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IZIDI LOKALNIH 
VOLITEV V OSREDNJIH 
SLOVENSKIH GORICAH

V nedeljo, 18 novembra, so bile v Sloveniji lokalne volitve, 
na katerih je sodelovalo 862.918 od 1.701.265 volilnih upravi-
čencev. Volilna udeležba je bila 50,72 odstotna.

V občinah v osrednjih Slovenskih goricah na območju 
Upravne enote Lenart so bili na lokalnih volitvah doseženi na-
slednji izidi:

Občina Lenart
Od 6.462 volilnih upravičencev jih je po imeniku glasovalo 

3.341. Volilna udeležba je bila 51,70 odstotka. 
Za župana je bil med dvema kandidatoma z 79,63 odstotka 

glasov izvoljen mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. (pre-
dlagali so ga Stanka Ferš in skupina volivcev), medtem ko je 
mag. Ivan Vogrin (SSN) dobil 20,37 odstotka glasov.

Člane občinskega sveta so volivke in volivci volili v dveh 
volilnih enotah na listah. V občinskem svetu so liste dosegle 
sledeče število mandatov: SDS-4, Lista proaktivnih-3, SLS-3, 
DESUS-2, NSI-1, SD-1, SMC-1.

Občina Benedikt
Od 2.044 volilnih upravičencev jih je volilo 1.253. Volilna 

udeležba je bila 61,30 odstotna.
Za župana so kandidirali trije kandidati. Novi župan obči-

ne Benedikt je mag. Milan Repič (SLS), ki je osvojil 57,84 
odstotka glasov. Mag. Avgust Zavernik (Dušan Janžekovič in 
skupina volivcev) je prejel 32,98 odstotka glasov, za Antona 
Mlaska (Roman Senekovič in skupina volivcev) pa je glasova-
lo 9,17 odstotka volilnih upravičencev.

Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni: Danilo Juršnik 
(Nataša Juršnik in skupina volivcev), Jernej Merčnik (SLS), 
Jožef Maurič (SDS), Dragica Hobot (SLS), Damjan Kaučič 
(SDS), Ksenija Perko (SLS), Igor Barton (Stanislav Kolar in 
skupina volivcev), Igor Repič (SLS) in Darjan Kebrič (SLS).

Občina Sveta Ana
Od 1.856 volilnih upravičencih jih je po imeniku glasovalo 

1.068. Volilna udeležba je bila 57,54 odstotka.
Za župana je bil med dvema kandidatoma izvoljen Silvo 

Slaček (Vinko Ketiš in skupina volivcev) z 90,37 odstotka gla-
sov, medtem ko je dobil Drago Weinhandl (Anica Weinhandl 
in skupina volivcev) 9,63 odstotka glasov.

Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Martin Breznik 
(Dušan Mihelič in skupina volivcev), Karl Škrlec (SD), Vik-
tor Kapl (Branko Perko in skupina volivcev), Breda Špindler 
(Brako Perko in skupina volivcev) Silvo Nikl (SLS), Roman 
Režonja (SLS), Drago Ruhitel (Dušan Zalokar in skupina vo-
livcev), Dušan Kokol (SLS) in Bernarda Potočnik (SD).

Občina Sveta Trojica
Od 1.808 volilnih upravičencev jih je glasovalo 1.450. Volil-

na udeležba je bila 80,20 odstotna.
Za župana je bil med dvema kandidatoma izvoljen David Klo-

basa (NSI) s 56,68 odstotka glasov, medtem ko je dobil Darko 
Fras (Branko Novak in skupina volivcev) 43,32 odstotka glasov.

Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Smiljan Feko-
nja (Uroš Lešnik in skupina volivcev), Marjan Klobasa (NSI), 
Danijel Tušek (SD), Jasmina Trojner Kraner (SDS), Branko 
Družovec (NSI), Branko Novak (SD), Marko Gungl (NSI), 
Kristjan Duh(NSI), Aleksander Divjak (NSI), Bojan Švarc 
(NSI) in Milan Anžel (NSI).

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Od 1.737 volilnih upravičencev jih je glasovalo 791. Volilna 

udeležba je bila 45,54 odstotna.

Za župana je bil kot edini kandidat izvoljen Peter Škrlec 
(SDS), za katerega je glasovalo 100 odstotkov volilnih upravi-
čencev, ki so oddali veljavne glasovnice.

Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Alen Breznik 
(Alen Breznik in skupina volivcev), Miroslav Breznik (DE-
SUS), Aleksandra Kranar (SDS), Peter Breznik (SDS), Dušan 
Ribič (SDS), Jožefa Kurnik (SDS), Branko Lorbek (SDS), Ro-
bert Pavalec (Robert Pavalec in skupina volivcev) in Robert 
Zorjan (Robert Zorjan in skupina volivcev).

T. K. 

NASLEDNJE LETO 
POVPREČNINA 573,5 EVRA

Predstavniki reprezentativnih združenj občin (Skupnosti 
občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja me-
stnih občin Slovenije) so po več krogih pogajanj v prisotnosti 
predsednika vlade Marjana Šarca in ministra za javno upravo 
Rudija Medveda z ministrom za finance dr. Andrejem Berton-
cljem podpisali pismo o nameri, s katerim so se dogovorili za 
višino povprečnine v letu 2019. Ta bo znašala 573,5 evra na 
prebivalca občine.

