaljeni več kot štiri 
kilometre, plača občina.
Ali se lahko s šolskimi avtobusi vozijo tudi odrasli občani, ki 
sicer nimajo javnega prevoza do Cerkvenjaka oziroma sredi-
šča občine in nazaj?

Občina je skupaj z Arrivo Štajerska na Ministrstvo za infra-
strukturo že vložila vlogo, da bi ob ustreznem plačilu lahko 
avtobuse za prevoze šolarjev koristili tudi drugi občani in ob-
čanke. Na odgovor še čakamo v upanju, da bo pozitiven.
To bi bilo zares lepo.

Seveda, saj bi bil potem to za občanke in občane iz naselij v 
občini Cerkvenjak edini javni prevoz do občinskega središča 
(do zdravnika, do občinske uprave, do pošte, do trgovin itd.), 
ki ga sedaj nimajo. Zlasti za tiste, ki nimajo lastnega prevoza, 
je to velik problem.
Velika pridobitev za občanke in občane je tudi novi, daljši 
delovni čas zdravstvene ambulante.

Po novem bo zdravstvena ambulanta v Cerkvenjaku delala 
petkrat na teden, od ponedeljka do petka, od tega dvakrat v 
popoldanskem času – v ponedeljek in četrtek. Amigdala je na-
mreč dala na Ministrstvo za zdravje vlogo za povečanje obse-
ga koncesije s 60 odstotkov na sto odstotkov, občina Cerkve-
njak pa je k tej vlogi dala pozitivno mnenje. Na Ministrstvu za 
zdravje so vlogo ugodno rešili, zato imamo sedaj v Cerkvenja-
ku ponovno celotno koncesijo za zdravnika družinske medici-
ne. Poslej našemu zdravniku specialistu družinske medicine 
Mihi Lukaču, dr. med., ne bo več treba dodatno delati v ambu-
lanti v Lenartu, temveč bo vsak delovni dan imel ambulanto v 
Cerkvenjaku. Za sprejemanje Cerkvenjačank in Cerkvenjača-
nov v ambulanti bo imel na teden 14 ur več časa kot doslej. To 
je za občanke in občane naše občine zares velika pridobitev. 
Na občini smo veseli, da bodo lahko poslej imele vse občan-
ke in občani občine Cerkvenjak, ki bodo to želeli, osebnega 
zdravnika v domačem kraju. To bo zagotovo prispevalo tudi k 
boljšemu javnemu zdravju na območju občine.

Občanke in občani Cerkvenjaka bodo po novem lahko šli 
vsak delovni dan k zdravniku v domačem kraju, po zdravila, 
ki jim jih bo predpisal, pa bodo morali nato v Lenart, Gornjo 
Radgono, Ptuj ali Sveti Jurij ob Ščavnici. Občina Cerkvenjak 
si že dalj časa prizadeva, da bi odprli lekarno tudi v Cerkve-
njaku. Kakšne rezultate so ta prizadevanja obrodila doslej?

Problem je nastal zaradi tega, ker so po črki novega Zakona 
o lekarniški dejavnosti morali 1. aprila ukiniti depo lekarne v 
zdravstvenih ambulantah, kjer so lahko bolniki dotlej dobivali 
veliko večino zdravil, ki so jih potrebovali.

Pred kratkim smo se župani občin iz osrednjih Slovenskih 
goric v Lenartu sestali na kolegiju. Med drugim smo razpra-
vljali tudi o lekarniški dejavnosti, saj je na tem področju prišlo 
do sprememb v zakonodaji. Doslej je veljalo, da razdalja med 
dvema lekarnama ne sme biti krajša od deset kilometrov, po 
novem zakonu o lekarniški dejavnosti, ki so ga sprejeli po-
slanci v državnem zboru, pa ne sme biti razdalja med dvema 
lekarnama po javni cesti krajša od pet kilometrov (v urbanih 
naseljih mora biti razdalja med lekarnama najmanj 400 me-
trov). To občini Cerkvenjak omogoča podelitev koncesije za 
lekarniško dejavnost javnemu zavodu ali zasebniku, vendar 
pa mora za to pridobiti pozitivno mnenje Lekarniške zbornice 
Slovenije. V občini Cerkvenjak si že dalj časa prizadevamo, da 
bi v naši občini obratovala lekarna. Tako smo od Lekarniške 
zbornice Slovenije že pridobili pozitivno mnenje za to, da v 
Cerkvenjaku odpre svojo podružnico Javni zavod Mariborske 
lekarne.

Postopek za pridobitev lekarne je občina skupaj z Maribor-
skimi lekarnami in podjetjem Gradbeništvo Milan Pintarič, s. 
p., sprožila že pred časom, ko je veljal še stari zakon. Sedaj 
bomo s temi aktivnostmi samo nadaljevali, s tem da pozitivno 
mnenje lekarniške zbornice za poslovanje lekarne v Cerkve-
njaku že imamo, kar bi moralo za odprtje lekarne v Cerkve-
njaku zadoščati.
V kateri fazi pa je izgradnja novega poslovnega objekta v 
Cerkvenjaku, v katerem bo lekarna?

Investitor tega objekta je podjetje Gradbeništvo Milan Pin-
tarič oz. njihovo hčerinsko podjetje. Investicija je v fazi prido-
bivanja gradbenega dovoljenja. 
Razvitost infrastrukture in vsi drugi pogoji za kakovostno ži-
vljenje in delo v občini Cerkvenjak postajajo zares čedalje 
bolj primerljivi s tistimi, ki jih imajo za življenje prebival-
ci večjih urbanih naselij. Ob občinskem prazniku je občino 
Cerkvenjak obiskal predsednik Državnega zbora RS dr. Mi-
lan Brglez, ki je v svojem govoru na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku omenil, da je prvič v Cerkvenjaku. Za-
res me zanima, ali je v sproščenem pogovoru povedal, kakšen 
vtis je dobil o kraju in občini?

Moram reči, da je bil predsednik Državnega zbora pozitiv-
no presenečen nad urejenostjo občine in kraja in nad njunim 
hitrim razvojem v zadnjih devetnajstih letih, odkar je občina 
samostojna. Vesel sem, da smo mu imeli priložnost predstaviti 
dosežke, razmere in potrebe v naši občini. Tako bo lahko imel 
pri odločanju v Državnem zboru pred očmi tudi potrebe ljudi 
v malih občinah.
K razvoju v občini Cerkvenjak je v minulih letih veliko pri-
spevalo tudi dejstvo, da je občina Cerkvenjak umno gospoda-
rila s sredstvi iz proračuna ter da je za hitrejši razvoj uspela 
pridobiti znatna sredstva tudi iz blagajne Evropske unije. Čr-
panje sredstev iz bruseljske blagajne v novi finančni perspek-
tivi od 2014 do 2020 pa v Sloveniji nasploh zelo zamuja. Če-
prav se izteka že leto 2017, občina še sploh ni imela možnosti 
za črpanje evropskih sredstev iz nje. Kako daleč so priprave 
na to v naši regiji?

Pred kratkim sta se v Mariboru sestala Svet podravske re-
gije in Razvojni svet regije. Na tej seji smo župani občin iz 
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podravske regije in drugi člani omenjenih dveh svetov razpra-
vljali o finančni perspektivi 2014–2020 in o drugem dogovoru 
o razvoju regije, potrdili pa smo tudi razdelitev sredstev po 
prvem dogovoru o razvoju regije. S tem smo razdelili sredstva 
v podravski regiji po tako imenovanih razvojnih oseh in šte-
vilu prebivalcev. Po drugem dogovoru bodo imele občine iz 
podravske regije za financiranje svojih projektov, s katerimi 
bodo sodelovale na razpisih za evropska sredstva iz omenjene 
perspektive, na razpolago 80,8 milijona evrov, skupaj po pr-
vem in drugem dogovoru pa okoli 92 milijona evrov.
Sistem črpanja sredstev iz bruseljske blagajne je precej za-
pleten in zahteven, za tiste, ki se s tem ne ukvarjajo, pa tudi 
težko razumljiv.

Res je. Na srečo je pri nas občinska uprava za to dobro uspo-
sobljena oziroma ima za to dovolj znanja, kar je izjemno po-
membno.
Znano je, da bodo po novi finančni perspektivi 2014–2020 
občine lahko črpale evropska sredstva za različne projekte 
socialne kohezije, ne pa tudi za razvoj komunalne infrastruk-
ture, za kar so imele na voljo evropska sredstva po prejšnji 
finančni perspektivi. Povedano po domače: po novem občine 
ne bodo mogle več pridobiti evropskih sredstev za moderniza-
cijo lokalnih cest, izgradnjo pločnikov, za sofinanciranje ma-
lih čistilnih naprav in druge infrastrukturne objekte, ki jih v 
podeželskih občinah najbolj potrebujejo. S kakšnimi projekti 
bodo občine sploh lahko sodelovale na razpisih za pridobitev 
sredstev iz Evropske unije?

V novi finančni perspektivi je občinam v naši regiji največ 
evropskih sredstev na voljo za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, vendar samo za gradnjo velikih čistilnih naprav s kapa-
citeto nad 2000 populacijskih enot. Naša občina tako velike či-
stilne naprave ne potrebuje. Prav tako bodo občinam na voljo 
evropska sredstva za spodbujanje podjetništva, za spodbujanje 
mobilnosti, za vlaganja v vodni sektor in izgradnjo vodovo-
dnega omrežja ter za zagotavljanje zdrave in neoporečne pitne 
vode. V tem okviru je možno evropska sredstva pridobiti za 
obnovo vodovodov, za gradnjo transportnih primarnih in se-
kundarnih vodovodnih vodov in podobno.
Vendar pa mora občina za vsak projekt, s katerim sodeluje 
na razpisu za evropska sredstva, zagotoviti tudi lastni delež 
oziroma sredstva za lastno soudeležbo pri financiranju pro-
jekta. Zato lahko občine pravzaprav sodelujejo na razpisih 
za evropska sredstva samo s projekti, ki se zdijo koristni in 
pametni tudi večini občank in občanov, saj bo sicer občina 
imela težave z zagotovitvijo lastnih sredstev iz občinskega 
proračuna.

Tako je. Občina se lahko poteguje za sredstva iz blagajne 
Evropske unije samo s projekti, za katere že ima zagotovljen 
denar za lastni delež v razmerju 80 odstotkov EU, 20 odstot-
kov pa občina, kar je sicer za nas ugodno. Za evropska sred-
stva pa se lahko s skupnim projektom poteguje tudi več občin 
skupaj, vendar morajo tudi v tem primeru skupaj zagotoviti 
sredstva za lastni delež. Takšni, skupni projekti več občin, so 
še bolj zaželeni.
Kje oziroma na katerem področju vidi občina Cerkvenjak 
možnost za pridobitev evropskih sredstev?

Na občini vidimo možnost, da bi pridobili evropska sredstva 
za izgradnjo manjkajočega dela vodovodnega omrežja na ob-
močju občine - v Župetincih, Grabonoškem Vrhu, Ivanjskem 
vrhu in še kje. Po tej razdelitvi bi lahko Cerkvenjak v tej fi-
nančni perspektivi počrpal za 1,1 milijona evrov evropskih 
sredstev. To je podobno oz. nekaj manj kot v prejšnji perspek-
tivi, le da so sedaj kriteriji za pridobitev evropskih sredstev 
bolj zahtevni, pa tudi izbira možnih projektov ni najbolj po 
meri interesov in prednostnih potreb občank in občanov v 
naši občini. Pri nas si občani želijo več sredstev za moderni-

zacijo cestne infrastrukture, za gradnjo pločnikov, za gradnjo 
javne razsvetljave, za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav (pod 2000 populacijskih enot) in za izgradnjo drugih 
infrastrukturnih objektov, za katere po novem ni več mogoče 
pridobiti evropskih sredstev. Tako so se pač odločili v Bruslju 
oz. so naši slovenski pogajalci pristali na to in tega sami ne 
moremo spremeniti.
Zdi se, da časa za pripravo projektov in objavo razpisov za 
črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi 2014–
2020 zmanjkuje, saj se leto 2020 zelo hitro bliža. Več kot pol 
časa je že mimo.

Projekte, ki jih bo sofinancirala Evropska unija v skladu s 
to perspektivo, bo na srečo mogoče dokončati do leta 2023. 
Seveda pa bo tudi tokrat tako, kot je v Evropski uniji običaj-
no – sredstva za projekt iz evropske blagajne pridejo šele ta-
krat, ko je projekt končan, če je bilo vse izvedeno po načrtih 
in predpisih.
Žetev je pač vedno na koncu, tudi v naravi. Ker je že jesen, 
ne moreva mimo vprašanja, kakšna je bila letošnja letina v 
osrednjih Slovenskih goricah, saj je tudi od nje v veliki meri 
odvisen ekonomski položaj in standard številnih prebivalcev, 
ne samo kmetov. 

Kljub pomladanski pozebi in poletni suši na nekaterih ob-
močjih nam je narava pravzaprav dala če že ne bogat pride-
lek, pa vsaj mnogo boljšega, kot smo po pozebi pričakovali. 
Pšenica je bila lepa, v glavnem tudi koruza in druge poljščine. 
Precej manj je bilo tudi travinja za hrano živine. Sadja je tudi 
sicer bistveno manj kot prejšnja leta, zlasti orehov in jabolk ter 
hrušk, zato pa je grozdje, z izjemo ranih sort, dobro obrodilo. 
Letošnja letina nam bo tako ostala v spominu kot povprečna. 
Zapomnili si jo bomo tudi po tem, da nas letos doslej niso 
prizadele večje ujme (toča, viharji, poplave), ki so sicer v Slo-
veniji v zadnjih letih tako pogoste.
Morda še kakšna misel ob koncu pogovora?

Ob koncu tega pogovora vse ljubitelje narodno zabavne 
glasbe v Cerkvenjaku vabim na že 30. tradicionalni festival 
Slovenskogoriški klopotec, ki ga prihodnji konec tedna, 20. 
oktobra, ob 19.30 pripravlja Kulturno društvo Cerkvenjak.

Tomaž Kšela

DVE DRAGOCENI 
DONACIJI

Kot je povedal župan Marjan Žmavc, je občina Cerkve-
njak letos dobila dve dragoceni donaciji.

Štefan Grdja iz Župetincev je občini poklonil 5.000 evrov 
kot zahvalo za pomoč njemu in njegovi družini ob požaru. 
Ko mu je pred leti pogorel zgornji del hiše, so mu namreč 
občanke in občani nesebično priskočili na pomoč. Občina 
je denar, ki ji ga je poklonil Grdja, namenila za vrtec, gasil-
ce in Karitas v Cerkvenjaku. »Kot župan se donatorju tudi 
javno zahvaljujem,« je dejal Žmavc.

Podjetje Marko Mark Nival, ki je gradilo cestni odsek 
in pločnik na regionalni cesti od Lenarta do Svetega Jurija 
ob Ščavnici skozi Cerkvenjak, pa je občini doniralo tisoč 
evrov za potrebe vrtca oziroma za nakup igrač in didaktič-
nih pripomočkov za najmlajše. Omenjeno podjetje je občini 
poslalo donacijo v zahvalo za dobro sodelovanje pri gradnji 
ceste in za uspešno zaključen projekt. »Seveda se javno za-
hvaljujem tudi vodstvu tega podjetja,« pravi župan.

T. K.
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IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV

18. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA

Kot se vsaka seja začne, je tudi 18. redno sejo občinskega 
sveta občine Cerkvenjak župan Marjan Žmavc pričel z poz-
dravom in ugotovitvijo sklepčnosti in sprejemom dnevnega 
reda, ki je zajemal devet točk. Druga in tretja točka Potrditev 
sklepov 17. redne seje občinskega sveta in Potrditev sklepov 
2. izredne seje občinskega sveta sta bili sprejeti brez kakršnih 
pripomb. In že je bila na vrsti najpomembnejša točka te seje, 
Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017. 
Izhodišča za rebalans proračuna je svetnikom in svetnici po-
dala Simona Kramberger, računovodkinja občine Cerkvenjak. 

Z rebalansom proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017 se 
načrtujejo prihodki v višini 1.873,659,47 evra, kar predstavlja 
0,5 odstotno povišanje glede na sprejeti proračun. Nekih ve-
čjih sprememb v rebalansu proračuna sicer ni. Do njih je prišlo 
predvsem zaradi sprememb povečanja primarne porabe občin 
za leto 2017. V rebalans je vključena donacija pravnih oseb, 
kjer so predvidena sredstva v višini 5.000 evrov. Gre za dona-
cijo s strani samostojnega podjetnika Štefana Grdja, s. p., iz 
Župetincev, ki je v zahvalo za pomoč občine, občanov in ga-
silcev pri požaru v novi stanovanjski hiši, ki ga je utrpel v letu 
2006, doniral 5.000 evrov. Na podlagi njegove pobude oziro-
ma predloga bo občina sredstva donacije v skladu s pogodbo 
med donatorjem in občino v rebalansu namenila za delovanje 
gasilske službe v višini 2.400 evrov za nakup gasilskih oblek, 
2.375,58 evrov za predšolsko vzgojo za ureditev senčenja na 
zunanjih igralih in 224.42 evrov za župnijsko Karitas. Svetniki 
so v razpravi o rebalansu želeli nekaj pojasnil in so dobili tudi 
ustrezne odgovore. Tako je denimo svetnika Mirka Kozarja 
zanimalo, zakaj je prišlo do 25-odstotnega povišanja vrednosti 
projekta vodovoda ob novo rekonstruirani regionalki. Kozar-
ju je vzrok, zaradi katerega je do povišanja prišlo, obrazložil 
mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave. Kot kaže, Kozar 
s pojasnilom ni bil zadovoljen, saj je glasoval proti sprejemu 
rebalansa. Ostalih sedem je bilo za.

Tudi peta in šesta točka dnevnega reda Sklep o izdaji so-
glasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za šol-
sko leto 2017/2018 in Sklep o določitvi cene programov Vrtca 
Cerkvenjak, kjer prihaja do minimalne korekcije cene in se za 
prvo starostno obdobje poviša za 12,23 evra, za drugo staro-
stno obdobje pa za 1,96 evra, svetnikom nista vzela kaj veliko 
časa. Oba sklepa sta bila sprejeta s po sedmimi glasovi. Sve-
tnik Mirko Žmavc, ravnatelj te vzgojno izobraževalne ustano-
ve, se je zaradi navskrižja interesov iz glasovanja izločil.

Zanimivo, najdlje so se svetniki zadržali pri sedmi točki 
dnevnega reda Izvedba ukrepov za umiritev prometa v nase-
ljih Grabonoški Vrh, Čagona in Komarnica. Umiritev prometa 
zahtevajo tamkajšnji vaščani. V razpravi so sodelovali vsi sve-
tniki. A kaj, ko je vsak od njih imel svoje razmišljanje, poglede 
in ideje te rešitve. Eden od svetnikov se je spraševal o smo-
trnosti te potrebe. No, na koncu so vendar le sprejeli stališče 
oz. sklep. Pred izvedbo se opravi strokovna študija umiritve 
prometa za območje celotne občine Cerkvenjak.

Sledila je točka dnevnega reda Poimenovanje avle Doma 
kulture po kulturniku Vladu Tušaku. Sklep o poimenovanju je 
bil soglasno sprejet.

Seja se je končala s pobudami in vprašanji svetnikov. Za vse, 
ki želijo biti obširneje seznanjeni z dogajanji in premlevanji na 
občinskih sejah in so opremljeni z računalniki in internetom, 

naj povemo, da lahko vse to najdejo na naslovu www.cerkve-
njak.si, organi občine – občinski svet – seje občinskega sveta.

Franc Bratkovič

SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU OBČINE 
CERKVENJAK

Dne 23. 8. 2017 se je na svoji 5. redni seji sestal Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Cerkvenjak. 
Pregledali smo delo v preteklem obdobju. Glavna točka dnev-
nega reda pa je bila priprava na varen pričetek novega šol-
skega leta. Seje sta se udeležila tudi župan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc in predsednik PGD Cerkvenjak Peter Šafarič. 
Župan nas je obvestil o nameri, da se nabavi nov prikazovalnik 
hitrosti, ki pa je sedaj že nameščen in služi svojemu namenu. 
Gre za dodatni korak k večji varnosti, predvsem v samem sre-
dišču Cerkvenjaka. 

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Peter Šafarič 
je na seji potrdil, da bodo njihovi člani v prvih dneh začet-
ka šolskega leta opravljali varovanje v središču Cerkvenjaka. 
Prav tako sta varovanje otrok izvajala zaposlena delavca obči-
ne Cerkvenjak, občasno pa tudi policisti PP Lenart in delavci 
medobčinskega redarstva. Seveda se vsem v svojem imenu in 
v imenu članov sveta za njihovo opravljeno delo iskreno za-
hvaljujem. 

Člani smo govorili tudi o problematiki parkiranja v samem 
središču, možnostih dodatnega umirjanja prometa in varstvu 
učencev vozačev, ki uporabljajo šolski avtobus, in o težavah 
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OBNOVA VODOVODA 
PEŠČENI VRH

Vodovod v naselju Pe-
ščeni Vrh je bil v preteklih 
letih že delno obnovljen v 
dveh fazah in sicer zaradi 
neustreznih tlakov in pre-
točnosti, kajti obstoječi 
cevovod nikakor ni več za-
doščal za zagotavljanje po-
trebnih minimalnih pogo-
jev za pretočnost in pritisk 
oz. tehničnih standardov za 
javna vodovodna omrežja.