Na prvih pogajanjih je nova vlada občinam ponudila pov-
prečnino v višini 564,75 evra na prebivalca, vendar so pred-
stavniki občin na pogajanjih predstavnike vlade uspeli prepri-
čati, da s temi sredstvi občine ne bi uspele izvršiti vseh nalog, 
ki jim jih nalaga zakonodaja.

Dogovorili so se tudi, da bodo ustanovili posebno delovno 
skupino, v kateri bodo predstavniki vlade in reprezentativnih 
združenj občin. Delovna skupina bo v šestih mesecih preučila 
možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov 
občin, ki jih le-te imajo po različnih zakonih. Člani delovne 
skupine si bodo prizadevali najti tudi rešitve, da bi poenosta-
vili izvajanje investicijskih projektov po zakonu o financira-
nju občin. Prav tako bodo po šestih mesecih proučili, kako bo 
predvideni dogovor vlade s sindikati javnega sektorja, o kate-
rem pogajanja še potekajo, vplival na višino stroškov občin. 

T. K.

OBČINA CERKVENJAK 
IMA NOVEGA - STAREGA 

ŽUPANA IN NOV 
OBČINSKI SVET

Lokalnih volitev v Sloveniji se je v nedeljo, 18. decem-
bra, od 1.676 volilnih upravičencev po imeniku udeležilo 
808. Volilna udeležba je bila 48,12 odstotna.

Za župana je bil kot edini kandidat izvoljen Marjan Žmavc 
(Damjan Žmavc in skupina volivcev) s 100 odstotki glasov 
volilnih upravičencev, ki so oddali veljavne glasovnice.

Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni Primož Čuček 
(SLS), Franc Fekonja (SD), Simona Firbas (SD), Andrej 
Kocbek (SD), Irena Kozar (SD), Denis Ploj (Petra Ploj 
in skupina volivcev), Franc Zorko (SDS) in mag. Mirko 
Žmavc (SMC).

Nove svetnike in svetnice smo povprašali, na katerih podro-
čjih so bili doslej najbolj aktivni, kako ocenjujejo predvolilno 
kampanjo in zakaj so sami kandidirali ter katere so po njiho-
vem mnenju prednostne naloge novega občinskega vodstva. 

Njihove izjave smo na kratko povzeli in jih v nadaljevanju 
objavljamo.
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NAJVEČJI VREDNOTI STA ŽIVLJENJE V MIRU IN SLOGI

Marjan Žmavc: Strankarska pripadnost članov občinskega 
sveta v naši občini doslej ni igrala nobene posebne vloge, saj 
si vsi prizadevamo za razvoj Občine Cerkvenjak kot celote.

V Sloveniji so bile v nedeljo, 18. novembra 2018, redne 
lokalne volitve. Občina Cerkvenjak je že v prvem krogu 
dobila novo vodstvo, saj je za novega župana kandidiral 
samo dosedanji župan Marjan Žmavc. Volivke in volivci so 
poleg njega izvolili tudi nove člane občinskega sveta, ki so 
se na začetku decembra že sestali na konstitutivni seji. Tako 
je Občina Cerkvenjak v pičlih treh tednih po volitvah, ko 
se v nekaterih drugih občinah v Sloveniji še ni končal niti 
drugi krog volitev, že dobila novo vodstvo s polnimi poo-
blastili, kar je predpogoj za normalno delovanje občine in 
njen razvoj. Ravno o razvoju Občine Cerkvenjak smo se na 
začetku novega mandatnega obdobja pogovarjali z njenim 
dosedanjim in novim županom Marjanom Žmavcem.
Kakšen je vaš prvi komentar po volitvah?

Najprej se zahvaljujem vsem volivkam in volivcem, ki so 
prišli na volitve, saj so s tem omogočili izvolitev novega vod-
stva občine. Volivkam in volivcem se zahvaljujem tudi, da so 
meni in članom občinskega sveta zaupali vodenje občine v na-
slednjem mandatnem obdobju.
Kako pa ocenjujete predvolilno kampanjo?

Na volilnem lističu za župana zares ni bilo gneče, saj sem bil 
edini kandidat. To sem razumel kot veliko zaupanje občank in 
občanov v svoje dosedanje delo ter v delo občinskega sveta in 
občinske uprave oziroma zaposlenih na občini. To nas vse sku-
paj zavezuje, da bomo tudi v prihodnje delali v dobrobit naše 
občine in skrbno ravnali z javnim denarjem oziroma s sredstvi 
občinskega proračuna.

Kljub temu, da sem bil edini kandidat za župana, pa pred-
volilne kampanje nisem podcenjeval, temveč sem se jo lotil z 
vso resnostjo. Volivke in volivce sem s svojim programom se-
znanil s pomočjo zloženke, ki so jo prejela vsa gospodinjstva 
v občini. Udeležil sem se tudi predstavitve programov župan-
skih kandidatov na Radiu Slovenske gorice. Tako sem v času 
predvolilne kampanje občanke in občane Cerkvenjaka celovi-
to seznanil s svojim programom, kar se mi zdi edino pošteno 
in korektno, saj lahko samo tako odgovorno odločijo, kdo bo 
občino vodil v naslednjem mandatu.
Vam je v občinskem svetu že uspelo sestaviti koalicijo?

V občinski svet je bilo izvoljenih največ svetnikov iz SD-ja, 
sledijo pa jim svetniki iz SLS-a, SMC-ja in SDS-a. Čeprav 
sem sam kandidiral kot neodvisni kandidat s podporo volivk in 
volivcev, je mojo kandidaturo za župana pred volitvami pod-

prlo več strank – SD, Desus, SLS, SDS in SMC. Že iz tega 
je razvidno, da so moj program podprle vse stranke, ki imajo 
sedaj svoje člane v občinskem svetu. Pa tudi sicer strankar-
ska pripadnost članov občinskega sveta pri nas doslej ni igrala 
neke posebne vloge, saj pri delu občinskega sveta ni bilo čutiti 
nekih strankarskih razhajanj. Vsem svetnicam in svetnikom je 
bil in je skupni cilj razvoj občine kot celote. Dejansko volivke 
in volivci v tako majhnih občinah, kot je naša, volijo človeka, 
ne strankarske liste 
Na začetku novega mandata so še posebej aktualna vprašanja, 
ki zadevajo razvoj občine. V preteklosti, ko smo v Sloveniji še 
posebej močno občutili posledice svetovne finančne in gospo-
darske krize, pogoji za hitrejši razvoj občin niso bili rožnati. 
Sedaj, ko v Sloveniji ponovno beležimo gospodarsko rast in ko 
je na čelu vlade nekdanji župan Kamnika Marjan Šarec, pa se 
zdi, da so pogoji za razvoj občin zopet bolj ugodni.

Res je. To se je pokazalo že na 2. kongresu slovenskih ob-
čin, ki je potekal od 2. do 3. oktobra v Rimskih toplicah. Na 
njem smo se župani srečali s predsednikom Republike Slove-
nije in tudi s predsednikom vlade ter predstavniki ministrstev 
in vladnih služb. Na pogovorih se je pokazal drugačen odnos 
sedanje vlade do lokalnih skupnosti in njihove vloge pri de-
lovanju naše države in lokalne samouprave. Posledica tega je 
že nekoliko višja povprečnina za leto 2019, ki bo 573,5 evra 
po občanki oziroma občanu. S tem se je začela povprečnina 
približevati višini, ki je opredeljena v Zakonu o financiranju 
občin. Še posebej pa je pomembno, da so že stekli pogovo-
ri med predstavniki vlade in reprezentativnih združenj občin 
(Skupnosti občin Slovenije - SOS, Združenja občin Sloveni-
je – ZOS in Združenja mestnih občin Slovenije – ZMOS), na 
katerih se bodo pogovorili o nalogah, ki jih je država prenesla 
na občine, ter o primernih finančnih sredstvih, ki jih občine 
potrebujejo za nemoteno izvajanje teh nalog.
Kar precej nalog imajo občine na področju socialnega var-
stva. Že doslej so sredstva za socialne transferje predstavljala 
dokaj veliko postavko v občinskih proračunih. Kako bo s tem 
sedaj, ko sta vlada in državni zbor upravičeno zvišala nekate-
re socialne transferje?

V našem občinskem proračunu so sredstva za socialne trans-
ferje oziroma za izvajanje socialne politike iz leta v leto večja. 
Velik del sredstev, ki nam jih bo država leta 2019 z nekoliko 
višjo povprečnino dala več kot letos (naslednje leto bo pov-
prečnina za dobrih 20 evrov višja od letošnje), se bo v resnici 
pretočil v socialne transferje, ki jih bo občina na takšen ali 
drugačen način namenila za potrebe socialno šibkih občank 
in občanov.
Kakšne so pravzaprav socialne razmere v občini?

Socialne razmere v občini niso rožnate. Brezposelnost je si-
cer okoli 7-odstotna, kar je pod državnim povprečjem. Žal pa 
je še vedno kar nekaj občank in občanov, ki so dolgotrajno 
brezposelni. Brezposelnim občanom, ki za osnovno zdravstve-
no zavarovanje nimajo dovolj lastnih sredstev, premijo za to 
zavarovanje plačuje občina, kar tudi niso mala sredstva.
Občina je dolžna doplačevati ali plačevati tudi oskrbo v do-
movih za starostnike tistim občankam in občanom, ki sami 
nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi si jo plačevali, ali ne? 

Življenjska doba se podaljšuje, kar je civilizacijski dosežek. 
Zato je v celotni populaciji tudi več starejših ljudi. Nekateri 
ne morejo več sami skrbeti zase, zato so primorani oditi v ka-
kšnega od domov za starejše. V teh domovih je kar nekaj naših 
občanov – ne samo v Domu sv. Lenarta v Lenartu, temveč 
tudi v drugih domovih v SV Sloveniji. Nekaterim mora občina 

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM
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doplačevati plačilo za oskrbo. Zato, da bi lahko starejši obča-
ni tudi takrat, ko potrebujejo domsko oskrbo, ostali v svojem 
domačem okolju, na občini že razmišljamo, da bi v Cerkve-
njaku z leti pridobili enoto kakšnega doma za starejše. Tako 
bi starejši občanke in občani, ki v starosti potrebujejo domsko 
oskrbo, jesen svojega življenja preživeli v domači občini ozi-
roma kraju.
Marsikateri starejši občan ali bolnik pa potrebuje pomoč na 
domu. V kakšnem deležu občina subvencionira pomoč na 
domu za svoje občane?