Zaradi navedenega so se 
planirala potrebna sredstva 
v občinskem proračunu in 
se je tako omogočil začetek 
dokaj zahtevne obnove še 
preostalega nedograjenega 
dela vodovodnega cevovo-
da v naselju Peščeni Vrh.

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. Strošek 
gospodinjstev je tako samo 
nabava vodomernih jaškov, 
ki so v lasti gospodinjstva, 
vsa ostala montažna dela 
ter izkope bo plačala obči-
na kot lastnica infrastruktu-
re (vodovoda). Vodomerni 
jašek je sestavni del posa-
meznega gospodinjstva in 
zato je tudi strošek njegove prve vgradnje na lastniku.

Dela na obnovi bodo tako pričeta še letos in zaključena pred-
vidoma spomladi 2018. 

Vsekakor pa nas v prihodnje še čakajo obnove vodovoda 
v naseljih Župetinci (Brezovjak), Grabonoški Vrh in Ivanjski 
Vrh, za kar pa si bo občina prizadevala pridobiti tudi nepovra-
tna sredstva EU.

MODERNIZACIJE 
OBČINSKIH CEST

Na področju cestne infrastrukture so v teku naslednje inve-
sticije:

1.  modernizacija občinske ceste Brengova–AC-Puč-
ko–Vanetina – I. faza (JP 703-701 v dolžini cca 405 
m) – v skupni višini cca 42.000 EUR,

2.  modernizacija občinske ceste Čagona–Čebelar-
ski dom v dolžini cca 120 m – v skupni višini cca 
11.000 EUR,

3. modernizacija občinske ceste Čagona – odsek Ma-
lek–Blažič (JP 703-683 v dolžini cca 210 m) – v sku-
pni višini cca 17.000 EUR.

pri dovozu otrok v vrtec. Prav tako smo razpravljali o prometni 
signalizaciji v občini, ocenili smo, da je rekonstrukcija ceste 
od pokopališča skozi Kadrence veliko pripomogla k večji var-
nosti, in takšnih investicij si lahko le želimo. 

Sklenili smo, da bomo ponovno organizirali izobraževanje 
občanov iz prometne varnosti in zakonodaje na tem področju 
v obliki predavanja v zimskem času. V letu 2018 pa bi ponov-
no radi organizirali »Dan varnosti«, kjer bi se nam predstavile 
službe, kot so policisti, gasilci, reševalci in druge interventne 
službe. 

Za potrebe izobraževanja otrok iz prometne varnosti pa smo 
jim nabavili nekaj didaktičnih pripomočkov. Zavedamo se, da 
se vzgoja za varno udeležbo v prometu prične pri najmlajših.

Andrej Kocbek, SPVCP Cerkvenjak

SPREJEM 
NOVOROJENCEV 2017

Prvi teden oktobra, ki ga obeležujemo kot svetovni teden 
otroka, je župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc že sedmič 
sprejel novo generacijo novorojenčkov in njihovih staršev. Na 
sprejem je bilo 4. oktobra vabljenih 26 najmanjših Cerkve-
njačanov (12 fantkov in 14 deklic, rojenih v obdobju od 1. 9. 
2016 do 31. 8. 2017). Župan in Marija Firbas, ki opravlja na-
logo »babice«, sta novorojenčkom in mamicam izročila darilo, 
predhodno pa so ob vložitvi vloge starši že prejeli finančno 
spodbudo ob rojstvu novorojenca v višini 214,00 €. 

Sprejem, ki je bil obogaten s kulturnim programom v iz-
vedbi učencev OŠ Cerkvenjak–Vitomarci in otrok Vrtca Pi-
kapolonica, smo zaključili s prijetnim druženjem, klepetom in 
izmenjavo starševskih izkušenj.

Valerija Toš

INVESTICIJE V LETU 2017
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Predhodno so bile izvedene tudi geodetske odmere cest in 
v naslednjih mesecih bo urejen tudi pogodbeni prenos v last 
Občine Cerkvenjak. 

Gre za odseke občinskih cest v makadamski izvedbi in sku-
pni dolžini cca 735 m, ki že nekaj časa čakajo na svojo moder-
nizacijo in zaradi svojega poteka v naklonu povzročajo relativ-
no drago in zahtevno vzdrževanje. Vsi odseki bodo zaključeni 
in predani v uporabo še to jesen. 

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

OBNOVA IGRIŠČA PRI OŠ 
CERKVENJAK

Že v letu 2016 se je začela načrtovati obnova igrišča pri OŠ 
Cerkvenjak, ki je bila zaradi svoje dotrajanosti in za izvajanje 
športnih aktivnosti na nevarnih in neprimernih asfaltnih površi-
nah potrebna celovite obnove. V občinskem proračunu so se za 
leto 2017 planirala potrebna sredstva in občina je izvedla prijavo 
na Fundacijo za šport in tudi pridobila dobrih 10.000 EUR ne-
povratnih sredstev.

Obnova igrišča obsega 
izvedbo igralnih površin iz 
gume in ustreznih prema-
zov ter obnovo konstruk-
cije, zamenjavo lovilnih 
mrež itd. in bo znašala cca 
30.000 EUR.

Določena dela, kot so 
barvanje stebrov za mreže 
in za JR, so izvedli delavci 
režijskega obrata in hišnik 
OŠ.

Dela so v zaključni fazi 
in igrišče bo predvidoma 
še v mesecu oktobru pre-

dano v uporabo. Vsem uporabnikom želimo veliko prijetnega 
igralnega časa. 

ŠOLSKI AVTOBUSNI 
PREVOZI

Zagotavljanje šolskih avtobusnih prevozov je v skladu s 
področno zakonodajo v domeni občin. Občina Cerkvenjak jih 
izvaja že vse od svoje ustanovitve z vso skrbnostjo in za ta 
namen na leto porabi skupno cca 48.000 EUR.

Potrebna sredstva so za občinski proračun sorazmerno viso-
ka in zato jih poskušamo na občinski upravi skupaj z županom 
kar se da ustrezno in racionalno porabiti. Prav zato se z pogod-
benim izvajalcem (ARRIVA Štajerska, d. d.) vsaj enkrat letno 
dogovarjamo ter usklajujemo izvajanje šolski prevozov tudi z 
vključevanjem v redne avtobusne linije in s tem želimo kar se 
da optimalno urediti avtobusne prevoze.

Tudi letos so se realizirale določene spremembe oz. podalj-
šanje linije skozi naselje Župetinci (Brezovjak) in Smolinci, 
kjer se je v zadnjih letih občutno povečalo število otrok. 

Tako so aktivne naslednje linije:
1.  Smolinci (meja občine)–Župetinci–Grabonoški Vrh–

Cerkvenjak,
2.  Sp. Čagona–Brengova–Cerkvenjak,
3.  Zg. Brengova (križišče za Vanetino)–Komarnica–Co-

getinci–Cerkvenjak.
Dva avtobusa dnevno prevozita skupno cca 50 km in prepe-

ljeta prek 60 otrok.
Šolske avtobusne linije v skladu z zakonodajo pokrivajo ti-

sta naselja, ki se od OŠ oddaljena več kilometrov in bi prihod 
v šolo s tem predstavljal večjo nevarnost za otroke kot udele-
žence v prometu.

Občina si trenutno prizadeva, da bi vsem občanom bila omo-
gočena uporaba avtobusa tudi na šolski avtobusni liniji, za kar 
pa smo že podali ustrezno vlogo na Ministrstvo RS za infra-
strukturo in pričakujemo pozitiven odgovor.
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ŽE ČETRTI OBISK IZ 
SRBIJE

Letos se je v Cerkvenjaku ustavil že četrti obisk 
iz Srbije. Potem ko so spomladi občino Cerkvenjak 
in nekatere druge občine v severovzhodni Sloveni-
ji obiskali kmetovalci in predstavniki tamkajšnjega 
družbenopolitičnega življenja iz občine Srbobran in 
konec maja še iz Petrovca na Mlavi, 19. julija med 
obiskom v več občinah na območju UE Lenart ob-
činska delegacija iz Knića, se je v četrtek, 31. avgu-
sta, v Cerkvenjaku ustavil podoben obisk, tokrat iz 
občin Vrbas in Nova Crnja.

Tudi tokratni obisk je bil z namenom nabira-
nja izkušenj dobrih praks, ki jih imajo Slovenci v 
Evropski uniji. Te jim je v dvorani Doma kulture v 
Cerkvenjaku predstavil Marjan Žmavc, župan ob-
čine Cerkvenjak. Predstavil jim je delo in življenje 
devetnajstletnega obdobja samostojne občine, kar so 
si lahko ogledali tudi na filmskem platnu. Sledila je 
izmenjava simboličnih spominskih daril. Zatem jim 
je župan Žmavc razkazal občinsko središče, ogleda-
li so si cerkvenjaški vrtec. Ustavili pa so se tudi pri 
Johanezovi trti, potomki najstarejše trte na svetu z 
mariborskega Lenta. In bili navdušeni, kam vse iz 
Cerkvenjaka seže oko.

Vodil jih je Božidar Drinič, direktor agencije 
Agrar pres iz Zrenjanina. Z obiskovalci sta bila tudi 
predstavnika njihovih občin. Iz občine Vrbas (nek-
daj tudi Titov Vrbas) je bil Predrag Rojevič, name-
stnik predsednika sveta občine. Za orientacijo, Vrbas 
je del južnobačkega okraja. Po popisu prebivalstva 
leta 2002 so na območju občine našteli 45.852 pre-
bivalcev. Nova Crnja spada v srednjebanatski okraj 

in meji na Romunijo. Leta 2002 je v tej občini živelo 12.706 
prebivalcev.

V Cerkvenjaku se je s svojimi srbskimi rojaki mudil tudi znan 
kulturni in turistični delavec in sodelavec številnih medijev Rade 
Bakračevič, ki v Sloveniji živi od leta 1960, svoj dom pa ima v 
Radencih.

Poleg Cerkvenjaka so gostje obiskali Radence, Gornjo Rad-
gono, kjer so obiskali sejem AGRA 2017, Sv. Jurij ob Ščavnici, 
Maribor, Mursko Soboto in Turnišče. V Moravskih Toplicah, za-
dnji dan tridnevnega obiska Slovenije, pa prisostvovali podpisu 
dogovora o gospodarskem sodelovanju Moravskih Toplic in Vr-
basa.

Kot zanimivost zapišimo, da Drinič in Bakračevič veliko delata 
na ponovnem povezovanju prijateljskih stikov med slovenskimi 
in srbskimi občinami. Do zdaj jima je uspelo, kot je povedal Rade 
Bakračevič, v dvaindvajsetih primerih.

Franc Bratkovič 

Pregled izvedbe večjh investicij v letu 2017

OBISK IZ SRBSKEGA KNIĆA
Na delovni obisk v nekatere občine UE Lenart je v sredo, 19. 

julija, prispela 9-članska delegacija iz Občine Knić v Srbiji, ki jo je 
vodil predsednik Zoran Đorović. Občina Knić se nahaja v Šuma-
diji, v bližini Kragujevca. Nekdanja velika lenarška občina in Knić 
sta bili pobrateni že v Jugoslaviji, po razpadu skupne države pa 
so se stiki prekinili. Zaradi sodelovanja med Knićem in nekdanjo 
Občino Lenart so v programu obiska in na delovnih sestankih so-
delovali tudi župani Občin Cerkvenjak, Benedikt, Lenart, Sv. Ana, 
Sv. Trojica in Sv. Jurij. Do delovnega obiska, ki je trajal dva dni, 
je prišlo na pobudo Občine Knić. Predstavniki srbske občine so se 
želeli seznaniti z organizacijo lokalne samouprave v Sloveniji, s 
kmetijstvom, podjetništvom, možnostmi koriščenja EU sredstev 
za razvoj komunalne infrastrukture in razvoja podeželja. 

V Cerkvenjaku so pogovori potekali 20. julija, drugi dan obiska, 
na Domačiji Firbas.

D. O., foto: F. O.

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE
OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, 

PLOČNIKI, 
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2016:
- Brengova–AC-Pučko–Vanetina (JP 

703-701) - 405 m
- Čagona–Čebelarski dom v dolžini - 

120 m
- Čagona – odsek Malek–Blažič JP 703-

683 - cca 210 m

V IZVAJANJU

UREDITEV PLOČNIKA OB 
REGIONALNI CESTI R II 439:
IZVEDBA DEL – PLOČNIK NA 
ODSEKU:

Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO 

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 
GRABONOŠKI VRH–COGETINCI

IZGRADNJA VODOVODA PEŠČENI 
VRH

izvedba prevezave na javni 
vodovoda

izvedba I. faze 

3. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH 
ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

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

AKTUALNO
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OB PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK

Osrednja proslava ob 19. prazniku občine Cerkvenjak

ČESTITKE ZA SLOŽNOST PRI RAZVIJANJU OBČINE IN 
OHRANJANJU »DUŠE« DOMAČIH KRAJEV

Tako kot vsako leto je bila tudi letos ob 19. prazniku občine 
Cerkvenjak sredi junija osrednja proslava v Kulturnem domu 
v Cerkvenjaku. Slavnosti govornik na njej je bil predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije Milan Brglez, na njej 
pa so bili poleg številnih domačink in domačinov tudi držav-
nozborski poslanec Franci Breznik, župani oziroma podžupani 
občin iz osrednjih Slovenskih goric in drugi gosti.

Brglez je Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom položil na 
srce, naj bodo še naprej ponosni na svojo občino, ki je v devet-
najstih letih zgledno uredila komunalno infrastrukturo, poleg 
tega pa ima pristen stik z občani. Kot je dejal Brglez, bi lahko 
bili Cerkvenjačani zgled mnogim v Sloveniji, kaj je mogoče 
doseči in narediti, če so ljudje složni in stopijo skupaj. Na kon-
cu je Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane pozval, naj ohranijo 
dušo svoje občine in krajev v njej, za kar so mu krepko za-
ploskali.

Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku je govoril tudi 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. »Cerkvenjačani smo 
ponosni na svojo preteklost in samostojno občino, ki jo že 19 

let skupaj in v sožitju razvijamo na gospodarskem, kulturnem, 
izobraževalnem, športnem in družabno-društvenem podro-
čju,« je dejal Žmavc. »V teh devetnajstih letih smo veliko pri-
dobili na področju komunalne infrastrukture (modernizacija 
lokalnih cest, kanalizacijsko in vodovodno omrežje), gospo-
darske infrastrukture (poslovno-obrtna cona v Brengovi), otro-
škega varstva (novi 6-oddelčni nizkoenergetski vrtec), razvoja 
športa in rekreacije (Športno-rekreacijski center Cerkvenjak), 
izboljšanja pogojev za izobraževanje šoloobveznih otrok (na-
bava IKT, energetska sanacija šolskega poslopja), kmetijske 
proizvodnje (melioracije in komasacije, posodabljanje kme-
tij), varstva okolja (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, loče-
no zbiranje odpadkov, razvoj turizma in doma pridelane hrane 
na kmetijah). Žmavc je spomnil tudi na največje investicije, 
ki jih je izvedla občina, od izgradnje več kot 25 kilometrov 
asfaltiranih lokalnih cest do izgradnje novega kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo v Kadrencih za 1500 populacijskih 

Dvorana Kulturnega doma v Cerkvenjaku je bila na osrednji 
proslavi ob prazniku občine Cerkvenjak, na kateri je bil tudi 
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Milan Br-
glez, polna do zadnjega kotička.

Utrinek iz bogatega kulturnega programa na osrednji proslavi 
ob 19. občinskem prazniku.

V bogatem kulturnem programu so sodelovali tudi mladi iz 
Osnovne šole Cerkvenjak.

Ob občinskem prazniku je 
zbranim uspehe devetnajstle-
tnega razvoja v samostojni 
občini Cerkvenjak predstavil 
njen župan Marjan Žmavc.

Slavnostni govornik, predse-
dnik Državnega zbora Repu-
blike Slovenije Milan Brglez, 
je domačinom čestital za slo-
žnost pri razvijanju občine in 
ohranjanju "duše" domačih 
krajev.
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enot, šestoddelčnega vrtca Pikapolonica, Športno-rekreacij-
skega centra v Kadrencih in poslovno-obrtne cone v Brengovi. 
Kot je dejal Žmavc, je bil pred kratkim na obisku v občini Cer-
kvenjak minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek glede možnih investicij v poslovno-obrtno cono. 
Žmavc je opozoril tudi, da so v občini s sprejemom prvega 
občinskega prostorskega načrta v samostojni občini pridobili 
140 zazidljivih parcel za individualno gradnjo, pa tudi občina 
je pridobila nekaj parcel za umeščanje javne infrastrukture v 
prostor. Tega so se razveselili zlasti mladi, ki želijo graditi na 
domači zemlji. Sicer pa se po Žmavčevih besedah demograf-
ski trendi v občini izboljšujejo, kar je najbolj pomembno.

"Sicer pa smo v občini Cerkvenjak v lanskem in letošnjem 
letu največ sredstev namenili za izgradnjo pločnikov in javne 
razsvetljave ob regionalni cesti R2 439 v dolžini enega kilome-
tra. To investicijo v vrednosti okoli 600.000 evrov smo izvajali 
skupaj z Direkcijo za infrastruktruro Republike Slovenije, ki je 
izvedla rekonstrukcijo regionalne ceste, občina pa pločnike in 
vse druge komunalne vode. Razmerje v financiranju te investi-
cije je bilo približno 50–50 odstotkov. Ob tem pa vseeno nismo 
zanemarili drugih, manjših, a pomembnih investicij in vzdrže-
valnih del na lokalnih cestah in javnih objektih. Finančno smo 
pomagali tudi PDG Cerkvenjak pri nabavi novega kombi vo-
zila GVM 1, ki so ga slovesno prevzeli ob 85-letnici društva. 
Tako kot vsako leto pa smo del proračunskega denarja občine 
namenili še za delovanje društev, za šport, kulturo, kmetijske 
razpise, male čistilne naprave, domsko varstvo ostarelih ob-
čanov, pomoč na domu, družinske pomočnike, osnovno zdra-
vstveno zavarovanje brezposelnih, pomoč RK in župnijsko 
Karitas ter za pomoč drugim humanitarnim organizacijam," je 
poudaril župan.

Nato so podelili priznanja in nagrade občine in župana. Zlati 
grb občine Cerkvenjak sta prejela Gostišče pri Antonu in Ma-
rija Firbas. Srebrni grb so prejeli Aeroklub Sršen, Feliks Borko 
in Alojz Zorko. Bronasti grb so prejeli Aleksander Fekonja, 
Ivan Bezjak, Roman Lorenčič in David Poljanec. Plaketo ob-
čine Cerkvenjak sta prejela Majda in Milan Rojs. Zahvale ob-
čine Cerkvenjak pa so prejeli Dušan Lovrec, Justina Žajdela, 
Verica Slaček in Franc Kocuvan.

Prejemniki občinskih priznanj.

Diplomanti in najboljši dijaki in učenci, ki so prejeli priznanje 
in nagrado občine Cerkvenjak.

Vsi prejemniki priznanj so se fotografirali tudi s predsednikom 
Državnega zbora Republike Slovenije Milanom Brglezom. Ob 
njem sta dobitnika zlatega grba občine.

Bogat kulturni program na osrednji proslavi ob občinskem 
prazniku si je z zanimanjem ogledal tudi predsednik Državne-
ga zbora Republike Slovenije Milan Breglez.

Prejemniki županovih priznanj.



12. OKTOBER 2017 ZRNJE

11

Županova priznanja so prejeli Franci Zorko, Alenka Novak, 
Leon Grager, Štefan Mauko in Edvard Pukšič.

Priznanja in nagrade za uspehe na področju izobraževanja so 
prejeli diplomantke Tina Rajh, Anja Mauko, Maja Čuček, Ja-
smina Kumer, Martina Vogrin in Polona Čeh; odlična dijakinja 
Saša Perša; zlati maturanti Nika Blažič, Anita Košar in Urban 
Borko ter odlični osnovnošolki Klara Grdja in Nina Černel.

Sicer pa se je v okviru občinskega praznika občine Cerkve-
njak v času od 2. junija do 2. julija zvrstilo preko 40 prireditev, 
ki so jih poleg občine organizirala vsa društva in druge orga-
nizacije v občini.

Tekst in foto: T. Kšela 

POVORKA STARIH NAVAD 
IN OBIČAJEV

Pred osrednjo proslavo ob 19. prazniku občine Cerkvenjak 
je Turistično društvo Cerkvenjak tako, kot je to že običaj, pri-
pravilo povorko starih navad in običajev skozi središče kraja 
in občine. Turistično prireditev si je ogledalo veliko domači-
nov, v občino pa je pritegnila tudi marsikaterega obiskovalca 
iz drugih krajev.

V povorki so sodelovale skupine iz posameznih naselij, ki 
so se jim za njihov trud še posebej zahvalili na družabnem 
srečanju v šotoru po osrednji proslavi ob občinskem prazniku 
v Kulturnem domu.

Tekst in foto: T. Kšela

Tudi letos si je povorko starih navad in običajev skozi Cerkve-
njak prišlo ogledat veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

Povorko so si z zanimanjem ogledali tudi gosti.

Cerkvenjaški "stari Rimljani" po nastopu v povorki

V povorki so stare običaje obudili tudi mladi.

Praporščaki so poskrbeli, da je bil prznični dan v Cerkvenjaku 
zares slovesen.

Skupine iz naselij so obudile stare običaje.
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PRIJETNO DRUŽENJE V 
ŠOTORU

Tako kot vsako leto je občina Cerkvenjak tudi letos za vse 
obiskovalce osrednje proslave ob občinskem prazniku in vse 
druge Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane takoj po proslavi pri-
pravila družabno srečanje v šotoru na parkirišču pred Špor-
tno-rekreacijskim centrom v Cerkvenjaku. Do tja so se lahko 
iz središča Cerkvenjaka vsi, ki so to želeli, pripeljali tudi s 
turistični vlakcem.

Na družabnem srečanju, na katerem je za jedačo in pijačo 
poskrbelo domače Gostišče pri Antonu, je Turistično društvo 
Cerkvenjak podelilo tudi priznanja za najbolj urejeno okolje. 
Letos so ga prejeli Alojzija Kurnik, družina Klobasa in družina 
Ploj.

Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc pa je izkoristil 
priložnost in Alojziji Kurnik čestital tudi ob visokem življenj-
skem jubileju. Kljub častitljivim letom Kurnikova še odlično 
pomni, kako je na njihovo posestvo med drugo svetovno voj-
no padel ameriški bombnik. Danes na ta dogodek in nesrečno 
usodo članov posadke ameriškega bombnika spominja spo-
minska plošča na njenem posestvu, ki jo je že pred leti postavil 
Slovenskogoriški forum.

Tekst in foto: T. Kšela

OTVORITEV 
REKONSTRUIRANEGA 

DELA REGIONALKE 
Osrednji dogodek praznovanja  

19. občinskega praznika
V petek, 16. junija, je bil za občino Cerkvenjak in vse upo-

rabnike regionalne ceste Cerkvenjak–Sv. Jurij ob Ščavnici 
velik dogodek, otvoritev rekonstruiranega cestnega odseka od 
pokopališča v Cerkvenjaku do granate v Cogetincih oziroma 
odcepa za Peščeni Vrh.

Kljub temu da je od dogodka minilo že nekaj časa in so na 
cestišču že zarisane sledi nevestnih voznikov, otvoritvenega 
dogodka v domačem časopisu ne gre prezreti. Otvoritvene slo-
vesnosti, ki je bila sredi dneva, se je udeležilo kar veliko ljudi, 

Tako kot vsako leto je bilo tudi letos na družanem srečanju v 
šotoru prijetno in veselo.

Otvoritveni trak so prerezali Marko Glavinič, direktor Marko-
mar–Nival, d. o. o., Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, 
in Alojz Felker, nadzorni iz Direkcije za infrastrukturo. 

Blagoslovitev je opravil Janko 
Babič, župnik fare sv. Antona.

Turistično društvo Cerkvenjak je podelilo priznanja za najbolj 
urejeno okolje.

Alojziji Kurnik je ob življenjskem jubileju, 90. rojstnem dnevu, 
čestital župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Med prejemniki zahval je bila 
tudi Barbara Bratina, vodja za 
infrastrukturo v Mariboru.



12. OKTOBER 2017 ZRNJE

13

med katerimi je bilo več pomembnejših osebnosti. Ob tako po-
membnem dogodku so razumljivo pripravili kulturni program, 
v katerem so sodelovali Slovenskogoriški pihalni orkester 
MOL Lenart in učenci Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci. 

Marjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, je povedal: »Z 
velikim zadovoljstvom predajamo namenu rekonstruirani od-
sek regionalne ceste R2 439 Cerkvenjak–Sv. Jurij ob Ščavnici 
v dolžini enega kilometra. Na skupno investicijo države in ob-
čine smo čakali skoraj 10 let, odkar so bili narejeni prvi pro-
jekti in sklenjen dogovor o obnovi tega dela regionalne ceste 
med našo občino, DARS-om in Direkcijo za ceste Republike 
Slovenije. Če se pa vrnemo še malo nazaj v preteklost, lahko 
ugotovimo, da so prve želje in potrebe po ureditvi pločnikov in 
javne razsvetljave bile izražene že po ustanovitvi naše občine 
pred 19 leti. Prav zato smo lahko danes še toliko bolj zadovolj-
ni, da nam je skupaj z Direkcijo za infrastrukturo RS, projek-
tantom in izvajalcem uspelo izvesti to pomembno investicijo 
za naše občane in vse, ki uporabljajo to precej z prometom 
obremenjeno cesto.

Vsi, ki dnevno vozimo po tej cesti, vemo, kako potrebna je 
bila te rekonstrukcije in pločnikov ob njej, saj so pešci morali 
večkrat stopiti v jarek, da so se lahko izognili prihajajočim vo-
zilom. Pločnik in javna razsvetljava bosta tako omogočala bolj 
varno pot pešcem, še zlasti mnogim šolarjem, ki dnevno gredo 
v šolo in domov ob tej zelo prometni cesti. Seveda pa pot do 
tega ni bila lahka, saj smo se morali kar nekaj krat pogovarjati 
na Direkciji za infrastrukturo o dokončni ureditvi tega dela ce-
ste in že danih obljubah iz preteklosti. Ta gordijski vozel smo 
končno presekali konec leta 2015 in v začetku leta 2016, ko 

smo dosegli dogovor o najprej štirifazni izvedbi tega projekta 
ali pozneje dokončno v eni fazi.

 Sama izvedba te za našo občino pomembne investici-
je je potekala od septembra 2016 do konca maja letošnje-
ga leta in je našo občino ter Direkcijo RS za infrastrukturo 
stala 590.000,00 evrov v razmerju 300.000,00 evrov občina 
Cerkvenjak in 290.000,00 evrov Direkcija za infrastrukturo. 
Izvajalca del je na javnem pozivu izbrala Direkcija za infra-
strukturo, to je bilo podjetje Markomar–Nival, d. o. o., iz Vid-
ma pri Ptuju, ki je uspešno in korektno v dogovorjenem roku 
opravilo svoje, moram poudariti, precej zahtevno delo, saj je 
bilo potrebno uskladiti številne prestavitve komunalnih vodov 
ter priključkov na to cesto. Zahvala gre operativnemu vodji 
na terenu Klemnu Krabanji, Robiju Viliču iz Gokopa, Marku 
Glaviniču kot vodji gradbišča in nadzorniku s strani direkcije 
Alojzu Felkerju, ki je budno bdel nad izvedbo projekta. Hvala 
tudi vsem domačinom, da ste nas prenašali skozi vse te mesece 
izgradnje te danes lepe prometnice, upam pa tudi, da s tem ni-
smo porušili naših dobrih poslovnih in osebnih odnosov.

Poudariti tudi moram, da je to prva faza rekonstrukcije te dr-
žavne ceste, saj nas v prihodnosti čaka še izgradnja pločnikov 
do poslovno-obrtne cone v Brengovi. Torej nalog je še precej 
pred nami, zato jim zremo z optimizmom v oči, in hvala vsem 
za opravljeno delo; želim varno uporabo te pridobitve«.

Na otvoritveni slovesnosti je podjetje Markomar–Nival iz-
ročilo Marjanu Žmavcu, županu občine Cerkvenjak, donaci-
jo v znesku 1000 evrov za vzgojno izobraževalne ustanove v 
Cerkvenjaku. Podeljenih je bilo nekaj zahval.

Franc Bratkovič 

LORENČIČEVA RAZSTAVA 
V AVLI KULTURNEGA 

DOMA
Ob prazniku občine Cerkvenjak je v avli Kulturnega doma 

v Cerkvenjaku razstavljal domači slikar, kipar in umetniški fo-
tograf Ivo Lorenčič. 

Na tokratni razstavi, ki si jo je pred osrednjo proslavo ob-
čibnskega praznika z zanimanjem ogledal tudi predsednik Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije Milan Brglez, je Lorenčič 
razstavil zlasti svoje novejše slikarske upodobitve Cerkvenja-
ka in drugih motivov iz osrednjih Slovenskih goric. Poleg tega 
pa je razstavil tudi svoje slike z motivi iz znamenite Toskane 
v Italiji. 

Tako se je lahko vsakdo prepričal, zakaj nekateri osrednje 
Slovenske gorice imenujejo slovenska Toskana.

Tekst in foto: T. Kšela

Omogočen je tudi vstop in sestop za invalide na vozičkih.

Otvoritveno dogajanje so popestrili poleg učencev OŠ še god-
beniki Slovenskogoriškega pihalnega orkestra.
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TUDI RAJHOV MUZEJ JE 
IMEL ODPRTA VRATA

Ob 19. prazniku občine Cerkvenjak so si mnogi ogledali tudi 
sedaj že znamenito zgodovinsko zbirko Feliksa Rajha, ki je iz 
leta v leto bolj bogata in pestra. Med drugim so si ob prazniku 
Rajhov muzej ogledali tudi nekateri člani Slovenskogoriške-
ga foruma. Na naši fotografiji je Feliks Rajh, ko svojo zbirko 
razkazuje članu foruma in upokojenemu profesorju ljubljanske 
univerze prof. dr. Juriju Kunaverju. 

Tekst in foto: T. Kšela

S KOLESOM PO MEJAH 
OBČINE CERKVENJAK

25. junij, dan državnosti, je že vse od nastanka občine Cer-
kvenjak rezerviran za kolesarje. Tudi letos je bilo tako in kot 
običajno se je tudi tokrat zbrala na startu pred kulturnim do-
mom, v katerem ima sedež občina Cerkvenjak, že kakšne pol 
ure pred startom lepa množica kolesarjev in kolesark, ki se je 
s skupinskim startom ob 10. uri podala na pot po predvideni 
progi.

Organizator v sodelovanju z občino Cerkvenjak je Športno 
društvo Cerkvenjak, vodja te prireditve s svojo ekipo pa Feliks 
Borko. 

S kolesom po mejah občine je rekreativno kolesarjenje s šti-
rimi kontrolnimi točkami, na katerih se kolesarji lahko tudi 
odžejajo. Kot je povedal Borko, je vseh 160 kolesarjev in ko-

lesark s progo opravilo brez kakršnih koli težav, so pa zato 
toliko bolj komplicirali uradniki pri prijavi prireditve. Poleg 
kolesarjev je pri izvedbi prireditve sodelovalo še tehnično ose-
bje, tako da je bilo v dogajanje vključeno skupaj s kolesarji 
blizu 200 ljudi.

Zaključek letošnjega kolesarjenja je bil pri Trgovini in go-
stinstvu Ploj v Smolincih, kjer so za vse udeležence lepo po-
skrbeli. Občina Cerkvenjak pa je tudi tokrat za vse udeležence 
priskrbela majice. 

F. B. 

Ob prijavi za kolesarjenje se treba tudi podpisati, saj vsak 
udeleženec sodeluje na lastno odgovornost.

Veselo cilju naproti

NOVO V CERKVENJAKU

AMBULANTA V 
CERKVENJAKU ZOPET 

DELA VSAK DELOVNI DAN
"Od 1. oktobra ambulanta v Cerkvnjaku dela vsak delovni 

dan od ponedelka do petka oziroma na tedern 14 ur dlje kot 
doslej," pravi zdravnik specialist družinske medicine v zdra-
vstveni ambulanti v Cerkvenjaku Miha Lukač, dr. med. Po nje-
govih besedah je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) ugodno rešil vlogo družbe Amigdala, da bi 
ji koncesijo za občino Cerkvenjak povečali s 60 na 100 odstot-
kov. Pozitivno mnenje k tej vlogi je dala tudi občina Cerkve-
njak, ki si je že vrsto let prizadevala, da bi ji ponovno podelili 
celotno koncesijo za zdravnika, ki jo je nekoč že imela. Sedaj 
so se želje in "sanje" številnih Cerkvenjačanov in Cerkvenja-
čank vendarle uresničile, saj bodo poslej zdravnika zopet imeli 
vsak delovni dan v tednu samo zase.

"Delo naše ambulante je v zadnjih štirih letih in pol, odkar je 
začela delovati, pokazalo, da Cerkvenjak potrebuje koncesijo 
za njen celoten program in ne samo za 60 odstotkov njenega 
programa," poudarja Lukač. "Ambulanta ima že preko 1300 
pacientov, novi pa se še vedno prijavljajo."

Po kriterijih ZZZS naj bi ena ambulanta imela do 1800 
bonikov, vendar pa se je že izkazalo, da je to preveč. Zato v 
zdravstveni zavarovalnici načrtujejo, da bodo število pacien-
tov na eno ambulanto zmanjšali na 1500 pacientov. Vendar pa 
vsi pacienti ne potrebujejo osebnega zdravnika enako pogosto, 
zato obremenjonost ambulant izračunavajo glede na starost 
bolnikov in glede na še nekatere kriterije. Po teh kriterijih je 
ambulanta v Cerkvenjaku že sedaj 108 odstotno zasedena ozi-
roma obremenjena, čeprav je imela doslej samo 60 odstotkov 
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programa. Zato bo kljub temu, da je pridobila koncesijo za 
celoten program, tudi v bodoče močno obremenjena.

Kot pravi Lukač, se v ambulanto na novo ne prijavljajo 
samo občanke in občani Cerkvenjaka, temveč tudi prebivalci 
iz drugih krajev v osrednjih Slovenskih goricah.

"Izkušnje kažejo, da veliko ljudi, zlasti starejših, ki nimajo 
lastnega prevoza, sploh ne bi šlo k zdravniku, če ne bi bilo 
naše ambulante v Cerkvenjaku," pravi Lukač. "Nekateri pa se 
bojijo iti k zdravniku. Takšnim je lažje obiskati zdravnika v 
domačem kraju, še zlasti, ko ga spoznajo. Zanimivo je, koliko 
ljudi tudi ob težji bolezni ali poškodbi čez vikend ne gre k 
dežurnemu zdravniku, ampak raje počakajo na ponedeljek, da 
obiščejo našo ambulanto, ki jo že poznajo."

"Ob vstopu v šolo (po sedmem letu starosti) vpisujemo med 
paciente tudi otroke," pojasnjuje Lukač. "Sistematske preglede 
pa imajo še naprej preko šole. Trenutno našo ambulanto obi-
skuje okoli 40 otrok in mladih od 7. do 18. leta."

Zaradi tega, ker je dobila ambulanta koncesijo za celoten 
program, se je spremenil tudi delovni čas ambulante. V skladu 
z zakonodajo mora pri takem programu delati dvakrat na teden 
v popoldanskem času in ne samo enkrat kot doslej. 

Po novem je delovni čas ambulante v ponedeljek od 13. 
do 20. ure; v torek in sredo od 7. do 14. ure, med 14. in 15. 
uro je predviden čas za obiske na domu; v četrtek od 13. do 
20. ure in v petek od 7. do 12. ure.

Sicer pa, kot pravi Lukač, pacienti prihajajo v ambulanto 
zelo različno. Nekateri težji bolniki morajo priti tudi trikrat na 
teden, medtem ko nekatere njihov osebni zdravnik vidi bolj 
redko.

"Največ pacientov ima težave zaradi kostno-mišičnih obo-
lenj, ki so običanjno posledica težkega in napornega fizične-
ga dela. Omenjeni bolniki imajo najbolj pogosto bolečine v 
sklepih, zlasti v kolenih in v hrbteničnih sklepih," pojasnjuje 
Lukač. "Veliko pacientov prihaja tudi zaradi različnih infek-
cijskih bolezni in okužb, predvsem na dihalnem sistemu in na 
sečilih. V ambulanti opravimo tudi veliko preventivnih pre-
gledov za srčno-žilne bolezni. Pri tem je v veliko pomoč refe-
renčna ambulanta, v kateri dela diplomirana medicinska sestra 
Marjana Vrhovski. V refererenčno ambulanto kliče oziroma 
vabi paciente, starejše od 40 let, da opravijo laboratorijski 
EKG in pogovor glede življenjskega sloga. Preveri tudi, kako 
je pri pacientih s krvim pritiskom, s sladkorjem in maščobami 
v krvi in podobno. Tako lahko začnemo paciente zdraviti, še 
predno pride do zapletov," pravi Lukač. "Opažamo, da mlajši 
v povprečju živijo bolj zdravo kot starejši, ki so žrtev starih in 
slabih navad."

Kot opaža izbrani osebni zdravnik največjega števila Cer-
kvenjačank in Cerkvenjačanov, izvirajo mnoge njihove bole-

OBVESTILO
Spoštovani občani, občanke! 

Od 1. 10. 2017 naprej deluje Ambulanta  
Cerkvenjak po naslednjem delovnem času:

 PONEDELJEK:  13.00 – 20.00
 TOREK:     7.00 – 14.00
 SREDA:     7.00 – 14.00
 ČETRTEK:    13.00 – 20.00
 PETEK:     7.00 – 12.00

Vse dni je v ambulanti prisoten  
zdravnik Miha Lukač, dr. med., spec.

Hišni obiski so v torek in sredo med 14. in 15. uro.
V kolikor potrebujete le recept ali napotnico,  

lahko pišete tudi na:  
ambulanta.cerkvenjak@gmail.com 

ali pokličete v ambulanto in pripravili vam bomo  
elektronski recept oz. napotnico,  

v tem primeru obisk v ambulanti ni potreben!
Ambulanta Cerkvenjak, Cerkvenjak 30,  

2236 Cerkvenjak, tel. 08 20 56 340 
ambulanta.cerkvenjak@gmail.com

zni iz dela, ki ga opravljajo. Mnogi so v službi preobremenjeni 
v fizičnem in psihičnem pogledu. V stresu pa so tudi mnogi, ki 
so brezposelni, saj jih skrbi, kako bodo preživljali svoje dru-
žine in sebe. Posebej so izpostavljeni stresu tisti, ki dalj časa 
neuspešno iščejo službo. "Veliko šivilj ima po tridesetih letih 
dela okvare na vratu in hrbtenici ter na zapestju. Če oziroma 
ko izgubijo delo, ga ponovno zelo težko dobijo, saj delodajalci 
raje zaposlujejo mlade in zdrave. Razumljivo je, da izguba za-
poslitve zanje predstavlja hud stres," pojasnjuje zdravnik.

Po besedah Lukača so ambulanto v Cerkvenjaku zelo mo-
denrizirali, opremo pa tudi redno obnavljajo in posodabljajo. 
Ambulanta je opremljena je tudi za odvzem krvi. Pacientom 
jemljejo kri ob torkih, sredah in petkih zjutraj. Tudi veliko 
administrativnih zadev opravijo v elektronski obliki. Med 
drugim tudi recepte in napotnice izdajajo elektronsko po elek-
tronski pošti. Žal pa so morali zaradi sprememb v zakonodaji 
prenehati z izdajanjem zdravil iz priročne zaloge v ambulanti. 
Zato pa si, kot pravi Lukač, občina prizadeva, da bi v Cerkve-
njaku odprli tudi lekarno. Upa, da ji bo to uspelo in da bodo 
lahko Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani prišli v domačem kra-
ju tako do zdravnika kot do zdravil.

Sicer pa zdravnik, specialisti družinske medicine Miha Lu-
kač, poziva paciente, da se redno odzivajo na vabila za brez-
plačne preventivne preglede iz programa Svit, Dora in Zora, 
pa tudi na vabila za preglede v referenčni ambulanti v Cerkve-
njaku, kjer se jim diplomirana medicinska sestra zares lahko 
posveti in jim pomaga, da zase in za svoje zdravje najdejo naj-
boljši življenjski slog. Odgovori pa jim lahko tudi na številna 
vprašanja, kako ohraniti oziroma izboljšati svoje zdravje. "Bo-
lezni je lažje preprečiti kot zdraviti, zdravljenje pa je bolj učin-
kovito, če jih odkrijemo zgodaj," pravi cerkvenjaški zdravnik.

Tomaž Kšela
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Novo vozilo Peugeot je z nadgradnjo stalo dobrih 40.000,00 
evrov. Občina je prispevala 15.000,00, preostali del sredstev 
so prostovoljni prispevki občanov, gasilci sami so zbirali tudi 
staro železo in papir ter prispevali izkupiček od prodaje stare-
ga gasilskega vozila za prevoz moštva. 

Vozilo je blagoslovil farni župnik Janko Babič. Jubilejno 
slovesnost z novo pridobitvijo so sklenili s podelitvijo zahval 
botrom in tistim, ki so jim še posebej pomagali pri nabavi vozi-
la. Na koncu pa vse prisotne na dogodku počastili z bogračem.

Besedilo in foto: Franc Bratkovič

Ključe novega vozila je poveljnik Leonardo Bračko izročil  
Daniju Kuriju.

Občina Cerkvenjak je prejela posebno društveno priznanje.

Vaja v gašenju gorečega vozila

Priznanja in zahvale so dobili tudi botri novega vozila.

OB 85-LETNICI ZA 
CERKVENJAŠKE GASILCE 

NOVO VOZILO GVM-1
Nedelja, 11. julija, je bila v Cerkvenjaku v znamenju gasil-

cev, ki so obeležili 85-letnico društva in prevzeli novo gasilsko 
vozilo GVM-1. Še pred osrednjo slovesnostjo so gasilci PGD 
Ptuj prikazali v gasilski vaji reševanje ponesrečenca, uklešče-
nega v osebnem vozilu, domači gasilci pa gašenje gorečega 
vozila.