Pomoč na domu poteka preko lenarške enote Centra za social-
no delo Maribor, naša občina pa svojim občankam in občanom 
pomoč na domu subvencionira. Ekonomska cena za uro pomoči 
na domu znaša okoli 16 evrov. Občanke in občani Občine Cer-
kvenjak pa jo iz svojega žepa plačajo 3,5 evra na uro, razliko pa 
plača občina iz proračuna. Tisti, ki imajo določeno stopnjo inva-
lidnosti, pa so povsem oproščeni plačila lastnega prispevka za 
pomoč na domu. Zanje v celoti pomoč na domu plačuje občina.
Občina subvencionira tudi plačilo vrtca vsem staršem, ki sami 
zaradi nižjih dohodkov za svojega otroka ali otroke ne morejo 
plačevati ekonomske cene. Kakšen strošek je to za občino?

Gre za precej velik strošek. Na letni ravni občina za to name-
ni blizu 275 tisoč evrov. Starši v povprečju plačajo za oskrb-
nino za svoje malčke v vrtcu okoli 35 odstotkov ekonomske 
cene, vse drugo pa namesto njih plača občina. Delež oskrbnine, 
ki ga plačajo starši, je izračunan na podlagi njihovih dohodkov.
Na stroške občinskih proračunov bodo vplivali tudi spora-
zumi, ki jih je vlada sklenila s sindikati javnega sektorja na 
državni ravni, saj se bodo na njihovi osnovi naslednje leto 
dvignile plače in povečale nekatere pravice javnim uslužben-
cem, med katere sodijo zaposleni v otroškem varstvu, šolstvu, 
zdravstvu, javni upravi, lokalnih skupnostih, kulturi in dru-
gih družbenih dejavnostih.

Glede na to, da v Cerkvenjaku število javnih uslužbencev, 
za katere sredstva za plače zagotavlja občinski proračun, ni 
veliko, to ne bo imelo večjega vpliva na občinski proračun, 
nekaj pa že, še zlasti če upoštevamo, da se bodo zaradi dviga 
plač javnim uslužbencem povečali tudi stroški dela v različnih 
zavodih, ki delujejo na območju Upravne enote Lenart. Vseka-
kor bo občina v svojem proračunu zagotovila sredstva tudi za 
povišanje plač javnim uslužbencem.
Občina zagotavlja tudi sredstva za brezplačen prevoz otrok v šolo 
in nazaj domov. Koliko sredstev nameni za to na letni ravni?

Na letni ravni daje občina za to okoli 50 tisoč evrov. Te prevo-
ze koristi okoli 50 odstotkov vseh otrok, ki obiskujejo Osnovno 
šolo Cerkvenjak – Vitomarci. V zadnjem obdobju smo podalj-
šali avtobusne linije za prevoz otrok v šolo, tako da se sedaj z 
brezplačnimi avtobusi lahko v šolo vozijo tudi učenci iz Smo-
lincev in Župetincev. Ugotavljamo, da bi bilo potrebno tem av-
tobusnim linijam priključiti še linijo do kakšnega zaselka, kjer 
je to mogoče. Dobra stran avtobusnih prevozov učencev v šolo 
in nazaj je, da ti prevozi otrokom zagotavljajo večjo varnost 
v prometu. Po drugi strani pa bo občina v tudi v prihodnje še 
gradila pločnike in javno razsvetljavo, da bo čim večja tudi pro-
metna varnost otrok, ki del poti v šolo in nazaj opravijo peš.
Občina ima na področju sociale še marsikatero nalogo, za 
izvajanje katere mora v svojem proračunu zagotoviti potreb-
na sredstva. Ali ji bo kljub temu ostalo še kaj sredstev za in-
vesticije in razvoj? Bo država, kar se investicijskih sredstev 
občine tiče, kaj bolj radodarna kot je bila doslej?

Za investicije bo naša občina naslednje leto namenila okoli 
pol milijona evrov proračunskih sredstev. V ta znesek so vklju-
čena tudi nepovratna in povratna sredstva države po 23. členu 
Zakona o financiranju občin. Omenjena sredstva bo občina 
namenila pretežno za vzdrževanje in obnovo občinskih cest 
in javnih poti, za izgradnjo »Vitalin parka«, za nadaljnjo izgra-
dnjo vodovodnega omrežja in druge javne infrastrukture po 
naseljih. Bolj konkretno bo mogoče o tem spregovoriti, ko bo 

občinski svet sprejel občinski proračun za leto 2019. To se bo 
zgodilo predvidoma konec januarja naslednje leto.
Kako »težek« bo predvidoma občinski proračun za naslednje 
leto?

Na prihodkovni in odhodkovni strani bo »težek« predvido-
ma okoli dva milijona evrov. Gledano v daljšem časovnem 
nizu let bo občinski proračun za leto 2019 glede višine sred-
stev nekoliko višji kot letošnji.
Kakor ste že najavili, bo največja investicija naslednje leto 
rekonstrukcija ceste skozi Cerkvenjak od pokopališča do Po-
slovno-obrtne cone v Brengovi.

Sredstva za rekonstrukcijo ceste bo zagotovila Direkcija Re-
publike Slovenije za infrastrukturo, občina pa bo iz proračuna 
dala sredstva za izgradnjo pločnika ob cesti ter za ureditev jav-
ne razsvetljave in položitev komunalnih vodov.
V kakšni fazi je ta investicija?