Na osrednji slovesnosti s prevzemom novega vozila, ki je 
sledila vaji in mimohodu gasilcev, sta zbranim spregovorila 
Peter Šafarič, predsednik PGD Cerkvenjak, in Marjan Žmavc, 
župan občine Cerkvenjak. Šafarič je orisal 85-letno zgodovino 
društva, ki se je začela z njegovo ustanovitvijo 28. februarja 
1932. leta. Sicer pa so se prve dejavnosti za ustanovitev cer-
kvenjaškega gasilskega društva, bolje rečeno za organizirano 
posredovanje pri požarih, začele že v letu 1924, ko so bile 
postavljene trojke, ki so imele nalogo zaščititi lastnino pred 
požarom. Pomena gasilstva se je spodbudno dotaknil župan 
Žmavc, ki je med ostalim dejal: »Cerkvenjačani se zavedamo, 
da brez dobre opreme gasilcev ter njihove strokovne usposo-
bljenosti ne moremo pričakovati maksimalnih učinkov v naj-
težjih trenutkih, ko za reševanje življenj in imetja ne odločajo 
samo minute, ampak včasih tudi sekunde«.
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IZ DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV IN KLUBOV

DRUŠTVO PEDAGOGOV 
DR. ANTONA TRSTENJAKA

Podeljeni plaketa in priznanja
Letos, že desetič zapovrstjo, smo v petek, 6. oktobra 2017, 

ob svetovnem dnevu učiteljev na svečani akademiji v Cerkve-
njaku podelili priznanja in plakete najzaslužnejšim pedago-
gom na področju Slovenskih goric in dela Prlekije. Prejemniki 
so pedagogi, ki so svojim delom, trudom, zavzetostjo in inova-
tivnostjo neizmerno obogatili slovenski šolski prostor.

Trdimo lahko, da le avtonomen učitelj ali vzgojitelj lahko v 
tem času promovira svobodno podajanje učne snovi. Šola in 
učitelj sta odlična, če ob pravem času učencu postrežeta z zna-
njem in izkušnjami, ki se dobro skladajo s predhodnimi zna-
nji. Zato je treba posodobiti ne le sedanji izobraževalni sistem, 
temveč tudi kulturo poučevanja. Ko je človeku dana možnost 
učiti se, je hkrati treba preveriti, ali so človeku dane priložnosti 
za učenje. Prepričan sem, da so danes mnogotere, pa vendarle 
takšne, ki jih je potrebno še preizkusiti v vsakodnevni šolski 
praksi.

Same šole nikoli niso bile povsem zaprte in izolirane od 
okolja, so pa nekatere imele več in bogatejše vezi z okoljem, 
razvijale so različne načine sodelovanja in imele od tega raz-
lične koristi. V zadnjih letih postaja sodelovanje šol z okoljem 
v slovenskem in širšem evropskem prostoru tudi neke vrste 
zahteva. Šole se vedno bolj odpirajo, kar se kaže v različnih 
oblikah sodelovanja s starši; pričakovanje skupnosti in organi-
zacij, s katerimi šole vzpostavljajo različne, tudi nove oblike 
sodelovanja, kot so skupni projekti, in uvajanje različnih ino-
vacij v šole pa so tako že vsakodnevni procesi. Šole in vrtci 
ravno zaradi transparentnosti delovanja odpirajo svoja vrata 
najširši javnosti. Pravzaprav postaja sodelovanje z okoljem 
osnova »preživetja« šol, ki hkrati pomeni nove možnosti in 
izzive. In prav teh načel in pristopov se držimo učitelji, saj je 
to pravzaprav ena in edina možnost sinergičnega delovanja v 
posameznem šolskem okolju. Seveda je velika podobnost tudi 
z vrtci. Ti so prav tako nenehno vpeti v razvojno delovanje 
posameznih lokalnih okolij. S tem jih neizmerno bogatijo in 
jim dajejo široke možnosti njihovega delovanja.

Šola prihodnosti razvija spodbudno učno kulturo in ume-
tnost komuniciranja med različnimi dejavniki vzgoje in izo-
braževanja. Prav ta pa je za učenca in učitelja priložnost za 
učenje vsebin, takih, ki se jih ne da učiti kje drugje. V šoli 
ali vrtcu imajo ljudje priložnost za socializacijo – sprejema-
nje vrednot. Vsak naj si prizadeva s poučevanjem promovi-
rati spoštovanje in svobodna eni strani, na drugi strani pa od-

govornost in tolerantnost. Učenje v šoli ali vrtcu naj razvija 
otrokovo osebnost, talent, mentalne in fizične sposobnosti ter 
številne druge dejavnike, ki stopajo kot vsakodnevni sopotniki 
v vzgoji. Šola naj bo vzorec za življenje v svobodni družbi v 
duhu medsebojnega razumevanja, miru in tolerance ter kroga 
številnih prijateljstev.

Bolj kot so izboljšave v šolstvu ali predšolski vzgoji ure-
sničene, uspešnejše in plodnejše je sodelovanje posameznika 
s skupino trajnejše in bogatejše. In prav to je odlika tudi leto-
šnjih nagrajencev. 

Sprejet Pravilnik o priznanjih društva pedagogov omogoča, 
da so posamezniki ali institucije lahko prejemniki priznanj I. 
ali II. stopnje ali najvišjega priznanja za življenjsko delo po-
dročju vzgoje in izobraževanja – plakete dr. Antona Trstenja-
ka. Letos so jih prejeli:

Priznanja I. stopnje DP dr. Antona Trstenjaka: Martina 
Škrlec, OŠ Jožeta Hudalesa; Vesna Breznik, OŠ Benedikt; 
Renata Klemenčič, OŠ Benedikt; Marjana Gomzi, OŠ Cer-
kvenjak; Anita Grajfoner Petrič, OŠ Cerkvenjak; Jerica 
Golob Peterka, OŠ Negova in Natalija Poštrak, OŠ Sveta 
Trojica.

Priznanja II. stopnje DP dr. Antona Trstenjaka: Majda Vrb-
njak, OŠ Sveta Ana; Milan Nanut, OŠ Sveta Trojica; Ro-
zalija Tuš, OŠ Jožeta Hudalesa; Marinka Juršnik, OŠ Be-
nedikt; Antonija Divjak, OŠ Cerkvenjak; Karolina Divjak, 
OŠ Lenart in Mojca Vogrin Pivljakovič, OŠ Voličina.

Plaketo DP dr. Antona Trstenjaka je prejela: mag. Breda 
Forjanič, Vrtec Gornja Radgona.

Slavnostni govorniki na prireditvi so bili: cerkvenjaški žu-
pan Marjan Žmavc, predstavnica ZŠ RS mag. Tanja Bezić ter 
predsednik dP mag. Mirko Žmavc. Kulturni program so obo-
gatili glasovi vokalne skupine Amista pod umetniškim vod-
stvom Anite Grajfoner - Petrič ter klavirski nastop Nike Rojko. 

Ob koncu se želim zahvaliti vsem, ki so podobo šolstva in 
predšolske vzgoje krojili v preteklosti, in hvala vsem, ki so s 
svojim delom, trudom in premišljenimi ravnanji pomagali, da 
je naš napredek lahko še vidnejši in trajnejši.

Kot je bilo zapisano v eni izmed obrazložitev prejemnice 
priznanja, je čas edina oblika energije, ki ni obnovljiva. Za 
vse teče enako in izgubljenega časa ne moremo zavrteti nazaj. 
Lahko pa se le česa spomnimo in povemo le to, da je bilo nekaj 
le narejeno dobro, koristno in povrhu še z ljubeznijo.

Prav vsem nagrajencem pa še enkrat iskrene čestitke za nji-
hove izjemne uspehe. Tudi mi smo ponosni nanje.

Predsednik Društva pedagogov dr. Antona Trstenjaka  
mag. Mirko Žmavc, spec., prof.
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PRED 30-IM CERKVENJAŠKIM FESTIVALOM 
NARODNO ZABAVNE GLASBE

Ta se bo zgodil v petek, 20. oktobra, ob 19.30 uri v dvorani Doma kulture v Cerkvenjaku
Prihodnji petek se bo v Cerkvenjaku odvijal že trideseti fe-

stival narodno-zabavne glasbe. Gre za lepo številko, ki bi bila 
lahko višja, a leta 2006 in 2009 organizatorjem festivala ni 
uspelo organizirati.

Ko gre za tako veliko okroglo število festivalov, je prav, da 
se vrnemo v zgodovino cerkvenjaškega festivala narodno-za-
bavne glasbe, ki neguje in razvija tradicijo in korenine slo-
venskega naroda. Slovenska narodno–zabavna glasba pa je 
zaznamovala tudi glasbeno kulturo nekaterih evropskih naro-
dov. Pisalo se je leto 1986, ko Slovenci nismo ravno preveč 
cenili tovrstne glasbe. In še tudi danes ne, saj nekam skromno 
poudarjamo in govorimo o veličini tovrstne glasbe, ki jo že de-
setletja toliko bolj cenijo naši alpski sosedi. Omenjenega leta 
se mi je avtorju tega članka (takratnemu predsedniku cerkve-
njaškega kulturnega društva) na programski seji predsedstva 
Zveze kulturnih organizacij občine Lenart porodila zamisel o 
organizaciji festivala narodno-zabavne glasbe. Pobuda, v ka-
tero so nekateri člani predsedstva podvomili, je bila sprejeta, 
in ob ptujskem, našem najstarejšem festivalu narodno-zabavne 
glasbe, se je rodil drugi tovrstni festival narodno-zabavne glas-
be v Sloveniji. Za prizorišče in organizacijo je bil izbran Cer-
kvenjak. ZKO občine Lenart je organizaciji festivala namenila 
50 tisoč dinarjev. Ko sem na 11. redni seji KUD Jože Lacko 
Cerkvenjak 14. novembra 1986 predstavil idejo, ki je že dobila 
podporo na ZKO v Lenartu, se je dvom v organizacijsko spo-
sobnost in predvsem v pokritje vseh nastalih stroškov izved-
be takšne prireditve ponovil. Na koncu je bil sprejet naslednji 
sklep: »1. srečanje ansamblov narodno-zabavne glasbe bo v 
nedeljo, 14. decembra 1986, ob 15. uri v dvorani kulturnega 
doma. Organizacija je breme tov. Bratkoviča. Društvo nad pri-
reditvijo ne prevzema nobene odgovornosti ali morebitnega 
kritja stroškov.« 

In da se spomnimo, na prvem srečanju oz. festivalu naro-
dno-zabavne glasbe so nastopili Ptujskih 5, Prijatelji s Ptuja, 
Slovenskogoriški kvintet, Bratranci iz Slovenske Bistrice, an-
sambel Toneta Čučka iz Maribora, ansambel Edija Potrča iz 
Maribora, Metalurgi iz Makol in Mavrica s Ptuja. Strokovna 
komisija, ki so jo sestavljali Boris Rošker, Sonja Kos in Rudi 
Cehtl, akademski glasbeniki oz. profesorji glasbe, je za zma-
govalce razglasila Metalurge, ki so bili deležni tudi nagrade 
občinstva, druga nagrada stroke je pripadla Mavrici in tretja 
Prijateljem. Nagrajeni ansambli so tudi bili prejemniki sloven-
skogoriškega klopotca. Ozvočenje je bilo v rokah ansambla 

Viničarji odnosno dveh članov tega ansambla, Toneta in Silva 
Šnofla. Napovedovalec je bil Edvard Pukšič. Sodelujoči an-
sambli in vsi ostali, povezani z izpeljavo prireditve, so iz Cer-
kvenjaka odšli s spominsko grafiko motiva Cerkvenjaka, dela 
Iva Lorenčiča. Prireditev, ki je takrat ni finančno podprla niti 
Krajevna skupnost Cerkvenjak (to je ta naredila le enkrat, pri 
tretjem festivalu), je na koncu v blagajno kulturnega društva 
prinesla še nekaj dobička. Naletela je tudi na velik odmev, kar 
je bila spodbuda, da je postala tradicionalna.

Tako je Cerkvenjak poleg Ptuja in zamejskega Števerjana 
postal festivalski kraj narodno-zabavne glasbe. Liboje v Sa-
vinjski dolini pa so se tedaj že več kot desetletje ponašale z 
Libojsko revijo narodno-zabavnih ansamblov, ki ni bila tek-
movalnega pomena. Bila je tudi že Graška Gora. Tudi ta v za-
četku ni imela tekmovalnega pomena, prireditev je v tekmova-
nje preraslo pozneje. 

Festivalske prireditve v Cerkvenja-
ku so leto za letom dobivale na ugledu, 
svoje mesto so našle tako v govornih 
kot tiskanih medijih. "Cerkvenjak je bil 
tudi kraj, kjer je potekal eden pomemb-
nejših festivalov narodno-zabavne 
glasbe na Slovenskem", je zapisal Ivan 
Sivec v obsežni knjigi Vsi najboljši mu-
zikanti (drugi del Razvoj narodno-za-
bavne glasbe v obdobju 1973–2003), 
izdani leta 2003 na 631 straneh. Nekaj 
poznejših organizatorjev festivalov je v 
Cerkvenjaku tudi prišlo na idejo, da se 
tudi sami spoprimejo z organizirajo fe-
stivalov narodno-zabavne glasbe. In re-
snici na ljubo jim je treba priznati, uspeli 

Dvorana je večinoma bila polna do zadnjega kotička in obiskovalcev to ni motilo, 
samo da so lahko dogajanje na odru spremljali v živo.

13. festival sta vodila Metka Kranjc in Edvard Pukšič. Na 
njem je nastopilo 12 ansamblov. 1. nagrado stroke je prejel 
ansambel Cvet, 2. Šibovniki z Alenko in 3. 7. raj. Za najboljšo 
priredbo ljudske je nagrada šla v roke dvojčicama Vesni in 
Vlasti s prijatelji. Občinstvo pa je 1. nagrado izglasovalo 7. 
raju 2. Show band klobuku in 3. Slovenskogoriškim fantom. Za 
besedilo je tokrat prejel nagrado Franc Ankerst. Besedila so 
ocenjevali Asja Matjaž, Edvard Pukšič in Martin Ozmec. Stro-
kovno komisijo pa so sestavljali Urška Čop Šmajgert, Smilja 
Baranja, Franc Lačen, Damijan Kolarič in Štefan Petek.
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Oplotnice, Ptujskih 5, ansambel Ekart, Prerod, Jože Skubic in 
Slapovi, Mariborski kvintet, Fantje izpod Rogle, Frajkinclar-
ji, Mladi Dolenjci, Vesele Štajerke, Mlade frajle, Modrijani, 
Gorenjski muzikantje, Dinamika, Show band klobuk in mno-
gi drugi. Med voditelji oz. napovedovalci se znajdejo Zoran 
Turk, Jože Grobler, Metka Kranjc in Edvard Pukšič ter Smilja 
Baranja. Da se v Cerkvenjaku dogaja nekaj velikega, je bilo 
opaziti v dvorani Doma kulture, ki jo je napolnilo tudi 400 in 
več obiskovalcev, kljub neposrednemu prenosu na Radiu Ma-
ribor. Živo je bilo tudi pred domom in za domom, kjer so bili 
nameščeni radijski reportažni avtomobili.

Leta 2002 je festival dobil novi vodji. Organizatorja Kultur-
no društvo Jože Lacko Cerkvenjak in Radio Slovenske gorice. 
Uradni naslov in zaščiteno ime festivala postane Slovenskogo-
riški klopotec narodnozabavne glasbe Cerkvenjak. Sodelovaje 
ne traja dolgo, le dve leti, saj Radio Slovenske gorice odstopi 
od sodelovanja. V kulturnem društvu se začnejo pogosto me-
njavati predsedniki, odpadeta dva festivala. Obljube posame-
znikov, kako bodo stremeli k temu, da bi se ta festival, ki je 
(torej) od leta 2002 tudi uradno deklariran kot »Slovensko-
goriški klopotec narodnozabavne glasbe Cerkvenjak« ohranil 
v čimbolj izvirni obliki, hkrati pa ga bodo poskusili narediti 
še bolj zanimivega, atraktivnega in prepoznavnega, ne pijejo 
vode, četudi so pogoji veliko boljši in ima lokalna skupnost z 
županom na čelu, tako prejšnjim kot sedanjim, veliko veliko 
več razumevanja, od moralnega do finančnega.

Kakorkoli že, v Cerkvenjak na festival še prihajajo ansambli 
iz najrazličnejših koncev države. Slovensko narodno zabavno 
sceno pa sta obogatila tudi dva domača ansambla Mladih 5 in 
Trubadurji, ki jima je bila zmaga na domačem cerkvenjaškem 
festivalskem odru odskočna deska, kot tudi nekaterim ansam-
blom iz bližnjih oz. sosednih logov.

Na cerkvenjaškem festivalskem odru je doslej nastopilo 
okoli 170 različnih ansamblov (podatek je nepopoln). Nekateri 
od njih so se vračali večkrat. Rekorder po prejetih nagradah je 
ansambel Ekart, z največ nastopi pa Slovenskogoriški kvintet, 
kar desetimi.

Zadnjih pet let se z organizacijskimi prijemi festivala trudi 
Primož Čuček, povezuje pa ga radijska moderatorka Darinka 
Čobec. Organizatorji in sodelavci vas v prijetno družbo 30-
ega festivalskega večera polk in valčkov vabijo v petek, 20. 
oktobra.

Franc Bratkovič

so, saj so dobili pri svojih lokalnih veljakih popolno podporo in 
pomoč.

Leta 1989 je festival, ki se je od drugega naprej vedno odvi-
jal v drugi polovici oktobra, prvič posnel Radio Maribor. Ta je 
tega leta sprejel povabilo k sodelovanju organizacije festivala 
v Cerkvenjaku. Sprva je Radio Maribor festivale posnel in jih 
predvajal v kasnejšem terminu, kar nekaj let pa so poslušalci 
lahko prisluhnili direktnemu prenosu. Slednje je pomenilo, da 
je moralo vse potekati do minute natančno. Temeljna zamisel 
cerkvenjaške festivalske prireditve (leta 1991 avtorja članka) 
je bila, da vsak ansambel zaigra eno priredbo ljudske pesmi, a 
so tej želji sledili le trije ansambli. Ansamble, predvsem naj-
boljše, je bilo v uvedbo priredbe ljudske pesmi težko prepri-
čati. Tudi sicer se tedaj niso kaj dosti odločali za negovanje 
ljudskega izročila. Toda obiskovalci so to zamisel sprejeli z 
velikim odobravanjem, enako pa tudi glasbeni strokovnjaki. 
Danes je drugače. In nekaj let nazaj se je skoraj na vsaki kaseti 
znašla kakšna ljudska. No, danes so v modi CD-ji. Leta 1993 
je bila prvič podeljena poleg treh nagrad strokovne komisije 
in treh nagrad občinstva nagrada za priredbo ljudske skladbe. 
Prejel jo je gorenjski ansambel Blegoš s pevko Sonjo Gabr-
šček. Priredba ljudske skladbe in nagrada je v razpisnih pogo-
jih za nastop na festivalu v Cerkvenjaku ostala vse do danes, 
medtem ko se je število ostalih nagrad, ki so se podeljevale na 
prvih šestnajstih festivalih, znižalo.

Na cerkvenjaško festivalsko dogajanje so prihajali ansam-
bli, o katerih smo pozneje še veliko slišali, in so v slovenski 
narodno zabavni glasbi prišli v sam vrh. Denimo Bratje iz 

Posvet med soorganizatorjema Urško Čop Šmajgert, glasbeno 
urednico Radia Maribor, in Francem Bratkovičem. Na posnet-
ku sta še Stanko Mavher, radijski tehnik, in Zoran Turk, napo-
vedovalec Radia Maribor.

Ansambel Rosa s pevko Natalijo Verboten je prvo nagrado 
strokovne komisije osvojil na enajstem in dvanajstem festivalu.

Takšnih spominkov so bili na prvih 16-ih festivalih v Cerkve-
njaku deležni vsi ansambli, pa tudi člani komisij in napovedo-
valci. 
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ŠKSG V AVGUSTU IN 
SEPTEMBRU

Poletje je postreglo z rekordnimi temperaturami, zato smo 
se v avgustu člani Študentskega kluba Slovenskih goric od-
pravili v Bovec na nepozabno doživetje na reki Soči, da bi se 
malo ohladili. Toda prav tisto soboto se je vreme poslabšalo in 
praktično celo pot do Bovškega nas je spremljal dež. Vseeno 
to ni pokvarilo odličnega vzdušja, saj smo vsi komaj čakali 
na spust z rafti. V prvem delu izleta smo se privajali veslanju, 
kasneje pa je sledil adrenalinski zaključek po brzicah, ki nam 
je pognal kri po žilah. Za zaključek smo za vse udeležence 
pripravili še piknik, potem pa se odpravili proti domu. 

V septembru smo se intenzivno pripravljali na naš največji 
dogodek, sedaj že tretji Pütafest, ki se je odvijal 16. septembra 
v ŠRC Polena. Zaradi dežja smo, žal, morali odpovedati pe-
ster popoldanski program, kljub temu pa so v večernem delu 
Big Foot Mama, Pero Lovšin in Španski borci, BandA in Žan 
Serčič privabili veliko množico ljudi, ki so se skupaj z nami 
zabavali do zgodnjih jutranjih ur. 

Člani upravnega odbora že pridno načrtujemo prihodnje 
projekte. Tudi letos se odpravljamo na tradicionalni jesenski 
izlet in sicer nas bo pot vodila v Sarajevo, Konjic, Mostar in 
Neum. Rezervirajte si dneve od 28. do 31. 10. 2017 in se hitro 
prijavite!