Razpisni postopek za izbiro najbolj ugodnega izvajalca del, 
ki ga bo po dogovoru z omenjeno direkcijo izpeljala naša ob-
čina, je že v teku. Prvi razpis je bil razveljavljen, ker so bile 
cene, ki so jih ponudili izvajalci, glede na popise projektanta 
previsoke. Zato je občina že objavila drugi razpis. Sedaj ča-
kamo na nove ponudbe tistih izvajalcev, ki so zainteresirani 
pridobiti ta posel. Upam, da nam bo do februarja uspelo izbrati 
najboljšega izvajalca.
Ostaja rok za izvedbo nespremenjen?

Da. Rekonstrukcijo ceste skozi Cerkvenjak in izgradnjo 
pločnika ter javne razsvetljave naj bi dokončali do septembra 
leta 2019.
Bo prišlo ob rekonstrukciji ceste skozi Cerkvenjak do ka-
kšnih večjih sprememb?

V sklopu te rekonstrukcije bo izvedena tudi ureditev osre-
dnjega trga v Cerkvenjaku. Idejni projekt za obnovo trga je iz-
delala skupina projektantov iz Murske Sobote OCTA arhitekti. 
Projektantka je arhitektka Patricija Flisar.

Tako bo videti sodobno prenovljen osrednji trg v središču  
Cerkvenjaka.

Čemu bo namenjen na novo urejen osrednji trg v kraju in občini?
Predvsem bo namenjen druženju in različnim prireditvam 

na prostem, omejil pa bo tudi parkiranje, ki ne sodi v središče 
kraja. Nekaj parkirnih mest bo občina uredila v neposredni bli-
žini občine. Sorazmerno veliko parkirišče bo investitor zgradil 
tudi pred novo trgovino v Cerkvenjaku. Pa tudi sicer je v kraju 
že kar veliko parkirišč, kjer bodo lahko vozniki parkirali svo-
je avtomobile, da le-ti ne bodo obremenjevali samega centra 
Cerkvenjaka. V vseh sodobno urejenih krajih in mestih so že 
omejili promet in parkiranje avtomobilov.
Kako pa bo po rekonstrukciji osrednje prometnice skozi Cer-
kvenjak s prometom skozi njegovo središče. Žal se te prome-
tnice ne da prestaviti iz središča kraja.

To je res. Vendar pa cesta skozi Cerkvenjak ne bo več »glav-
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na«, kot je bila doslej. Promet bo omejen na 30 kilometrov 
na uro, kakor je to primer v domala vseh središčih krajev in 
mest pri nas in v tujini. Na prenovljenem trgu bodo prevladali 
drugi objekti, med drugim tudi fontana sredi trga. Poleg fon-
tane bodo v središču Cerkvenjaka še drugi elementi (denimo 
betonski bloki z leseno površino, na katerih bo mogoče sedeti) 
in granitne plošče po tleh, ki bodo polepšali vizualno podobo 
osrednjega cerkvenjaškega trga.
Med velike investicije v Cerkvenjaku sodi tudi izgradnja 
objekta za trgovino, lekarno in še nekatere lokale, ki jo izvaja 
zasebni investitor. Slednji bo pred objektom uredil tudi 40 
parkirnih mest. Kako daleč je ta investicija, ki bo polepšala 
tudi veduto kraja?

Zemeljska dela, ki so bila zelo obsežna, so že končana. Na 
terenu je vse pripravljeno za začetek izgradnje načrtovanega 
objekta. Investitor ga namerava zgraditi do jeseni 2019.
Kdaj pa bo stekla izgradnja Vitalin parka, ki prav tako sodi 
med večje investicije?

Prva faza izgradnje bo stekla predvidoma naslednje leto. V 
okviru te faze bo najprej zgrajeno balinišče in pomožni objekt. Ta 
projekt bo sofinanciran iz sredstev LAS Ovtar Slovenske gorice.
Kako pa je s stanovanjsko gradnjo?

Občina bo komunalno uredila novo sosesko za individualno 
gradnjo v Cogetincih na lokaciji Nedeljkovih in Lorenčičevih 
parcel. Tam je 12 parcel. Občina bo na tej lokaciji uredila ce-
sto, vodovod in kanalizacijo, v sodelovanju s Telekomom in 
Elektrom pa še elektriko in telekomunikacijske vode. Investi-
torji, ki bodo gradili stanovanjske hiše na parcelah, pa bodo 
nato plačali komunalni prispevek. Nekaj hiš na ključ namerava 
na tej lokaciji za trg zgraditi podjetnik Sašo Lorenčič.
Tako bodo lahko zainteresirani kupci, ki bi radi živeli v osre-
dnjih Slovenskih goricah, hišo kupili tudi v Občini Cerkve-
njak. Izkušnje iz Benedikta in Svete Trojice kažejo, da je tako 
med domačini kot tudi med ljudmi iz drugih mest in krajev 
za to precejšnje zanimanje. V novem naselju v Benediktu so 
doslej denimo polovico hiš kupili domačini, polovico pa kup-
ci iz drugih krajev.

Na občini smo zainteresirani za širitev kraja oziroma za pri-
seljevanje novih občank in občanov v našo občino. Običajno si 
nove hiše kupujejo mlade družine, pa tudi drugi. Poleg vsega 
drugega novi občani prispevajo tudi k hitrejšemu razvoju ob-
čine. Med drugim se na njihov račun povečujejo tudi prihodki 
v občinski proračun.
Približujejo se božično-novoletni prazniki, ko je v občini Cer-
kvenjak vedno živahno in zanimivo. Kaj se bo proti koncu 
veselega decembra dogajalo v Cerkvenjaku letos?

Na osrednjem trgu v Cerkvenjaku bo 21. decembra zvečer 
božično-novoletni sejem, ki ga pripravljajo društvo Vincar in 
ponudniki iz Cerkvenjaka ter okolice. Osnovna šola bo pri-
pravila že tradicionalno prireditev Ujemi trenutek, Turistično 
društvo Cerkvenjak, ki nas je že razveselilo z ureditvijo adven-
tnega venca, pa bo postavilo še jaslice in še kaj bi se našlo. Ob-
čina je poskrbela tudi, da bo središče Cerkvenjak čez praznike 
lepo okrašeno in razsvetljeno z mnogimi lučkami. Silvestrova-
nja na prostem pa letos ne bo, saj ga nameravamo postaviti na 
nove osnove ter se za njegovo organizacijo in izvedbo dogo-
voriti z gostinci ali preostalimi društvi v kraju.
Na koncu še vprašanje o tem, kaj želite občankam in obča-
nom v prihajajočih prazničnih dneh in v novem letu 2019?

Vsem želim prijetne božične praznike, dan samostojnosti in 
enotnosti in da bi se imeli lepo za Silvestrovo. V novem 2019 
letu pa vsem želim obilo zdravja, zadovoljstva in osebne sreče. 
Vsem skupaj pa želim, da bi v naslednjem letu v tem nemir-
nem svetu živeli v miru in slogi, ki sta naši največji vrednoti.

T. K. 

NOV OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKVENJAK

Nove svetnike in svetnice smo povprašali, na katerih podro-
čjih so bili doslej najbolj aktivni, kako ocenjujejo predvolilno 
kampanjo in zakaj so sami kandidirali ter katere so po njiho-
vem mnenju prednostne naloge novega občinskega vodstva.

Primož Čuček: Nujna je umiritev prometa
»Menim, da bomo morali svetnice in svetniki v občinskem 

svetu razmisliti tudi o tem, kako umiriti promet skozi naša 
naselja. Nekateri skozi naselja kljub ustrezni prometni signa-
lizaciji vozijo prehitro, kar je še posebej nevarno za naše naj-
mlajše in najstarejše občanke in občane. Če ne bo šlo drugače, 
bo morda potrebno razmisliti tudi o postavitvi fizičnih ovir,« 
pravi novoizvoljeni občinski svetnik Primož Čuček (SLS) iz 
Peščenega Vrha. »Z ukrepi za umirjanje prometa ne smemo 
čakati tako dolgo, da se bo zgodilo kaj hudega,« dodaja.

Čuček je družbeno aktiven že od mladosti, saj je bil v štu-
dentskih letih predsednik Študentskega kluba Slovenskih 
goric. Sodeloval je pri reševanju problemov mladih zlasti na 
področju štipendiranja, brezplačnega šolanja, urejanja pravic 
študentov, reforme izobraževalnih programov in podobno. 
Kot predsednik Kulturnega društva Cerkvenjak je spoznal tudi 
problematiko na področju kulture in društvenega življenja na-
sploh. Ker je zaposlen v gospodarstvu, spremlja tudi gospo-
darsko politiko in njene ukrepe. Odkar je občina Cerkvenjak 
samostojna, je bil doslej že dva mandata član občinskega sveta.

Kot pravi, je za občinskega svetnika kandidiral, ker želi so-
delovati in pomagati pri razvoju občine. Zdi se mu logično, da 
z izkušnjami, ki si jih je pridobil pri dosedanjem delu, pomaga 
tudi v bodoče. Predvolilna kampanja pa je bila po njegovem 
videnju kar malce dolgočasna, kar je posledica tega, da je za 
župana kandidiral samo en kandidat. 

Če bi bilo kandidatov več, bi se verjetno več pogovarjali o 
programih in vsebini. Dobra stran takšne kampanje pa je po 
njegovem bila, da je niso spremljali prepiri in da ni prišlo do 
takšne polarizacije med ljudmi kot v nekaterih drugih občinah 
v Sloveniji.

Po besedah Čučka sodijo med prednostne naloge novega 
občinskega vodstva ureditev trga v središču Cerkvenjaka, ob-
nova in nadaljnja izgradnja osnovne komunalne infrastruktu-
re, umirjanje prometa, ustrezno financiranje društev in še kaj. 
Članice in člani občinskega sveta pa bodo morali, kot pravi, 
tudi kritično presojati predloge občinske uprave in župana ter 
vršiti nadzor nad uresničevanjem sprejetih sklepov, saj to sodi 
med njihove obveznosti.

Franc Fekonja: Odločitve v dobro vseh
»V občinskem svetu bom podprl vsako zadevo in vsak pre-

dlog, ki bo v korist in v dobro vseh,« pravi novoizvoljeni ob-

Foto: F. Bratkovič
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činski svetnik Franc Fekonja (SD) iz Čagone. Fekonja ima 
bogate izkušnje z delom v občinskem svetu, saj je bil doslej 
njegov član že štiri mandate. Kot pravi, se je največ ukvarjal s 
problematiko vzdrževanja in modernizacije občinskih cest in 
javnih poti ter z razvojem komunalne infrastrukture.