V novem šolskem letu vabimo vse dijake in študente iz 
Upravne enote Lenart, da se včlanite v naš klub. Članstvo v 
ŠKSG je brezplačno in popolnoma brez obveznosti, prinaša pa 
vam veliko ugodnosti. Član lahko postane vsak študent ali di-
jak, ki ima v tekočem šolskem letu status rednega ali izrednega 
študenta oz. dijaka. Za včlanitev potrebujete samo izpolnjeno 
pristopno izjavo (dobite jo na naši spletni strani ali v pisarni v 

75 LET OD GROZLJIVE 
USMRTITVE JOŽETA 

LACKA IN NENADNEGA 
SPOPADA V STANETINCIH

Na dvorišču nekdanjih ptujskih zaporov, zdaj je tam uprav-
na zgradba Pokrajinskega muzeja, je 8. avgusta potekala spo-
minska slovesnost v spomin na 75. obletnico zadnjega boja 
Slovenskogoriške Lackove čete v Mostju in grozljive usmr-
titve 48-letnega Jožeta Lacka, ki je bil 21. decembra 1951 
leta razglašen za narodnega heroja. Lepo obiskane spominske 
slovesnosti z bogatim kulturnim program se je udeležila tudi 
delegacija iz Krajevnega združenja borcev za vrednote NOB 
Cerkvenjak. 

Slavnostni govornik na spominski slovesnosti je bil dr. Ma-
tjaž Kmecl, podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije.

V Cerkvenjaku pa so se člani in simpatizerji za spoštovanje 
vrednot narodnoosvobodilnega boja 14. julija s pohodom spo-
mnili na dogodek, ko je pred 75-imi leti v Stanetincih na ta dan 
na območju bivše velike občine Lenart počila prva partizanka 
puška.

 V nenadnem srečanju Osojnikove skupine, ki je delovala v 
sklopu Lackove Slovenskogoriške čete, z dvema žandarjema, 
ki sta iskala v Čagoni ljudi za prisilno delo, sta bila pobita, 
razorožena, njun motor pa zažgan. V tej akciji je sodeloval 
tudi domačin Janez Čeh, ki se je v zadnjem boju Lackove čete 
v Mostju lažje ranjen predal, se spremenil v gestapovskega 
agenta, a po nekaj mesecih so ga Nemci sami ustrelili (4. no-
vembra 1942), njegovega očeta, mater in sestro pa odpeljali v 
koncentracijsko taborišče Coburg.

Nemci dejanja niso mirno prenesli in so se maščevali nad 
bližjimi domačini. Ptujski zapori so bili prva postaja na poti v 
trpljenje; odpeljali so (povzeto iz cerkvenjaškega spominskega 
zbornika iz leta 1964, ki ga je uredil in zbral podatke domačin 
mag. Ciril Paluc) Antona in Štefanijo Fekonja, Jakoba, Marijo 
in Frančka Markoviča, Frančiško in Ano Šafarič, Emilijo To-
plak in Andreja Vršiča. Navedene so aretirali v presledkih med 
15. in 30 julijem.

Franc Bratkovič

Udeleženci pohoda ob spominskem obeležju v Stanetincih
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prvo mesto dosegle gasilke iz PGD Šalek, drugo mesto je pri-
padlo gasilkam PGD Trnovci in tretje PGD Maribor–Pobrežje. 
V konkurenci članov in članic sta se tekmovanja udeležili le 
po dve ekipi. Pri članih so bili uspešnejši od PGD Gočova ga-
silci ekipe PGD Sveta Ana v Slovenskih goricah, v disciplini 
članic pa prav tako gasilke PGD Sveta Ana pred ekipo gasilk 
iz Svete Trojice v Slovenskih goricah. 

Franc Bratkovič

TUDI LETOS NASLOVA 
PRVAKA GASILSKE LIGE 

CERKVENJAČANOM
Lani je bilo pri Gasilski zvezi Lenart uvedeno ligaško tek-

movanje za starejše člane in članice. Letos je v ligi sodelovalo 
šest tekmovalnih enot v konkurenci starejši člani, medtem ko 
je v konkurenci starejše članice tako kot lansko leto sodelovala 
le ena tekmovalna enota.

Tekmovalne enote so se pomerile v vaji s hidrantom in v 
vaji raznoterosti. Enoto sestavlja 7 tekmovalcev. Tekmovanja 
so potekala v Cerkvenjaku, Jurovskem dolu, Sv. Ani in Sv. 
Trojici v Slovenskih goricah. Organizacija tekmovanj je bila 
zaupana tamkajšnjim gasilskim društvom. Sodniško delo so 
opravili gasilski sodniki iz GZ Lenart. V ligi so sodelovale 
tekmovalne enote iz PGD Cerkvenjak, PGD Sv. Trojica v Slo-
venskih goricah, PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah, PGD Sv. 
Ana, PGD Lenart in PGD Gočova. V končni rezultat so se šte-
le tri najboljše dosežene uvrstitve iz posameznih tekmovanj. 
Zmagovalci lige so tako v konkurenci starejših članov gasilci 
tekmovalne enote PGD Cerkvenjak, 2. mesto je pripadlo enoti 
PGD Sv. Trojica v Slovenskih goricah in tretje PGD Sv. Ana. 
V konkurenci starejših članic so prvo mesto osvojile gasilke iz 
PGD Cerkvenjak. 

Franc Bratkovič

času uradnih ur) in originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 
2017/2018. Obiščite nas na uradnih urah v sredo med 17. in 
20. in soboto med 10. in 13. v Centru Slovenskih goric na Trgu 
osvoboditve 9 v Lenartu. 

Anja Majcenič

25. GASILSKO 
TEKMOVANJE ZA POKAL 

SLOVENSKIH GORIC 
PGD Cerkvenjak je bilo v soboto, 10. junija, organizator že 

25. gasilskega tekmovanja za Pokal Slovenskih goric. Na tek-
movanje v Cerkvenjak so že od začetka prihajale tudi najbolj-
še gasilske enote v državnem merilu, kot so denimo Hajdoše, 
Kebelj, Šmartno na Pohorju in mnoge druge. Tudi zadnja tri 
leta je tako, ko na cerkvenjaško gasilsko tekmovanje prihajata 
ekipi starejših članic in starejših članov iz PGD Šalek. Ti dve 
ekipi sta bili najuspešnejši tudi na tokratnem, petindvajsetem 
tekmovanju, katerega se je skupaj v konkurenci člani, članice, 
starejši člani in starejše članice udeležilo 20 gasilskih enot. V 
disciplini starejši člani so prvo mesto dosegli gasilci PGD Ša-
lek, na drugo mesto so se uvrstili gasilci ekipe PGD Slovenja 
vas in na tretje PGD Razvanje. Tudi pri starejših članicah so 

ŽE 30. FESTIVAL NARODNO  
ZABAVNE GLASBE 

SLOVENSKOGORIŠKI 
KLOPOTEC 2017

V petek, 20. oktobra 2017, ob 19.30 uri se bo na odru 
letos ljubilejnega 30. festivala narodno zabavne glas-
be v Cerkvenjaku predstavilo 9 ansamblov iz vse Slo-
venije.
Slišali bomo naslednje izvajalce:
 Ansambel Blaža Hutevca
 Ansambel Razgled
 Ansambel Opoj
 Ansambel Savinjski kvintet
 Ansambel Florjan
 Ansambel Krimski lisjaki
 Ansambel Frajerke
 Ansambel Sanjski muzikanti 
 Ansambel Poziv
Nastopajoči ansambli se bodo potegovali za nagrade 
strokovne komisije in občinstva, nagrajeno bo najboljše 
besedilo. Posebnost cerkvenjaškega festivala ostaja na-
grada za najboljšo priredbo ter izvedbo ljudske pesmi. 
Ob obletnici bosta v revialnem delu poleg lanskih zma-
govalcev, Mladih Pomurcev nastopila tudi domača an-
sambla Mladih 5 in Trubadurji, ki sta v preteklih letih 
osvajala nagrade tudi na našem festivalu.
Tekmovalni ansambli se bodo na festivalu predstavili z 
novejšo lastno skladbo ter priredbo ljudske pesmi. 
Vabimo vas, da se nam pridružite in skupaj z nami po-
veselite. 

Kulturno društvo Cerkvenjak
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DRUŠTVO VINOGRADNIKOV 
IN LJUBITELJEV VINA 

CERKVENJAK
Iz delovanja društva

Z jesenskim časom, ko se dnevi počasi, a vztrajno krajšajo, 
prihaja tudi čas spravila jesenskih pridelkov. Raznolikost vre-
menskih pogojev skozi vse leto je skrbelo za pestrost ob pri-
delavi ter negi trajnih nasadov na področju Slovenskih goric, 
med katere spadajo tudi naši vinogradi. Čas vegetacije od rane 
pomladi do pozne jeseni je prepreden z izzivi, kjer enoličnost 
in klasika odpove; vinogradniki smo morali hitro vključiti vse 
svoje znanje, nabrano skozi izkušnje ali pridobljeno skozi izo-
braževanja, katera nam nudi stroka.

Eden bistvenih ciljev in nalog Društva vinogradnikov in 
ljubiteljev vina Cerkvenjak je tako skrbeti za združevanje vi-
nogradnikov in izobraževanje le-teh. V petek, 10. marca, smo 
tako izvedli redni letni občni zbor ter potrdili delovni načrt 
društva, ki je kakor vsako leto vsebinsko precej bogat. Poleg 
prireditev pod pokroviteljstvom občine Cervenjak, ki potekajo 
ob Johanezovi trti – to so rez Johanezove trte, ki smo jo izvedli 
v nedeljo, 12.marca, postavitev klopotca, ki smo jo izvedli v 
petek, 11.avgusta, ter trgatev, ki je bila načrtovana za nedeljo, 
8. oktobra, ter sklepni del prireditev – martinovanje v Cerkve-
njaku, ki pomeni vrhunec prireditev, namenjenih druženju ob 
in zaradi vinske trte, med drugim pripravljamo, izvajamo in 
organiziramo tudi prireditve, katerih bistveni namen je druže-
nje in/ali izobraževanje.

Ker se radi družimo in smo člansko prepleteni tudi z drugimi 
društvi, se radi udeležimo tudi prireditev, ki jih organizirajo ali 
so pobudniki druga društva; tako smo že lansko leto sprejeli 
izziv, da letos organiziramo in izdelamo velik presmec, ki ga 
načeloma vsako leto izdela drugo društvo; pobudnik izdelave 
je Turistično društvo Cerkvenjak, letos smo ga tako izdelali 
člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak na 
Vinotoču Kocuvan na Cenkovi, na pomoč pri izdelavi pa so 
bili povabljeni vsi občani. 

V soboto, 6.maja, smo se pridružili članicam Društva kmeč-
kih deklet in žena na ekskurziji po Halozah, v nedeljo, 4.junija, 
pa smo sodelovali pri kuhanju enolončnice, ki ga je tudi orga-
niziralo prej omenjeno društvo.

Med občinskim praznikom, od konca maja do začetka juli-
ja, smo izvedli prireditve, s katerimi skušamo pritegniti obi-
skovalce od blizu in daleč ter tako promovirati našo občino: 
v soboto, 3. junija, smo izvedli že 3. pohod po Cerkvenjaški 
vinski cesti. 

14. junija smo izvedli samostojno prireditev Promo Vinis, 
na kateri smo svečano podelili plakete iz društvenega ocenje-

vanja vina, pred tem smo poslušali zanimivo delovno predava-
nje o vinih našega področja, vinski kulturi ter vpletanju vina 
s kulinariko, katero nam je slikovito podala priznana enologi-
nja Tadeja Vodovnik Plevnik, strokovnjakinja za vinarstvo ter 
med drugim tudi vinska dama omizja Evropskega reda vitezov 
vina.

V soboto, 17., in v nedeljo, 18. junija, smo v sodelovanju z 
OŠ Cerkvenjak–Vitomarci, Društvom kmečkih deklet in žena 
ter nekaterimi turističnimi ponudniki pripravili vsakoletno 
razstavo Vino in kulinarika, z ostalimi društvi pa smo sode-
lovali na druženju Pod lipo samostojnosti na predvečer dneva 
državnosti, ki je potekalo 24. junija.

Nekajtedenske počitnice med poletjem pa niso pomenile, da 
vinogradniki nismo imeli dela; za nami je pestra vinska sezo-
na, zahtevna ob delu in zaščiti v vinogradih s spomladansko 
pozebo, ki je vinogradnikom letos zopet dvignila stopnjo po-
zornosti, poletje bogato s soncem in visokimi temperaturami, 
trgatve so nas zopet prehitele glede na dolgoletna povprečja, 
čaka pa nas veliko skrbnega in umnega dela v kleteh. Da pa je 
to delo podprto z znanjem, smo z organizacijo izobraževanj in 
delavnic skrbeli že od začetka koledarskega leta, do preseka 
lanskega letnika 2016 konec marca z vrhuncem društvenega 
ocenjevanja vina, na katerem se je zopet pokazala kvaliteta vin 
naših vinogradnikov, nadaljevali delavnice in izobraževanja o 
delu v vinogradih ob največji vegetaciji, o zaščiti in gnojenju 
vinske trte do priprav na trgatev in negi mladega vina v jeseni, 
ko mošti odvrejo. Vse to znanje nam bogati izkušnje ter dvi-
guje kvaliteto vinske kapljice, brez katere si ne predstavljamo 
druženj, katerih je v današnjem tempu življenja še vedno pre-
malo. Na zdravje!

Postavitev klopotca ob Johanezovi trti 
Sredi poletja, ko sonce kaže svojo najmočnejšo plat, je čas, 

ko grozdje v vinogradih začne zoreti in počasi pridobivati svo-
jo barvo. Letos je to bilo po izredno visokih temperaturah še 
posebej izrazito in pospešeno s strani narave glede na 'normal-
ne' letine. Torej, od godovnega dne sv. Jakoba, ki je 24. julija, 
in do 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, je čas, 
ko se v vinorodnih področjih naše okolice v vinogradih posta-
vljajo klopotci.

Kakor vsako leto smo tudi letos člani Društva vinogradni-
kov in ljubiteljev vina Cerkvenjak ob Johanezovi trti pred ga-
silskim domom v petek, 11. avgusta 2017, organizirali in iz-
vedli prireditev in druženje v sklopu prireditev ob Johanezovi 
trti, namenjeno postavitvi klopotca, kulturnega in etnološkega 
simbola našega ožjega in širšega področja. Zbrane sem kot 
predsednik pozdravil in nagovoril, predvsem župana občine 
Cerkvenjak Marjana Žmavca, podžupana Andreja Kocbeka, 
5. Cerkvenjaško vinsko kraljico Moniko Majer, predstavnike 
sosednjih društev vinogradnikov, predvsem pa Ovtarja Marka 
Šebarta iz Lenarta. Zbrane je nato nagovoril še domači župan 
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in poudaril druženje in namen postavitev klopotcev v naših 
krajih.

Klopotec so člani društva sestavili pod budnim očesom moj-
stra Franca Čeha, ki ga je pred leti izdelal in podaril društvu. 
S pomočjo 'žvapel' so krepki fantje klopotec dvignili in prič-
vrstili na temeljno konzolo, veter pa je kmalu poskrbel, da je 
zazvenel in pričel oznanjati bližajočo jesen.

Prijetno druženje se je nadaljevalo ob zvokih harmonike do-
mačega harmonikarja Marka Breznika, ob dobrotah, ki so jih 
pripravile članice Društva kmečkih deklet in žena smo posku-
šali vinsko kapljico domačih vinogradnikov. Kakor večina pri-
reditev ob Johanezovi trti je tudi postavitev klopotca izvedena 
pod pokroviteljstvom občine Cerkvenjak.

Franc Zorko, predsednik Društva vinogradnikov  
in ljubiteljev vina Cerkvenjak

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK
17. Košnja TD Cerkvenjak

V nedeljo, 2. 7., je potekalo že 17. tekmovanje v košnji z 
ročno koso na domačiji Franca Pučka iz Čagone. V kategoriji 
moških do 60 let je zmagal Dušan Fekonja iz Oseka, v ženski 
kategoriji pa Irena Fekonja, prav tako iz Oseka. V Kategoriji 
nad 60 let je zmagal Janez Fekonja z Vanetine. Žensk v tej ka-

tegoriji ni bilo. Na košnji je sodelovalo podjetje Joco iz Mari-
bora, ki je predstavilo nekaj kmetijske mehanizacije. Vabljeni 
že sedaj na 18. tekmovanje naslednje leto, ki bo spet na drugi 
lokaciji, kot je to bilo vedno do sedaj. 

Foto: T. K.

Izlet po Prekmurju in Goričkem
Kot vsako leto smo se tudi letos člani društva dne 9. 9. 2017 

odpravili na izlet po Prekmurju in Goričkem. Ko smo v Cer-
kvenjaku napolnili avtobus, smo se počasi podali proti prvi 
postojanki, ki je bila v Ižakovcih. Tam smo se podali na »Otok 
Ljubezni«, kjer smo si ogledali plavajoči mlin na Muri in tudi 
brod, ki vozi čez Muro. 

Potem smo pot nadaljevali pot do Lendavskih goric, kjer 
smo si ogledali in se povzpeli na Vinarium. Razgled s stolpa 
je res lep, samo je bilo malo megleno in je bila vidljivost malo 
slabša, drugače bi se videlo domov. Po ogledu Vinariuma smo 
se odpravili v Dobrovnik v Ocean Orchids, kjer smo si ogleda-
li tropski vrt. Ko smo končali z ogledom, smo pot nadaljevali 
do Motvarjevcev, kjer smo prečkali mejo in si na madžarski 
strani ogledali staro lončarsko domačijo in se potem se ustavili 
še pri lončarju - tamkajšnjem županu Albertu Attili - ki izdelu-
je lončarske izdelke, kjer je skoraj vsak našel nekaj za kupiti. 
Seveda ni na poti manjkal tudi odojek, ki sta ga donirala Milan 
in Majda Rojs.

Nato smo pot nadaljevali na Vinarstvo Jerič, kjer smo po-
skusili njihova dobra vina. Po degustacijah smo imeli načtro-
van ogled Rotunde, vendar nas je čas preganjal in smo si ogle-
dali evangeličansko cerkev v Selu na Goričkem. Potem smo 
se še odpravili na večerjo v gostilno pri Kapelici v Andrejcih. 
Domov smo se vrnili v poznih urah.

Tajnik TD David Poljane
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ČD IVAN JURANČIČ 
CERKVENJAK 

Razpeti med čebelarjenjem in društvenim delom
Letošnja čebelarska sezona je bila tudi na našem območju 

precej slaba, pomladanska pozeba je storila svoje, v nižinskih 
legah je bistveno vplivala na letošnjo čebeljo bero. Najslabše 
jo je odnesla akacija, ki je skoraj ni bilo videti cveteti. Nič kaj 
bolje ni bilo z lipo in kostanjem, pa tudi iglavci so komaj opa-
zno pripomogli k zagotavljanju čebelje paše. Tako je marsika-
teri čebelar žalostno ugotovil, da so prinosi tako majhni, da je 
točenje medu nesmiselno in nemogoče, če želi obdržati čebelje 
družine. Šlo je celo tako daleč, da je bilo potrebno krmljenje v 
času, ko bi morali biti največji donosi, v nasprotnem primeru 
bi lahko tvegali preživetje marsikatere družine. Posamezni če-
belarji našega ČD so si pomagali s sejanjem ajde, kar je vsaj 
deloma pomagalo k izboljšanju stanja. Svoje so prispevale še 
bolezni čebel, na žalost letos tudi v najhujši obliki. Če je bila 
varoza zaradi vročega vremena v poletnih mesecih v »znosnih 
mejah«, nas je v začetku julija presenetila »huda gniloba« če-
belje zalege, ene najnevarnejših bolezni, ki ogrožajo čebele. 
Naš čebelar je v lastnem čebelnjaku pri pregledu čebel opazil 
znake, ki so kazali na prisotnost bolezni, ter je o sumu od-
govorno obvestil pristojni veterinarski organ, ki ga je potrdil 
in odredil predpisane ukrepe. Med njimi zaporo in prepoved 
premika čebel v preletni, 3 kilometrski razdalji od okuženega 
čebelnjaka ter klinični pregled vseh čebelnjakov na tem obmo-
čju. Postopek še ni končan, po znanih podatkih pa se bolezen 
ni razširila, kar bi lahko pomenilo relativno dober zaključek te 
zgodbe. Nova čebelarska sezona bo pokazala uspešnost ukre-
pov. O izbruhu in poteku bolezni smo v ČD IJC pisno obvestili 
čebelarje na območju občine Cerkvenjak, ki niso člani ČD IJC, 
in sosednja društva (niso prejeli veterinarske odločbe), saj lah-
ko čebelar bolezen prenaša sam z okuženim satjem, medom, 
orodjem in rokami, v interesu vseh pa je, da se to ne bi zgodi-
lo. Če lahko čebelar z zavednim izvajanjem zaščitnih ukrepov 
zmanjša ali celo prepreči širjenje bolezni, pa je to težje prepre-
čiti čebelam samim. Bolezen lahko širijo v celotnem izletnem 
območju, kar pa lahko povzroči verižno reakcijo. Upajmo, da 
do tega ne bo prišlo.