Za tokratno volilno kampanjo Fekonja pravi, da je bila ta-
kšna »kot mora biti«. Sam se je za ponovno kandidaturo za 
občinskega svetnika odločil, ker želi nadaljevati s svojimi do-
sedanjimi prizadevanji v dobrobit ljudi.

»Že doslej sem se v občinskem svetu zavzemal za reševanje 
vsakodnevnih problemov ljudi,« pravi Fekonja. »Zaradi tega sem 
se ukvarjal 'z vsem živim' oziroma z vsemi zadevami, za katere 
so me zaprosili ljudje. Pomagam, kjer morem in kolikor lahko.«

Fekonja, ki je že izkušen občinski svetnik, se zaveda, da od-
ločitev o različnih občinskih investicijah, tudi tistih v cestno in 
komunalno infrastrukturo, ni mogoče sprejeti čez noč, saj so 
postopki sprejemanja odločitev natančno predpisani z zakoni in 
drugimi predpisi. »Investicije morajo biti opredeljene v občin-
skem proračunu. Glede na to, da je osnutek občinskega proraču-
na za naslednje leto že pripravljen, bo s predlogi za pomembnej-
še nove investicije potrebno počakati na pripravo naslednjega 
občinskega proračuna,« pravi. Sam bo predlagal, da bi v prora-
čun vključili investicije, ki jih potrebujejo in želijo občanke in 
občani v njegovem okolju, hkrati pa bo imel, kot pravi, vedno 
pred očmi tudi enakomeren razvoj občine kot celote.

Simona Firbas: Prisluhniti je treba ljudem
»Kot občinska svetnica se bom potrudila, da bom čim bolj pri-

sluhnila ljudem in na probleme, ki jih tarejo, opozarjala na sejah 
občinskega sveta,« pravi novoizvoljena občinska svetnica Simo-
na Firbas (SD) iz Stanetincev. »Dobro bi bilo tudi, če bi imeli 
po naseljih delne zbore občanov, na katerih bi nas občanke in 
občani opozorili na najbolj pereče probleme v svojem okolju.«

Firbasova se je doslej ukvarjala s problematiko na področju 
izobraževanja, saj je bila več let predsednica sveta staršev v 
osnovni šoli. Delovala je tudi na področju preventive v cestnem 
prometu, kot ekonomski tehnik pa je bila tudi članica nadzor-
nega sveta Občine Cerkvenjak. »Politika me ne zanima preveč, 
raje rešujem konkretne probleme, ki tarejo ljudi,« pravi.

Volilna kampanja je bila po njeni oceni še kar v redu. Opazi-
la pa je, da so nekateri tako močno strankarsko opredeljeni, da 
argumentov drugih nočejo niti spoznati, kar jo je presenetilo. 
Sama se je za kandidaturo odločila, da bi pomagala pri reševa-
nju vsakodnevnih problemov ljudi.

Firbasova ugotavlja, da imajo ljudje na podeželju še vedno 
največ problemov zaradi premalo razvite komunalne infrastruk-
ture. Zato bo morala občina še naprej skrbeti za obnovo in mo-
dernizacijo cest, izgradnjo komunalnega omrežja in podobno. 
Seveda pa ima občina še druge naloge, zato bi veljalo razmisliti 
tudi o tem, kako lahko občina pride do dodatnih sredstev.

Andrej Kocbek: Skrb za enakomeren razvoj občine
»Volilna kampanja v naši občini je bila kratkotrajna in v glav-

nem korektna. Pokazala je, da kljub razlikam v mnenjih, pogle-
dih in pristopih k rešenju problemov vse stranke in liste zmore-
jo sodelovati med seboj. Tako je bilo tudi doslej in verjamem, 
da bo tako tudi v bodoče,« pravi novoizvoljeni svetnik Andrej 
Kocbek (SD) iz Peščenega vrha, ki je bil član občinskega sve-
ta in podžupan Občine Cerkvenjak že v prejšnjem mandatnem 
obdobju od 2014 do 2018. Kot pravi, je za člana občinskega 
sveta kandidiral, ker si želi dokončati nekatere naloge, ki jih je 
prevzel že v prejšnjem mandatu in ker za to čuti dovolj energije.

Kocbek je že vrsto let vsestransko aktiven v društvenem ži-
vljenju v Cerkvenjaku, še posebej na športnem področju. Naj-
bolj aktivno se je ukvarjal z nogometom, saj je bil med drugim 
tudi nogometni trener in sodnik ter motivator mladih za nogo-
met. Kot podžupan Občine Cerkvenjak je med drugim skrbel 
za koordinacijo dela med društvi, klubi in organizacijami s 
sedežem v Občini Cerkvenjak. Prav tako je skrbel za pretok 

informacij in usklajevanje aktivnosti med občino in društvi. 
Zelo aktivno je deloval tudi na področju preventive v prometu.