Člani društva smo sicer aktivno sodelovali na prireditvah ob-
činskega praznika. Kres ob kresni noči je ostal neprižgan, ker 
se je nad Slovenskimi goricami razbesnelo neurje. Kljub temu 
smo se zbrani v Čebelarskem domu poveselili ob melodijah 
domačih muzikantov. V juliju so bila vsako nedeljo popoldan 
vrata Čebelarskega doma odprta. Ugotovili smo namreč, da 
se v občini Cerkvenjak po poplavi prireditev v juniju v juliju 
ne dogaja kaj dosti. Želeli smo privabiti sprehajalce in ostale, 
ki želijo v naravo, da preživijo nedeljski popoldan pri nas, na 
Kremperku. Udeležba je bila skromna, kar nam je v poduk, 
da naslednje leto aktivnosti organiziramo drugače in bolje po-
skrbimo za obveščanje. Člani društva smo se vsak prvi petek 
v mesecu dobivali na rednih mesečnih sestankih, sestal se je 
tudi upravni odbor. Sestavili smo gradbeni odbor za izvedbo 
fasade na čebelarskem domu. S pomočjo članov, sponzorjev in 
podpornikov ter z lastnimi sredstvi smo uspeli nabaviti večino 
potrebnega gradbenega materiala ter ga v avgustu s prosto-
voljnim delom v grobem tudi vgraditi. Ponudnike gostinskih 
storitev v občini smo prosili za prispevek v obliki prehrane v 
času delovnih akcij, za kar se odzvanim že sedaj zahvaljujemo. 
Zahvaljujemo se tudi vsem drugim, ki so, ali še bodo, kakorko-
li pomagali. V septembru smo izvedli tradicionalno strokovno 
ekskurzijo za člane, družinske člane in zainteresirano javnost. 
Pot nas je tokrat vodila v bližnje Pomurje. Po prvem postanku 

za kavo v BB Baru v Križevcih pri Ljutomeru smo si ogledali 
Čebelarstvo Tigeli v Krapju, posebej pozorno sto let star pavi-
ljonski čebelnjak, čebelarsko zbirko, muzej, botanične gredice 
in še marsikaj. Spoznali smo njihov način čebelarjenja in de-
gustirali njihove medene izdelke.

Nato smo se odpeljali preko Mure v Prekmurje, v Lendavske 
gorice. Kljub ne hvalevredni vidljivosti smo bili navdušeni nad 
pogledom na okolico z vrha stolpa Vinarium, saj je vidljivost 
dopuščala pogled do Slovenskih goric in našega Cerkvenjaka. 
V občini Turnišče smo imeli več ogledov: Kovačeve domačije 
s čebelnjakom, Čevljarskega muzeja in cerkve Marije Vne-
bovzete - vredne ogleda. Po okrepčilu v »Grajskem stolpu« 
beltinškega gradu smo se odpeljali še na sprehod na Bukovni-
ško jezero v občino Dobrovnik. Kraj za posebna doživetja smo 
morali prehitro zapustiti in se odpeljati proti domu.

Naj je bila čebelarska sezona ali letina še tako neugodna, se 
tolažimo s tem, da bo naslednja »verjetno« boljša. 

Vido Blažič

IZ DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK

Ljudske pesmi in viže
Da kultura v Cerkvenjaku živi, smo tudi upokojenci dokaza-

li s svojimi deli. 16. 6. 2017 smo organizirali srečanje ljudskih 
pevcev in godcev, ki se ga je udeležilo 16 skupin iz upravnih 
enot Lenart, Maribor in Ptuj. Po predsednikovih besedah naj 
bo ljudska pesem nit povezovanja, ki nas spremlja povsod, pri 
delu, zabavi, igri ali vprostem času. Nas naloga je, da ohrani-
mo ljudsko izročilo s petjem in glasbo, saj je tako vedno živa 
med pevci in poslušalci. Na večeru ljudskih pevcev in godcev 
je bilo veliko pesmi in viž, ob koncu pa želja za vse, ki gojijo 
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ljudsko pesem in glasbo, naj ohranjajo domačo pesem in jo 
prenašajo iz kraja v kraj. Naj bo pesem in glasba naše vodi-
lo, ki nas povezuje, druži in spremlja ob vseh doživetjih, nas 
sprošča in odmika od slabih namenov. Naši gostje iz Tržiča so 
nam namenili zahvale za uspešno delo in obujanje ljudskega 
izročila. Prejeli smo pozdrave od tržiškega župana, predsedni-
ce upokojencev ter Toneta in Gizele Janša, ki sta nam izročila 
kroniko dela upokojencev s CD-jem in nas povabila v Tržič.

Šport v društvu upokojencev
Leto se nagiba h koncu, a upokojenci Cerkvenjaka želimo 

vsak dan v tretjem življenjskem obdobju preživeti zdravo in 
aktivno. Še posebno je pozitivno, da razgibamo možgane in se 
izognemo mnogoštevilni bolezni tega obdobja, demenci. Tako 
smo organizirali meddruštveno tekmovanje v igranju šaha, sre-
čanju s prijatelji in druženju. Med udeleženci iz Upravne enote 
Lenart, ki jih je pozdravil župan Marjan Žmavc, so cerkvenja-
ški tekmovalci dosegli tretje mesto, za kar jim čestitamo. 

Čestitke so namenjene tudi strelkam in strelcem z zračno 
puško, ki aktivno vadijo in nas zastopajo na turnirjih in v ligi 
z zračno puško. Dobro energijo in izostreno oko ima cerkve-
njaška ženska ekipa in tako ogroža tiste, ki so do sedaj bile in 
se počutile nepremagljive. Tudi moška ekipa že kaze zobe in 
sega do najvišjih mest.

Veže nas letni program dela, ki smo si ga zastavili na začet-
ku leta, zato smo organizirali kolesarjenje po občini Cerkve-
njak, katerega namen so bili druženje, vzdrževanje kondicije 
in spoznanje Cerkvenjaka. Rekreacijskega kolesarjenja se je 
udeležilo 56 kolesarjev, ki smo tokrat izbrali pot Smolinci–
Župetinci. Vzdušje je bilo prijetno, saj smo prevozili cca 14 
kilometrov z manjšimi postanki. Najprej smo se ustavili pri 
družini Hanžekovič, kjer so nas sprejeli in pokazali pozornost 
do vseh udeležencev z dobro voljo in dobrotami za pod zob 
in ohladitev s pivom in vinom, pa tudi voda ni manjkala, se-
veda vse brezplačno. Hvala za gostoljubje! Pot nas je vodila 
do prostorov ob ribniku Ploj, kjer smo si privoščili malico in 
krajši postanek, ki so ga kolesarji izkoristili za petje in ogled 
ribnika. Med potjo smo se ustavili pri družini Hojnik, kjer so 
nam postregli ocvirkovko in pijačo za ohladitev. Tudi tu sta se 
razvili pesem in dobra volja kolesarjev in gostiteljev. Hvala 
vam! Kolesa so se nato vzpenjala proti Cerkvenjaku, kjer smo 
bili vsi zadovoljni, da smo kolesarjenje zaključili brez padcev 
in poškodb.

Izlet v Polzelo
Po celoletnih naporih in aktivnostih smo se v začetku sep-

tembra upokojenci odpravili na izlet do Polzele, naselja, ki je 
bilo poseljeno že v času Rimljanov. Kljub težkim časom zaradi 
nizkih pokojnin se nas je izleta udeležilo 69 članov in članic. 
To dokazuje potrebo po vsaj enodnevnem oddihu in sprosti-
tvi misli ter spoznanju novih krajev in znamenitosti. Ogledali 

smo si grad Komenda, ki je v celoti prenovljen in živ. Lokalna 
vodička nas je popeljala na ogled dvorca in parka Šenek ter 
do muzeja starih traktorjev. Ti so vsi v voznem stanju, najsta-
rejši je letnik 1940. Pot smo nadaljevali do gore Oljke, kjer 
smo si ogledali cerkev svetega Križa in podzemno svetišče. 
Po ogledu trgovine nogavic Polzela smo se odpeljali do Žalca 
na ogled mesta in okrepitev na fontani piva. Po pokušini 6 vrst 
piva smo se odpravili prosti domu in dan zaključili z upanjem 
na ponovno srečanje.

Feliks F.

PILOTA IN ČLANA AK 
SRŠEN CERKVENJAK 

DRŽAVNA VICEPRVAKA
Kot vedno je tudi leto 2017 v Aero klubu Sršen Cerkvenjak 

zastavljeno ambiciozno ter uspešno in kot tako se kaže tudi v 
realnosti. 

Obisk številnih letal iz vse Slovenije na Letalskem dnevu 2017

Člana AK Sršen sta na DP ULN 2017 dosegla 2. mesto.
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V juniju smo tudi letos v lepem vremenu in ob številnem 
obisku uspešno realizirali letalski dan 2017 oz. srečanje letal-
cev in ljubiteljev letenja. Prireditev je obiskalo cca 30 letal s 
piloti iz vse Slovenije ter številni domači obiskovalci, ljubitelji 
letenja.

Velik uspeh kluba pa je osvojitev naslova državnega vi-
ceprvaka dveh pilotov (D. Milanoviča in M. Vogrinčiča), 
članov kluba na DP ULN 2017, ki je potekalo konec septem-
bra na Ptuju. Klub se je s tem ponovno potrdil kot eden izmed 
najboljših klubov v Sloveniji v športnem letenju.

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

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

AK Sršen Cerkvenjak, mag. Vito Kraner

DRUŠTVO »KRDEBAČ« OD 
JANUARJA DO DANES

Od petka, 9. 6. 2017, do nedelje, 11. 6. 2017, se je v neokr-
njeni naravi v Andrenški grabi pri izviru Lübe vodice in dveh 
gomilnih grobišč, na rimski poti od Ptuja do Gornje Radgone, 
utaboril del Rimljanov, ki so tri dni preživeli v čudoviti dolini. 
Postavili so začasna bivališča in kurišče za pripravo hrane. V 
taboru jih je obiskalo devetdeset učencev OŠ Cerkvenjak–Vi-
tomarci od četrtega do osmega razreda. Diplomirani arheo-
log Ivan Tušek – Pajo jim je predstavil življenje Rimljanov 
na tem območju. Ogledali so si s slovenskimi in latinskimi 
imeni označena drevesa in zeliščni vrt. V nadaljevanju dneva 
so Rimljani obiskovalcem predstavili pripravo hrane in pija-
če (mešanica vina, žgane pijače (luštrek z medom)). Noč so 
Rimljani preživeli ob rimskem ognju. Po prespani noči so se 
zbudili v deževno jutro, zaradi česar so morali otroški rimski 
tabor prestaviti na popoldanski čas. Otroških delavnic se je 
udeležilo petnajst otrok od enega do štirinajst let, omogočeno 

jim je bilo tudi jahanje konjev. V času tabora so Rimljani po-
gostili obiskovalce s hrano in pijačo. V popoldanskem času so 
dva legionarja in Rimljan skupaj z turistično vodičko Martino 
Breznik odšli na rimsko gomilno grobišče Anželov gozd, kjer 
so pričakali avtobus turistov iz Tinja pri Slovenski Bistrici. Tu-
ristom sta se predstavila legionarja in Rimljan je podal razlago 
grobišč. Tudi to noč so preživeli ob ognju na prostem. Po ne-
deljskem zajtrku so se družili z obiskovalci in tabor zaprli za 
obiskovalce ob 12. uri z osrednjo prireditvijo. V vseh treh dneh 
si je tabor ogledalo približno 160 ljudi, prisotnih je bilo deset 
do petnajst Rimljanov. 

V torek, 13. 6. 2017, so mini maturanti Vrtca Cerkvenjak 
obiskali rimsko gomilno grobišče, kjer so jih pričakali Rimlja-
ni skupaj z organizatorji in jih popeljali po poteh grobišča. 

Po tridnevnem taboru Rimljanov pri ''Lubi vodici'' smo člani 
društva začeli s pripravami in aktivnostmi za deseti jubilej-
ni Rimski tabor na Ptuju, ki je trajal od 17. 8. 2017 do 20. 
8. 2017. Udeležili smo se otvoritvene slovesnosti, na kateri 
so predstavniki občine Ptuj in Društva za ohranjanje rimske 
zgodovine Poetovio 69 predstavili program, novo lokacijo 
in smernice za nadaljnje delovanje v želji po še večjem po-
vezovanju in sodelovanju sosednjih društev. Drugi dan smo 
postavili in uredili svoje prostore v taboru in v večernih urah 
sodelovali na prvem delu iger. Tokrat smo se pomerili v znanju 
rimske zgodovine. 

Po igrah smo večer preživeli ob ognju in klepetu s člani dru-
gih društev. Tretji dan smo se udeležili povorke na Ptuju mimo 
mestne hiše do prostora pri tržnici, kjer smo se predstavili vsi 
sodelujoči, vključno z legionarji Gemina XIII in prijateljskim 
društvom legionarjev iz Splita. Tudi naše društvo je imelo svo-
jega predstavnika v legiji. Po vrnitvi v tabor smo sodelovali v 
drugem delu iger. Naše društvo je predstavilo relaksacijo vo-
jaka legionarja z masažo in api terapijo. Po smo si ogledali 
prostore drugih društev. Večer je minil ob programu vestalk, 
plesalca z ognjem, trebušnih plesalk in s prižiganjem in spu-
ščanjem lampiončkov. Četrti dan, dan presenečenja, je vsaka 
ekipa dobila nalogo, da pripravi piščanca. Naša se je odlično 

Državna viceprvaka v akciji

Čestitke državnima prvakoma s strani župana in predsednika 
kluba
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izkazala in dobila največ točk, predsednik društva nam je po-
delil še dodatno točko zaradi kreativnosti in iznajdljivosti. Pi-
ščanca smo napolnili z jabolkom, ga premazali z mešanico olja 
in moke grozdnih pečk in ga oddeli v glino ter spekli v peči 
za opeko, ki se nahaja v taboru. Popoldne je bil še zadnji del 
iger, v katerih smo sodelovali in na koncu zasedli četrto mesto. 

Da smo se lahko udeležili tabora, se moramo zahvaliti 
zvestim sponzorjem in donatorjem, saj nam brez njihove 
pomoči ne bi uspelo pokriti finančne konstrukcije. 

Na povabilo predsednika Društva za ohranjanje rimske zgo-
dovine Poetovio 69 so se trije naši člani kot legionarji udele-
žili tridnevnega tabora v Omišalju na otroku Krku, kjer smo 
nadgrajevali znanje s področja življenja in dela legionarjev. 
Prisoten je bil tudi moderator različnih rimskih iger, v katerih 
smo se lahko tudi pomerili.

V avgustu smo se odzvali povabilu Knjižnice Lenart na pra-
vljično uro na temo Rimljani in njihovo življenje. Prireditev se 
je odvijala pred Gasilskim domom v Cerkvenjaku. 

V okviru izobraževanja smo izvedli še predavanja o legio-
narjih in njihovi opremi. Dogodek je bil izveden v prostorih 
društva na Ptuju za učence Waldorfske šole. Udeležilo se ga je 
dvanajst otrok s tremi spremljevalci. 

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor nas je 
povabilo k sodelovanju na festivalu KULT – Štajerska II, ki 
poteka od 9. do 15. 10. 2017 v Mariboru.

Danica Kladošek

NK CERKVENJAK
Junija se je končala tekmovalna sezona 2016/2017, ki smo 

jo v klubu zaključili s tremi tekmovalnimi selekcijami v ligah 
MNZ Maribor. Sezona je bila dokaj naporna in tudi uspešna.

Uvrstitve naših selekcij konec lanske sezone 2016/2017 
so bile:

 - Mlajši dečki (U-13, trener: Damjan Žmavc): 5. mesto izmed 
10 ekip (27 točk, gol razlika: 35:45)

 - Starejši dečki (U-15, trener: Dejan Žmavc): 6. mesto izmed 
12 ekip (33 točk, gol razlika: 75:45)

 - Člani (trener: Gorazd Šket): 11. mesto izmed 14 ekip (25 
točk, gol razlika: 36:58)

Po sezoni smo se podali na zasluženi krajši premor. V novo 
tekmovalno sezono 2017/2018 smo prijavili naslednje selekci-
je: U-11, U-13, Kadete in Člane. Sledile so priprave na novo 
sezono, odprli pa so jih člani, ki so prvi trening imeli že 17. 
julija.

Še pred pričetkom nove sezone so člani kluba 15. avgusta opra-
vili delovno akcijo, kjer so poskrbeli za igrišče, ga naluknjali in 
povaljali, zamenjali travo pred goloma na glavnem igrišču, zame-
njali transparente, počistili ter pospravili prostore …

Konec avgusta pa je bila izvedena 9. nogometna šola NK 
Cerkvenjak. V nogometni šoli smo imeli 28 otrok. Prijavnina 
je vključevala napitke čez cel teden, majico NŠ, nogometne 
nogavice (štucni), medaljo, pogostitev ter presenečenje. Le-
tos smo imeli dvojno presenečenje, saj nas je v četrtek obiskal 
igralec NK Krško Marko Krajcer. Po kratki predstavitvi in po-
govoru z njim je Marko seveda vsem razdelil tudi avtograme 
ter se z njimi fotografiral. Drugo presenečenje pa so bile še 
dodatne praktične nagrade, letos so to bili navijaški artikli NK 
Maribor. Tudi to leto smo imeli posebej treninge za nogometne 
vratarje. NŠ smo tokrat organizirali v drugem terminu zaradi 
zasedenosti trenerjev v mesecu juniju.

Vsak večer smo na klubskem profilu objavili sveže fotogra-
fije iz dnevnega dogajanja. Otroci so se zabavali vsak dan ter 

dobre volje zapuščali igrišče. Pri izvedbi letošnje NŠ se mo-
ramo zahvaliti vsem staršem, ki so nam zaupali otroke, Obči-
ni Cerkvenjak, ki nam nudi odlične pogoje za delo, Gostišču 
pri Antonu, ki nas je tudi letos počastilo s hrano ob zaključku 
nogometne šole ter Študentskemu klubu Slovenskih goric, ki 
nam vsako leto donira za tisk majic.

Novosti, ki smo jih letos dodali:
 -  obisk pravljičarke, ki nam je povedala zanimivo nogometno 

zgodbo,
 -  tekma najmlajših proti staršem,
 -  vsi otroci so bili še dodatno nagrajeni na podelitvi (prese-

nečenje).
Trenerji v NŠ so bili: Dejan Žmavc, Damjan Žmavc, Matej 

Horvat in Edo Žižek.
Zaključek 9. NŠ pa je pomenil pričetek nove tekmovalne 

sezone 2017/2018, kjer tako kot vsako leto nastopamo z eki-
pami v ligaških tekmovanjih MNZ Maribor. Konec avgusta 
so se naši trenerji udeležili rednega letnega izpopolnjevalnega 
seminarja ZNT Maribor, ki je tudi letos potekal v Rušah, ter 
tako pridobili točke že za novo sezono.

Pregled dosedanjih aktivnosti po selekcijah (sezona 
2017/2018):

U-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)
Naše najmlajše tudi v letošnji sezoni vodi David Košnik. 

Veseli nas, da je fantov vedno več, saj bodo le tako nemoteno 
trenirali in igrali prijateljske tekme. Selekcija trenira dvakrat 
tedensko in je vadbena.

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Treniranje selekcije je z novo sezono prevzel Dejan Žmavc, 

ki se je odločil za selitev k mlajši selekciji. Ekipa je letos po 
nekaj letih spet prijavljena v ligaško tekmovanje. Nastopa v 
ligi U-11 starejši cicibani 1. skupina, kjer igra 8 ekip. Treningi 
potekajo dvakrat tedensko v ŠRC. V omenjeni starostni kate-
goriji ni lestvice. Do sedaj je ekipa odigrala štiri tekme in en-
krat zmagala ter trikrat tesno izgubila. Kljub temu da se fantje 
še komaj navajajo na tekmovalni ritem, smo polni optimizma, 
saj treninge in tekme obiskuje kar 14 fantov.

U-13 (Mlajši dečki, trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo 
Žižek)

Selekcijo tudi v letošnji sezoni trenirata Damjan Žmavc in 
Edo Žižek. Fantje pridno trenirajo, ne glede na to, da jih je to 
leto manj kot prejšnje sezone. Treningi so dvakrat tedensko, 
domače tekme pa tako kot selekcija U-11 igrajo ob sobotah 
dopoldan. Po petih krogih so trenutno na 5. mestu od 10 ekip. 
Do konca jesenskega dela jih še čakajo štirje tekmovalni krogi.

U-17 (Kadeti, trener: Andrej Kocbek)
Kadetsko ekipo je v avgustu prevzel Andrej Kocbek. Od za-

četka je ekipa bila maloštevilna, ampak se je situacija že po-
pravila in fantje so že pokazali, česa so sposobni. Jedro ekipe 
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tvorijo igralci, ki so prišli iz selekcije U-15. Selekcija nastopa 
v 2. skupini Kadetske lige. Treningi so dvakrat ali trikrat te-
densko v ŠRC. Ekipa domače tekme igra ob nedeljah, tako kot 
člani. Trenutno zasedajo odlično 3. mesto od 5 ekip. Dvakrat 
so zmagali in enkrat izgubili.

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

teljskih tekem (NK Veržej – mladina, NK Bukovci, NK Le-
nart, NK Cven, ŠD Prepolje, NK Rače) in se dobro pripravila 
na novo sezono. Ekipa še vedno trenira pod taktirko Gorazda 
Šketa.

Člansko moštvo je sicer solidno začelo novo sezono, dva 
neodločena izida (Akumulator in Peca), a so zaporedni pora-
zi proti močnejšim ekipam potisnili moštvo na rep lestvice 1. 
članske lige MNZ Maribor kljub dobrim predstavam. Fantje 
in trener so odločni, da se to kmalu spremeni, saj jih iz cone 
izpada loči le ena zmaga.

Vratarji
Treniranje klubskih vratarjev v novi sezoni opravljata Matej 

Horvat, ki je zadolžen za vratarje mlajših selekcij, ter novi tre-
ner Dejan Gumzar, ki je prevzel treniranje vratarjev starejših 
selekcij.

Veterani
Igralci veteranske ekipe tudi letos nastopajo v Slovenskogo-

riški ligi na travi. Ekipo vodi Andrej Vršič. 
Naj vas opomnimo, da je vpis v nogometno šolo NK Cer-

kvenjak mogoč skozi vse leto. Še vedno iščemo in si želimo 
mladih nadebudnežev, ki radi igrajo nogomet. Pričakujemo 
vas v ŠRC Cerkvenjak, lahko pa nas kontaktirate tudi preko 
našega facebook profila ali maila nkcerkvenjak@gmail.com.

Ob zaključku bi vas povabili na naše tekme, saj nam vaša 
podpora veliko pomeni. Vljudno vabljeni!

Ker je Andrej Vršič pred kratkim odstopil iz mesta predse-
dnika kluba, objavljamo razpis.

Dejan Žmavc, prof.

TENIS KLUB 
CERKVENJAK

Poletje smo v tenis klubu maksimalno izkoristili za igranje 
tenisa v ŠRC Cerkvenjak. Tako, kot smo se dogovorili na obč-
nem zboru kluba, smo prvi turnir organizirali v petek, 7. 5. 
2017, ob 18. uri. Turnir je bil nočni in se je igral vse do poznih 
večernih ur. Najboljši na turnirju so bili: Darko Vršič (1. me-
sto), Matjaž Breznik (2. mesto) in Sašo Menoni (3. mesto).

Za praznik Občine Cerkvenjak pa je potekal že tradicionalni 
turnir dvojic. Rezultati:

1. mesto: Darko Vršič in Sašo Menoni, 2. mesto: Matjaž 
Breznik in Dejan Čuček, 3. mesto: Simona D. Čuček in Jure 
Čuček.

V nedeljo, 1. 10. 2017, pa je v ŠRC Cerkvenjak potekal III. 
open teniški turnir. Udeležilo se ga je šest igralcev, ki so igra-
li vsak z vsakim. Tekme so bile napete, ogledalo pa si jih je 
tudi kar nekaj gledalcev. Končni vrstni red turnirja:

1.  Rudi Kraner
2.  Nik Sakelšek
3.  Matjaž Marhold

NK Cerkvenjak v skladu s statutom in sklepom objavlja

RAZPIS 
za predsednika NK Cerkvenjak.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so bili  
vsaj 3 leta aktivni v nogometu in niso pravnomočno  
obsojeni. Svojo kandidaturo s programom dela ter  

finančnim načrtom pošljejo po pošti na NK Cerkvenjak, 
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak ali na elektronski naslov 

nkcerkvenjak@gmail.com.
Rok za oddajo kandidature je do vključno 31. 10. 2017.

Športni pozdrav, UO NK Cerkvenjak

Tekma za 3. mesto

Tekma za 1. mesto
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Lanski zmagovalec Boštjan Sakelšek je letos končal na 4. 
mestu in prehodni pokal je tako romal v roke novega zmago-
valca Rudija Kranerja. Čestitke vsem igralcem.

Še vedno vas vabimo k igranju tenisa v ŠRC Cerkvenjak, 
možno pa je igranje pod reflektorji. Spremljajte tudi našo face-
book stran Tenis klub Cerkvenjak, kjer vas bomo sproti obve-
ščali o naših aktivnostih.

Dejan Žmavc, prof.

AKTUALNO IZ 
STRELSKEGA DRUŠTVA 

CERKVENJAK
Strelsko društvo Cerkvenjak je tudi letos, tako kot že nekaj 

let zapored, v sklopu praznovanja občinskega praznika pripra-
vilo turnir za občanke in občane občine Cerkvenjak v strelja-
nju s serijsko zračno puško. Tekmovanje je bilo razdeljeno na 
3 kategorije. Med seboj so se pomerili osnovnošolci, ženske 
in moški. V kategoriji osnovnošolcev so se ti pomerili na 50 
možnih zadetih krogov. Najuspešnejša je bila Pia Peklar z 42 
zadetimi krogi. Sledil ji je Gašper Kavčič s 40 krogi. Tretje 
mesto pa je zasedel Jan Kocuvan z 38 zadetimi krogi. 

Ženske so tekmovale na 100 možnih zadetih krogov. Zmago 
je slavila Terezija Živko z 80 doseženimi krogi. Takoj za njo 
se je uvrstila Zdenka Kos s 73 zadetimi krogi. Tretje mesto pa 
je odnesla Tatjana Vurcer z istim številom zadetih krogov kot 
drugouvrščena. 

V moški konkurenci sta potekala dva kroga tekmovanja. V 
vsakem krogu so moški streljali na 100 krogov, kar skupno 
pomeni na 200 možnih zadetih krogov. Najbolje je odstreljal 
Branko Peklar s 175 zadetimi krogi. Sledil mu je Leon Kos s 
170 zadetimi krogi. 3 mesto pa si je pristreljal Marjan Kocu-
van s 169 krogi. Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli pokale. 

V maju in juniju je naše prijateljsko strelsko društvo Osek 
organiziralo ligo v streljanju z malokalibrsko puško na svojem 
strelišču v Oseku. Sodelovalo je 5 strelskih društev, prav tako 
pa je potekalo 5 kol tekmovanja. Kot že nekaj let zapored je 
zmago slavila domača strelska ekipa, takoj za njo pa se je uvr-
stila naša ekipa v zasedbi Bojan Pergar, Dominik Slekovec in 
Branko Peklar. Tretje mesto so si priborili strelci iz Benediške-
ga Vrha. Tudi med posamezniki je pokal odšel v roke našega 
strelca, saj je odlično drugo mesto s svojo mirno roko pristre-
ljal Bojan Pergar. 

Z oktobrom naše društvo pričenja z rednimi treningi, ki bodo 
potekali vsak petek ob 19. uri na strelišču v ŠRC Cerkvenjak.

IZ ŠOLE IN VRTCA

DOLENJSKI UČITELJI 
IN VZGOJITELJI V 

CERKVENJAKU
Najbrž tudi prijateljstva v življenju nikoli niso povsem na-

ključna. Lahko se res zgodijo povsem naključno, to, o katerem 
želim zapisati v nadaljevanju, pa seveda ni bilo takšno.

Z ravnateljico šole in vrtca iz Mokronoga, Zvonko Kostrevc, 
sva se spoznala na začetku najine ravnateljske poti v Šoli za 
ravnatelje. Oba sva namreč morala opraviti dodatna izobra-
ževanja, ki so bila pogoj za pridobitev ravnateljskega izpita. 
In od takrat je bila želja, da se tudi kdaj povsem »službeno« 
obiščemo. Očitno je po dolgem času nastopil tudi ta trenutek. 
Zadnja avgustovska sobota pa je s prekrasnim vremenom do-
dala še svoj čar.

In še ena vez je obstajala za ta obisk. Naš nekdanji učenec 
Jernej Mauko je na tej šoli učitelj. Je profesor geografije in 
matematike in, kot so nam zaupali, skrbi pri njih še za marsi-
kaj drugega. V soboto, 26. avgusta 2017, so tako nas in našo 
občino obiskali naši dolenjski prijatelji. V šoli sva jih pričakala 
oba z županom. Predstavila sva jim občino in kratko zgodovi-
no šolstva pri nas. Z veseljem sva jih popeljala tudi v naš novi 
cerkvenjaški vrtec. Začudenja in zadovoljstva nad videnim in 
doživetim naši gostje niso mogli skriti.

Zaključek njihove strokovne ekskurzije po avstrijski Štajer-
ski in Slovenskih goricah so opravili še v Gostišču pri Antonu. 
Nad videnim in doživetim so bili seveda prijetno presenečeni.

V zadovoljstvo obojih pa lahko dodam samo še to, da je 
potrebno prijateljstva skrbno negovati. Čeprav srečanja niso 
pogosta, so lahko pa toliko pristnejša.

Sicer pa je že od nekdaj veljalo, da smo se Dolenjci in Šta-
jerci vedno dobro razumeli, kljub enakim, pa kljub temu ra-
znolikim navadam. Družila sta nas odprtost in dobra volja. 
Prav tega pa nam Slovencem velikokrat primanjkuje.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., ravnatelj

V novembru pa bodo treningi dvakrat v tednu, in sicer še 
v torek. Tako velja vabilo za vse članice in člane društva, da 
se nam pridružite na treningih in zraven pripeljete še kakega 
strelskega navdušenca. 

Tekst in foto: Patricija Peklar
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VRTEC V NARAVI NA 
DOMAČIJI FIRBAS

Otroci starejše skupine Vrtca Pikapolonica Cerkvenjak in 
Vrtca Vitomarci s svojimi vzgojiteljicami smo se tudi letos 
udeležili »vrtca v naravi« na domačiji Firbas. Dogodivščina 
je trajala dva dni, ki pa sta za otroke še prehitro minila. Na 
kmetiji smo bivali 1. in 2. junija 2017. Prvi dan smo si skupaj 
z gospodarjem Alojzom Firbasom ogledali celotno kmetijo in 
imeli možnost hraniti živali. Letošnja tema bivanja na kmetiji 
je bila: »Od trave do sena«. Otroci so tako podrobneje spoznali 
postopke košnje in sušenja trave. Gospodar kmetije, Alojz Fir-
bas, je otrokom prikazal košnjo trave z ročno koso. Na travni-
ku pa sta bila že pripravljena dva kupa, oziroma »navla« napol 
posušene trave, ki so jo otroci z veseljem raztrosili. 

Vreme nam je bilo naklonjeno, zato smo se kar po zajtrku 
podali na krajši pohod do Negovskega jezera. Med potjo smo 
se ustavili tudi pri znamenitem Žigrtovem hrastu, katerega ob-
seg meri nekaj čez šest metrov.

Zanimivo je bilo tudi popoldansko pripovedovanje pravljice 
na seniku, kjer so se otroci popolnoma sprostili. Pripravljene 
smo imeli tudi delovne liste, s katerimi so otroci utrjevali svo-
je pridobljeno znanje o kmetiji. Proti večeru smo krmo zopet 
pograbili na kup in jo naložili na traktorsko prikolico, s katero 
nas je gospodar zapeljal s travnika, kar je bilo otrokom še po-
sebej v veselje.

Ko se je stemnilo, pa je sledilo za otroke največje doživetje, 
na katerega so čakali že cel dan. Odpravili smo se na nočni 
pohod z baterijskimi svetilkami. Ko smo stali sredi gozda, je 
bila popolna tema, otroci so uživali v soju svojih svetilk in 
prav nihče ni bil prestrašen, saj so zdaj že vsi »veliki« otroci. 

Po večerni »zabavi« v pižamah so se otroci utrujeni in hkrati 
zadovoljni in polni novih dogodivščin podali v svet sanj. Noč 
je minila mirno in že smo se zjutraj po zajtrku skupaj z gospo-
dinjo, Marjano Firbas, lotili priprave in pečenja zeliščnih pi-
škotov. Otrokom je šlo to delo zelo dobro od rok. V spremstvu 
gospodarja smo kasneje tudi jahali konja, na kar so otroci že 
zelo težko čakali.

TEDEN – MESEC OTROKA
Geslo: »Povabimo sonce v vrtec«

Ko bom velik/a, bom …
Dejavnosti:

Ostale dejavnosti:

Pobarvanke – poklici in okrasitev vrtca na to temo (drevesa v 
skupnem prostoru, steklo).

Didaktične, družabne in rajalne igre – ko bom velik/a, bom … 
(pesmi, deklamacije, zgodbe …), praznovanje rojstnih dni.

Razgibavanje z Juvijem, sprehodi in sprostitev na igrišču vrtca.

Intervju otrok – ko bom velik/a, bom…. 5. in 6. skupina (Robert 
Kocuvan).

Vzgojiteljice: Zinka Lorenčič,  
Maruška Herga, Natalija Zamuda

2. 10. 2017 Predstavitev dejavnosti ob mesecu otroka 
(poštar se predstavi in prinese pismo).

3. 10. 2017 Gasilec se predstavi (ogled gasilskega 
doma).

4. 10. 2017 Igra vlog (igre z gasilskimi avtomobili, ples 
ob glasbi: »Gasilci smo«, ogled risanke na 
platnu: »Gasilec Samo«).

5. 10. 2017 Zidar se predstavi (Marjan Peklar). Ogled 
poklica zidar na platnu (medtem ko katera 
skupina čaka zidarja). 

6. 10. 2017 Igra vlog – sestavljanje in gradnja hiš iz raz-
ličnih materialov (lesene kocke, lego …), 
zabijanje žebljev, igra v delavnici, ples ob 
glasbi – »Mi pa hiško zidamo«.

9. 10. 2017 Prometni poligon s poganjači med prometni-
mi znaki.

10. 10. 2017 Policist se predstavi (Danilo Juršnik), spre-
hod s policistom po varnih poteh.

12. 10. 2017 Igra vlog (ščetkanje zobkov – otroci prinese-
jo zobne ščetke).

13. 10. 2017 Zobna asistentka se predstavi (Ksenija Šker-
bot).

16. 10. 2017 Frizerka se predstavi (Anja Čuček).
17. 10. 2017 Igra vlog – igramo se frizerja.
20. 10. 2017 Veterinarka se predstavi (Tea Poljanec).
23. 10. 2017 Predstavitev poklica zdravnika na platnu v 

skupnem prostoru.
24. 10. 2017 Otroci prinesejo plišaste igrače ( uvsak svo-

jo) in izdela zdravstveno kartico.
25. 10. 2017 Skrb za plišasto igračko – igra vlog – igraj-

mo se zdravnika.
27. 10. 2017 Kviz in preverjanje pridobljenega znanja 

na temo poklici (prepoznavanje zvočnih in 
slikovnih posnetkov na platnu, razvrščanje 
predmetov in slik, vsi v skupnem prostoru).

30. 10. 2017 Obisk študentov medicine (bolnišnica Me-
dimedo).
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Popoldan so prišli starši po otroke, dvodnevni pobeg v na-
ravo se je zaključil in tako otroci kot vzgojiteljice smo domov 
odnesli cel kup pozitivnih misli in prelepih spominov, ki jih 
bomo zagotovo obujali še dalj časa. 

Vzgojiteljica Karmen Borko

ZANIMIVOSTI

VSE NAGRADE PRLEKOM 
IN PREKMURCEM

Na ptujskem gradu je v petek, 1. septembra, zvečer v orga-
nizaciji Radio Tednika Ptuj v sodelovanju z RTV Slovenija in 
Angencijo Geržina Videoton Maribor izzvenel že 48. festival 
narodno-zabavne glasbe Slovenije »Ptuj 2017«. Že dan prej, v 
četrtek zvečer, pa so pripravili prireditev Odštevamo do Abra-
hama. Revijalni koncert tretjega desetletja festivala Ptuj »Odšte-
vamo do Abrahama« je bil namenjen predstavitvi najlepših viž 
glasbenega dogajanja na Ptuju med letoma 1989 in 1998. 

Najpopularnejše 
in nagrajene skladbe 
tretjega desetletja so 
izvedli ansambli v 
takratnih originalnih 
zasedbah, nekatere 
uspešnice pa so zai-
grali mlajši ansambli. 
In bil je to prav prije-
ten večer, ne samo po 
glasbeni plati, temveč 
tudi po srečanju s sta-
rimi znanci.

Na tekmovalnem 
festivalskem večeru 

je nastopilo deset ansamblov, vsak s po dvema novima skladba-
ma. Med tistima ansambloma, ki sta najbolj prepričala strokov-
no komisijo, v kateri so bili Urška Čop Šmajgert, Fredi Simonič, 
Simon Golobič in Tomaž Tozon, sta bila ansambla Mladi Po-
murci in Prleški kvintet. Ta dva ansambla sta pravzaprav osvoji-
la vse letošnje nagrade ptujskega festivala.

Prleškemu kvintetu je pripadla nagrada in kipec Orfeja za naj-
boljši kvintet kot tudi Korenova plaketa za najboljšo vokalno 
izvedbo, ki jo je prejela njihova pevka Zdenka Šafarič. Ob tem 
so še zaigrali skladbo z najboljšim besedilom. Mladi Pomurci 
so prejeli nagrado in Orfeja med ostalimi zasedbami in nagrado 
občinstva za skladbo Mladost se ne ponovi. Sicer pa, kdor spre-
mlja glasbene festivale, ve, da so Mladi Pomurci lani pobrali vse 
najvišje nagrade na festivalu v Cerkvenjaku in tako napovedali 
svojo lepo prihodnost na sceni narodno zabavne glasbe.

Besedilo in foto: Franc Bratkovič

IZ CERKVENJAKA  
DO PORTOROŽA

Ljudje se odločajo za najrazličnejše pustolovščine in pod-
vige. Tako so se odločili tudi štirje mladi fantje, sicer gasilci 
PGD Cerkvenjak, da se s kolesi odpravijo do naše lepe sloven-
ske obale s ciljem v Portorožu.

Kot je povedal Leonardo Bračko, je bil pobudnik za to kole-
sarko preizkušnjo, nekje v začetku maja, Peter Bezjak. 

Nagrajeni Prleški kvintet, v katerem 
igra tudi Cerkvenjačan Tomaž Rajh

V revijalnem večeru »Odštevamo do Abrahama« so nasto-
pili tudi Mladi prijatelji iz Pesnice pri Mariboru, ki smo jih 
že leta 1988 slišali na festivalu v Cerkvenjaku, na katerem so 
takrat med dvanajstimi ansambli prejeli nagradi za tretje me-
sto strokovne komisije in tretjo nagrado občinstva. Strokovno 
komisijo so sestavljali Valter Petrič, Albreht Kolbl in Dragica 
Kovačič. Festival je povezoval Edvard Pukšič. 

Na pot jih je pospremil cerkvenjaški župan Marjan Žmavc.
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Do realizacije je prišlo 27. julija, saj so se fantje na ta podvig 
morali seveda tudi kondicijsko pripraviti in časovno uskladiti.

Četrtek, 27. julij, je bil datum, ki je ustrezal vsem, in so se 
ob 20. uri izpred gasilskega doma v Cerkvenjaku podali cilju 
naproti. V Portorož so prispeli naslednji dan, v petek ob 18,08 
uri. Vmes so imeli deset postankov. Za 311 kilometrov aktiv-
nega kolesarjenja pa porabili 12 ur in 40 minut. 

Leonardo Bračko, Peter Bezjak, Aleš Bezjak in Gorazd Per-
kovič, ki jih je z osebnim vozilom spremljal Tadej Zorec, so 
bili nad svojim podvigom, ki je minil brez poškodb in okvar, 
navdušeni. Zato so si rekli, da ga naslednje leto ponovijo in 
upajo, da se jim bo pridružil še kdo. Da ne bo pomote, je treba 
zapisati, da je to njihovo kolesarjenje bila individualna odlo-
čitev in ni bila nikakršno breme gasilskega društva, čeprav so 
vsi, vključno z spremljevalcem, gasilci.

Franc Bratkovič 

V Portorožu, kjer so ostali dva dneva, se jim je pridružil Peter 
Šafarič, predsednik PGD Cerkvenjak, jim čestital in izpolnil 
obljubo iz dane stave, če fantom uspe. 

DRUGI FESTIVAL VIN 
OSREDNJIH SLOV. GORIC

Dnevi se že prevešajo v čudovito jesen, obarvano s kosta-
nji in mladim vinom, ki ga bo kaj kmalu blagoslovil sveti 
Martin.

Prav v teh dneh pa mineva leto dni, odkar sem kot 4. Cer-
kvenjaška vinska kraljica v sodelovanju z vinogradniškimi 
društvi Upravne enote Lenart izvedla svoj veliki kraljevi 
projekt – Festival vin osrednjih Slovenskih goric. Festival 

je v lanskem letu privabil ve-
liko število obiskovalcev, nav-
dušil domače vinogradnike in 
pridobil odlične kritike. 

V ta namen in v namen, da 
festival postane tradicionalen, 
vas letos ponovno vabimo v 
petek, 27. oktobra 2017, na 
drugi Festival vin osrednjih 
Slovenskih goric, ki bo pote-
kal v samostanski kleti v Sveti 
Trojici s pričetkom ob 18 uri.

Vljudno vabljeni, da pod-
prete domače vinogradnike, poskusite odlična vina osre-
dnjih Slovenskih goric in preživite čudovit večer v prijetni 
družbi. Pa ne pozabite, tako kot pravi slogan našega festi-
vala: »Skupaj lažje rastemo! Skupaj zmoremo več.«

Martina Breznik, Društvo za ohranjanje kulture Vincar

ZDRAVJE

RAK DOJK IN PRESEJALNI 
PROGRAM DORA

V razvitih državah se je pogostost raka dojk v zadnjih letih zelo 
povečala. Vsak peti primer raka pri ženskah je rak dojk, kar ga 
postavlja na prvo mesto po pogostosti med vsemi raki pri žen-
skah. V Sloveniji vsako leto na novo odkrijejo nekaj čez tisoč 
obolelih oseb za rakom dojk. Med temi sta tudi en do dva odstot-
ka moških, torej se bolezen ne pojavlja samo pri ženskah.

Dejavniki tveganja in zdrav življenjski slog
Dejavniki tveganja za nastanek raka dojk so različni. Povezani 

so s spolom (večinoma ženske), starostjo (večinoma nad 50 let) 
ter krajem bivanja. Na večje tveganje za raka dojk vpliva tudi 
zgoden pojav menstruacije (pred 11. letom) in pozen pojav meno-
pavze (po 50. letu). Večje tveganje imajo tudi ženske, ki niso ni-
koli rodile, in tiste, ki so prvič rodile po 30. letu starosti. Dojenje 
zmanjša tveganje za nastanek obolenja. Tveganje za pojav raka 
dojk lahko zmanjšamo z zdravim življenjskih slogom. Predvsem 
je pomembno, da se izogibamo prekomernemu pitju alkohola, 
uživamo uravnoteženo zdravo prehrano z veliko zelenjave in 
sadja ter ohranjamo normalno telesno kondicijo in težo. Debe-
lost je namreč velik dejavnik tveganja za nastanek obolenja, saj 
je pri prekomerno težkih ženskah povišana količina hormonov – 
estrogenov. Redna zmerna telesna dejavnost dokazano zmanjšuje 
tveganje za pojav raka dojk. 

Ugotavljanje sprememb v zgodnji fazi
Kadar pravočasno zaznamo manjše spremembe, ki nastanejo, 

preden se rak razvije, lahko nastanek tega obolenja preprečimo. 
Tudi najdba že razvitega rakavega obolenja v zgodnji fazi vodi do 
boljše kvalitete življenja, kot če ga odkrijemo v razviti fazi in ko 
je morebiti že razsejan v druge dele telesa. 

Leta 2008 je v Sloveniji pričel delovati presejalni program z 
imenom DORA. Pomen presejalnega programa je pregledovanje 
zdravih žensk, oziroma tistih, pri katerih ni jasnih znakov za obo-
lenje. Gre za to, da želimo odkriti tiste ženske, ki imajo sumljive 
spremembe na dojkah, še preden se jih lahko zatiplje. V programu 
DORA se izvaja mamografija, ki je preprosta preiskava, na katero 
so vabljene ženske med 50. in 69. letom starosti. V tej starosti je 
verjetnost za nastanek raka največja. Vabila se pošiljajo po pošti. 

Ženske, mlajše od 50 let, ne prejemajo vabil na pregled, saj je 
rak dojk pri mlajših redkejši in ga v teh letih z mamografijo težje 
ugotovimo. Če je v družini prisoten rak dojk in ima ženska pred 
50. letom večje tveganje za zgodnji pojav raka, jo lahko na pro-
gram napoti osebni zdravnik tudi brez vabila. 

Tipne spremembe odkrivamo ženske same
Za zgodnje odkrivanje tipnih sprememb v dojki poleg rednega 

obiskovanja pregledov v programu DORA (po 50. letu) veliko 
naredi vsaka ženska sama. Pomembno je redno mesečno samo-
pregledovanje, ki ga je najbolje opraviti deseti dan po menstrua-
ciji. Pregled je priporočljivo opravljati od prve menstruacije da-
lje, pa tudi po menopavzi. Po menopavzi si lahko ženska izbere 
določen dan v mesecu, na katerega opravi pregled doma. Kako 
se pravilno lotiti pregleda doma, je možno izvedeti v zloženki ali 
v videu, ki sta prosto dostopna na internetu. Če nimate dostopa 
do interneta, o pravilni izvedbi pregleda povprašajte v ambulanti 
svojega osebnega zdravnika. 

 - Zloženka o pravilnem samopregledovanju dojk je dostopna na 
spletni povezavi: www.europadonna-zdruzenje.si/_files/221/
zlozenka_ED-WEB-SKUPAJ.jpg

 - Video o pravilnem samopregledovanju dojk je dostopen na sple-
tni povezavi: www.youtube.com/watch?v=Halov7mU6Ks 

 - Več o programu DORA si lahko preberete na spletni povezavi: 
https://dora.onko-i.si/

Tina Purgaj Gorc, dr. med.
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MLADA 
CERKVENJAČANKA JE 
POSTALA ZDRAVNICA

"Mnogo več pozornosti bi morali posvetiti preventivi, še 
zlasti primarni, potem bi bilo tudi manj bolezni ter tegob in 
trpljenja ljudi," pravi mlada zdravnica Tina Purgaj Gorc, dr. 
med. Starejši domačini in domačinke pravijo, da je prva ob-
čanka Cerkvenjaka, ki je končala medicinsko fakulteto.

Tina, ki se je rodila na začet-
ku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, je bila že kot majhna 
deklica v vrtcu v Cerkvenjaku 
pridna, prizadevna in zvedava, 
saj jo je zanimalo vse. K uče-
nju sta jo spodbujala starša, še 
zlasti pa dedek in babica, ki sta 
vedno poudarjala, da je znanje 
najboljša popotnica za ustvar-
jalno in polno življenje ter ve-
liko bogastvo, ki ga človeku 
ne more nihče vzeti.

Osnovno šolo je obiskova-
la v Cerkvenjaku. Kot pravi, 
so ji v spominu ostali domala 

vsi profesorji in profesorice, saj so bili odlični padagogi, ki so 
mlade znali motivirati za učenje, zato so jih tudi veliko nau-
čili. Izobraževanje je nadaljevala na II. gimnaziji v Mariboru, 
ki je, mimogrede povedano, v tistih letih v Mariboru veljala 
za elitno šolo za bodoče naravoslovce, zdravnike in inženirje. 
Nato se je vpisala na Medicinsko fakulteto v Mariboru, kjer je 
bila v prvi tako imenovani Bolonjski generaciji, ki je študirala 
po v Evropski uniji poenotenih študijskih programih. "V času 
študija smo študentke in študentje poleg teoretičnega znanja 
pridobili tudi veliko praktičnih izkušenj. Profesorji so se zelo 
angažirali, da bi nas čim več naučili, upoštevali pa so tudi naše 
želje, mnenja in predloge v zvezi s programom. Še posebej 
mi je ostal v spominu profesor dr. Marjan Skalicky, ki je znal 
zares zanimivo prenašati svoje znanje na mlade. Seveda pa so 
bili odlični tudi drugi profesorji. Med študijem sem bila vedno 
znova navdušena nad tem, kaj vse zmore sodobna medicina," 
pravi Purgaj Gorčeva, ki si je v času študija ustvarila tudi dru-
žino.

Študij medicine je zelo zahteven in tudi dolgotrajen. Za to, 
da človek pridobi naziv doktor medicine (dr. med.), se mora 
izobraževati skupaj 20 let (9 let v osnovni šolo in 4 leta v sre-
dnji šoli, študij pa fakulteti pa skupaj z absolventskim stažem 
traja 7 let). Zato, da bi lahko samostojno zdravil paciente, pa 
mora doktor medicine opraviti še pripravništvo, ki traja pol 
leta, in specializacijo, ki traja od 4 do 6 let. Potemtakem se 
mora bodoči zdravnik specialist izobraževati od 24 let in pol 
do 26 let in pol, da sme samostojno sprejeti, obravnavati in 
zdraviti pacienta.

Tina Purgaj Gorc se želi posvetiti preventivi. Upa, da ji bo 
uspelo pridobiti specializacijo iz družinske medicine, vendar 
to ni odvisno samo od nje, temveč zlasti od pristojnih zdra-
vstvenih organov, ki razpisujejo specializacije. Čeprav spe-
cialistov družinske medicine v Sloveniji primanjkuje, mladi 
zdravniki in zdravnice to specializacijo težko pridobijo, saj je 
zadnje čase razpisov zanjo (pre)malo. Še pred specializacijo 

MED LJUDMI
pa Purgajevo čaka pripravništvo, zlasti iz urgentne medicine, 
ki ga bo opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru v Ma-
riboru.

Ob zahtevnem šolanju in študiju je Tina, ki je odraščala v 
intelektualnem okolju, saj sta se izobraževala in študirala tudi 
starša, vedno tudi veliko brala. Kot pravi, jo zanima veliko 
stvari, še posebej pa biodinamična pridelava hrane, kar je po-
sebna znanost, saj ne gre samo za ekološko pridelavo, temveč 
za mnogo več. Biodinamični pridelavi se posvečata tudi njena 
starša, zato je že vrsto let vsakodnevno v stiku z njo. Še pose-
bej so jo pritegnila dela ustanovitelja biodinamične pridelave 
hrane Rudolfa Steinerja, ki je razvil tudi antropozofsko me-
dicino, ki dopolnjuje klasično moderno medicino. V ospredje 
postavlja predvsem primarno preventivo, o kateri dandanes 
premalo govorimo, čeprav je izredno pomembna. Pri primarni 
preventivi gre za zdravstveno ozaveščanje zdravih ljudi zato, 
da bi sami prevzeli odgovornost za svoje zdravje in da sploh 
ne bi zboleli. Kot pravi Purgajeva, se moramo potruditi za 
zdravo okolje, za zdravo zemljo, za zdrav zrak, za zdravo hra-
no, za manjši vnos soli v telo, za zdravo rekreacijo in podobno. 
Predvsem pa moramo upoštevati znanje o tem, kako ohraniti 
zdravje, potem bomo, gledano v celoti, tudi bolj zdravi. "Oza-
veščanje ljudi za zdrav način življenja ni vedno lahko, vendar 
pa se z leti obrestuje," poudarja Purgaj Gorčeva.

Zato sta se tudi z možem odločila, da si bo njuna mlada dru-
žina uredila življenje v Cerkvenjaku. "Tukaj imamo veliko 
možnosti za zdravo življenje. Kdor je priden in si sam kaj pri-
dela, se lahko tudi zdravo prehranjuje. Poleg tega pa živimo v 
okolju, kjer si ljudje med seboj pomagamo, še zlasti sorodniki, 
pa tudi drugi."

Tino Purgaj Gorc, ki je zagovornica zdravega načina življe-
nja, pa je vsak dan strah, da bo njo ali njenega otroka oziroma 
kogarkoli drugega na izredo nepreglednem cestnem ovinku 
neposredno pred domačo hišo na Vanetini kdo po nesreči po-
škodoval. "Ta ovinek zares kliče po razširitvi in rekonstrukciji, 
da se ne bo zgodilo kaj hudega," pravi in apelira na občino, naj 
poskuša to za varnost ljudi nevarno prometno točko čim prej 
sanirati.

Čeprav se Tina Purgaj Gorc, dr. med., pripravlja na priprav-
ništvo ozioroma specializacijo, bo kmalu v sodelovanju z men-
torjem začela delati s pacienti. Sicer pa ima pri delu s pacienti 
že kar nekaj izkušenj, saj je bil študij na fakulteti tako zasno-
van. V naslednjih tednih in mesecih bo stopila na poklicno pot, 
ki ni samo in zgolj delo, temveč tudi velika odgovornost do 
soljudi in pomembno poslanstvo. Pa srečno, Tina, na tej poti!

Tomaž Kšela

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

Ravnanje z odpadno električno  
in elektronsko opremo

Življenjska doba različnih 
električnih in elektronskih 
aparatov (EEO) je omejena 
zaradi dotrajanosti, uničenja 
ali zaradi tehnološke zasta-
relosti. Aparat postane od-
padek, s katerim je potrebno 
ravnati v skladu s predpisi. V letih od 2016 do 2021 je 
treba zbrati 45 do 65 % EEO, dane na trg v preteklih treh 
letih. Prav tako se za 5 % zvišujejo predpisani deleži po-
novne uporabe, recikliranja in predelave

Za več informacij lahko pokličete na 02/620 23 00 in 
02/620 23 01 ali pišete na odpadki@saubermacher.si.
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LUDVIK KRAMBERGER 
TUDI PO 80. LETU ZVEST 

PISANJU IN BRALCEM
Dopisnik številnih slovenskih časopisov, tudi Zrnja iz Cer-

kvenjaka, Ludvik Kramberger, je 19. avgusta praznoval 80. 
rojstni dan. Rodil se je kot 9. otrok v sicer 11-članski vini-
čarski družini v Ženjaku pri Benediktu. Najprej kovač, nato 
strojni tehnik se je posvečal mnogoterim dejavnostim. 

Kleni slovenskogoriški korenini se leta ne poznajo, ne po 
videzu ne po njegovi zvestobi ljubiteljskemu novinarskemu 
poslanstvu, ki ga je v svojem življenju leta 1971 postavil v 
ospredje. Pisal je in piše ter fotografira za številne časopise, 
njegovi prispevki gredo v mnoge tisoče. 

Danes sicer nekoliko manj, a ne misli odnehati, ker ga ljudje 
kličejo, naj jih obišče. Poleg obveščanja javnosti pa si Ludvik 
s pisanjem krajša čas in, kot pravi, se "dodatno izobražuje", saj 
vedno doživlja nekaj novega, prijetnega in koristnega.

Kot kolegu, katerega prispevkov smo vedno veseli in spo-
štujemo njihovo dragoceno dokumentarno vrednost, snemamo 
klobuk (sam je znan po njem) in izražamo globoko spoštova-
nje njegovemu reporterskemu delu in zapisovanju dragocenih 
informacij iz slovenske nacionalne in lokalne dediščine. Še 
posebej cenimo njegove zapise z obiskov v Cerkvenjaku. Še 
mnoga zdrava in ustvarjalna leta!

Uredništvo Zrnja, foto: Robert Kocuvan, 9ka.si

PARADIŽNIK VELIKAN
Letošnje poletje so zaznamovali štirje vročinski valovi, ki pa niso 

mogli preprečiti, da se posamezne gospodinje ne bi pohvalile z bo-
gato letino in rekordnimi vrtnimi plodovi ali zelenjavo.

Med tistimi zadovoljnimi gospodinjami je bila tudi Ivanka Ko-
letnik iz Andrencev. Vrtnine so lepo obrodile. Še posebej jo je pre-
senetil paradižnik. Kar nekaj jih tehtalo čez kilogram. Enemu med 
njimi pa je tehnica pokazala 1,60 kilograma. 

F. B.

V BESEDI IN SLIKI

BILO JE NEKOČ
Bilo je nekoč, pa vendar ne tako davno. Toda tudi 35 let je kar 

dolga doba in v tem času mnogo kaj pozabljenega, spremenje-
nega ali celo opuščenega. Le kakšna ohranjena fotografija nas še 
na kaj spomni. Ta je nastala ob 11. kongresu Zveze socialistične 
mladine Slovenije, ki se je odvijal od 22. do 24. 10. 1982. Temu 
dogodku so tudi v mladinski organizaciji v Cerkvenjaku, ki je 
imela svoj klubski prostor v kletnem prostoru stare šole, kjer 
je danes točilnica Gostišča pri Antonu, dodali svoj prispevek. 
Poleg mladih so se ga udeležili predstavniki cerkvenjaških dru-
štev in organizacij. Na fotografiji so Rihard Anžel, Pavla Tušak, 
Franc Žmavc in Anton Fekonja. Danes že vsi pokojni. V ospred-
ju pa vidimo tedanjega predsednika cerkvenjaške mladine Mar-
jana Žmavca, danes župana občine Cerkvenjak.

F. B. 

BILO JE NEKOČ

Kot mnoge cerkvenjaške dogodke je Ludvik Kramberger spre-
mljal tudi postavitve klopotca.
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CERKVENJAŠKI ŠERIF  
JIH JE IMEL 50

Če kdo morda še ni vedel, jih je Cerkvenjaški šerif letos 
imel 50. Ob tem jubileju je, kot kaže naša fotografija, rad 
posedal pred blokom v Cerkvenjaku, zato so se Cerkvenja-
čanke in Cerkvenjačani v tistih dneh počutili še posebej 
varne.

Tekst in foto: T. Kšela

Zagovor
»V preiskavi ste povedali, da ste ob povratku s službene poti 
doma v postelji zasačili ženo z ljubimcem,« je dejal sodnik. 
»Zanima me, zakaj ste nato ustrelili ženo in ne ljubimca?«
»Ne morem vsak dan nekoga ustreliti.«

Kumaričina maska
»Ali se ti ne zdi, da mi kumaričina maska polepša obraz?« je 
žena dejala možu.
»Saj, saj, samo ne vem, zakaj si jo po nekaj urah snameš,« je 
odvrnil mož.

Pri zobozdravnici
»Čeprav si zobe vsak dan čistim, imam čisto rumene. Kaj lah-
ko storim,« je možakar vprašal zobozdravnico.
»Predlagam vam, da nosite zelene kravate z rumenim vzor-
cem.«

Dopust v hotelu
»Z ženo sva preživela čudovit dopust v zelo nobel hotelu,« se 
je mož pohvalil pred prijateljem. Ta ga je povprašal po imenu 
hotela.
»V katerem hotelu sva že bila?« je mož povprašal ženo.
»Pozabila sem. Na krožnike poglej!«

Naivnost
»No, vidite, da se vam ne splača krasti, ker vas vedno zalotijo 
in kaznujejo,« je policist dejal lopovu.
»Ne bodite naivni. Ali res mislite, da me vedno dobijo?«

Tri magične besede
»Jaz te ljubim,« je dejal fant punci. Nato pa je nadaljeval: »Se-
daj pa še ti meni povej tri magične besede, ki naju bodo za 
vedno povezale.«
»Jaz sem noseča,« mu je dahnila v uho.

Rojstni dan
»Teta, lepo da si prišla na moj rojstni dan,« je majhna nečaki-
nja dejala svoji teti.
»Si res vesela?«
»Seveda, saj je že očka rekel, da nam danes samo še to manjka, 
da ti prideš.«

Pri sodniku
»Zaradi tega, ker ste bili žaljivi do policistov, boste morali pla-
čati globo v višini tisoč evrov,« je dejal sodnik. »Ali imate kaj 
za povedati na to?«
»Ogromno, vendar bom, glede na tukajšnje cene, raje molčal.«

Materin jezik
»Ata, zakaj učiteljica v šoli vedno govori samo o materinem 
jeziku?« je Petrček vprašal očeta.
»Zato, ker so ženske bolj jezikave kot moški.«

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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11. TRGATEV JOHANEZOVE TRTE
Koledarska jesen je prinesla zadovoljstvo tudi na obraze vi-

nogradnikov, tudi gospodarja Johanezove trte, župana občine 
Cerkvenjak Marjana Žmavca, viničarja Damijana Breznika in 
njegovega mentorja prof. Jožeta Pučka.

Turistično prireditev »Pod klopotcem« in 11. trgatev Johane-
zove trte je v nedeljo, 8. 10. 2017, povezovala Darinka Čobec, 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc pa je v nagovoru med 
drugim dejal: »Jesen je čas, ko pobiramo plodove narave in se-
veda tudi našega dela. Tako je tudi v vinogradu, kjer je potrebno 
veliko dela in strokovnega znanja, da ohranimo pridelek zdrav 
in iz njega z umnim kletarjenjem pridelamo kvalitetno vino. Le-
tošnja letina je glede na spomladansko pozebo kar zadovoljiva, 
saj smo vinogradniki pridelali kvaliteten pridelek s primernimi 
kislinami in sladkorjem v grozdju, kar je osnova za dober vinski 
letnik 2017. Zbrane so nagovorili še viničar Damijan Breznik, 
peta vinska kraljica Monika Majer in Franc Zorko, predsednik 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Prireditev 
je bila popestrena s kulturnim programom. 

Podeljeno je bilo protokolarno vino, ki so ga prejeli Franc Čeh 
iz Ivanjskega Vrha za aktivno delo v TD Cerkvenjak, delo v žu-
pniji Sv. Anton ter sodelovanje pri organizaciji različnih turistič-
no-etnografskih prireditev; Nevenka Kaučič iz Štajerske turistič-
ne zveze Maribor za vzorno sodelovanje z občino Cerkvenjak 
na področju turizma in vzpodbujanja lokalne turistične ponudbe; 

Simon Druzovič iz Drbetincev, uspešen vinogradnik in vinar, 
član DVLV Cerkvenjak, ki prideluje kvalitetna vina in dosega 
vrhunske rezultate na različnih tekmovanjih, in Robert Kocuvan 
iz Cerkvenjaka. S svojimi video prezentacijami je ponesel ime 
občine Cerkvenjak in vseh dogodkov, povezanih s prireditvami 
ob Johanezovi trti preko družbenih omrežij širom po Sloveniji 
in tujini.

Sledila je trgatev Johanezove trte, s katere so porezali 96 groz-
dov in namerili 16,50 odstotkov vsebnosti sladkorja.

Dogajanje se je zaključilo z sproščenim druženjem ob dobri 
vinski kapljici članov vinogradniškega društva in dobrotah dru-
štva kmečkih žena in deklet ter melodijah in pesmih Stanka in 
Franca. Za sceno prireditvenega prostora pa je poskrbelo Turi-
stično društvo Cerkvenjak. 

Tekst in foto: Franc Bratkovič

PRIREDITVE V CERKVENJAKU 
NOVEMBER

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

12. Martinovanje 2017 – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi društvi 

23. Polaganje venca k spomeniku generala Rudolfa Maistra 
in ogled filma Slovenci v vojni 1914-1918 – v avli Doma 
kulture – Društvo general Maister Cerkvenjak 

25. Izdelava adventnega venca – TD Cerkvenjak 

DECEMBER

Prižig novoletne okrasitve, pohod po Cerkvenjaku in petje pra-
zničnih pesmi – KD Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi društvi 
 5. Tradicionalno 23. miklavževanje – Trgovina - gostinstvo 

Ploj 
 7. Medobčinsko tekmovanje v igranju kart – v domu 

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

Peščenem Vrhu – Društvo »Krdebač Cerkvenjak 
21. Prireditev »Ujemi trenutek« – OŠ Cerkvenjak–Vitomarci
23. Izdelava jaslic – pri cerkvi sv. Antona – Turistično društvo 

Cerkvenjak
24. Pohod k polnočnici z baklami iz vseh zaselkov očine 

Cerkvenjak 
26. Božično-novoletni sejem, blagoslov jaslic in dobrodelna 

akcija Krdebač – pri cerkvi sv. Antona 
31. Silvestrovanje na prostem – Društvo vinogradnikov in 

ljubiteljev vina Cerkvenjak 