Kocbek zelo dobro pozna problematiko, povezano s siste-
mom plač v javnem sektorju, in nasploh z ekonomskim in so-
cialnim položajem javnih uslužbencev, saj je med drugim tudi 
podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije. Pred kratkim 
je bil sklenjen sporazum med vlado in sindikati javnega sek-
torja na državni ravni, ki ga bo, kot pravi, treba uveljaviti tudi 
v občinah, kar vidi kot eno od prioritetnih nalog novega ob-
činskega sveta. »Pohiteti bomo morali tudi s komunalnim ure-
janjem sosesk za novogradnje, da bodo lahko mladi, ki želijo 
živeti v Občini Cerkvenjak, gradili. Dobro bi bilo tudi, če bi 
uspeli pritegniti investitorja, ki bi v Cerkvenjaku zgradil stano-
vanja za trg. Mladim moramo ponuditi možnost, da svoj stano-
vanjski problem rešijo v naši občini, drugače se bodo odselili,« 
opozarja. Kot pravi Kocbek, bo moral občinski svet skrbeti za 
enakomeren razvoj vseh naselij v občini, tudi tistih, iz katerih 
v občinskem svetu ni nobenega svetnika ali svetnice. »Zato se 
bomo morali občinski svetniki in svetnice pogovarjati z ljudmi 
in prisluhniti problemom, ki jih imajo v svojih naseljih,« pravi 
preudarno Andrej Kocbek.

Irena Kozar: Odločitve v interesu občank in občanov
»Pri delu v občinskem svetu me bodo vodili interesi občank 

in občanov,« pravi novoizvoljena občinska svetnica Irena Ko-
zar (SD) iz Cogetincev, ki je tokrat že tretji mandat občinska 
svetnica. Kot pravi, se je doslej ukvarjala zlasti s problemati-
ko izgradnje in vzdrževanja cest in komunalne infrastrukture. 
Zavzemala se je tudi za nekatere druge projekte, ki so bili v 
interesu občank in občanov. »Seveda sem se zavzemala tudi za 
ustrezne pogoje za delovanje vrtca, kjer delam,« pravi.

Predvolilna kampanja je bila po njenih besedah kratka, ven-
dar tudi vsebinska. Najbolj pomembno je, da v času kampanje 
ni prihajalo do kreganja in sporov, ki razdvajajo ljudi. Sama se 
je za kandidaturo odločila, ker še ni dokončala vsega, kar bi 
kot občinska svetnica še rada postorila. »Razrešiti moramo še 
marsikakšen problem, na katerega so me opozorili volivke in 
volivci,« poudarja.

Kozarjeva se zaveda, da je najpomembnejši dokument, ki ga 
sprejema občinski svet, občinski proračun. Kaj vse bo prišlo v 
proračun, je stvar dogovora na občinskem svetu, mora pa pri-
spevati k enakomernemu razvoju občine kot celote. »Za to, da 
pride kakšna investicija v proračun, mora biti predlog za to po-
dan pravočasno,« opozarja. Zato se ji zdi zelo pomembna stalna 
komunikacija članov občinskega sveta z občankami in občani.

Denis Ploj: Zamisel o participativnem proračunu ni slaba
»Menim, da bi morali pri odločanju čim bolj upoštevati 

voljo in želje občank in občanov v posameznih naseljih, zato 
mi je blizu ideja o participativnem proračunu (participativni 
proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja 
tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke 
in prebivalci posameznega dela občine),« pravi novoizvoljeni 
občinski svetnik Denis Ploj (Petra Ploj in skupina volivcev) 
iz Smolincev. Zato se bo v občinskem svetu zavzel za to, da v 
občinskem proračunu ostane preplastitev ceste Smolinci – Žu-
petinci, saj je to želja ljudi. Seveda pa, kot pravi, si bo prizade-
val tudi za enakomeren razvoj občine kot celote.

Denis Ploj je bil že doslej zelo aktiven. Med drugim je bil 
soustanovitelj Športno turističnega društva Smolinci-Župetin-
ci, ki ga je osem let kot predsednik tudi vodil. Društvo, ki 
združuje okoli 150 članov, organizira številne aktivnosti, ki 
povezujejo ljudi. Gre za kresovanje, čistilno akcijo, nogome-
tni turnir, pohode, sodelovanje na povorki starih običajev in 
različna druga druženja. Ploj ni aktiven samo pri teh dejavno-
stih, temveč deluje na športno-turističnem področju tudi širše, 
zavzema pa se tudi za urejanje komunalne infrastrukture v na-
seljih in občini kot celoti.

Letošnja predvolilna kampanja je bila, kot pravi Denis Ploj, 
fer. Sam se je za kandidaturo za občinskega svetnika odločil, 
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ker so ga volivke in volivci zlasti iz Smolincev in Župetincev 
k temu nagovarjali.

Zato se Ploj, kot pravi, čuti dolžnega, da se zavzema za intere-
se in želje občank in občanov. Večkrat jih namerava povprašati 
za njihovo mnenje na vaških srečanjih, ki bi jih veljalo organi-
zirati povsod. Ob tem pa se zaveda, da so sredstva v občinskem 
proračunu omejena in da vseh želja in potreb ni mogoče zado-
voljiti hkrati. Zato se je potrebno na ravni občine za prednostne 
naloge v občinskem proračunu demokratično dogovoriti.

Franc Zorko: Skupaj lahko dosežemo skoraj vse
»Najbolj pomembno se mi zdi, da občina povezuje ljudi 

vseh generacij iz različnih področij. Če bomo povezani med 
seboj, lahko dosežemo skoraj vse,« pravi novoizvoljeni član 
občinskega sveta Franc Zorko (SDS) iz Brengove. Zato si bo 
tudi sam, kot pravi, prizadeval za povezovanje in sodelovanje 
med občankami in občani pri različnih aktivnostih.

Zorko je bil doslej in je še vedno zelo aktiven na društve-
nem področju. Že pred mnogimi leti je začel delovati v kul-
turnem društvu kot član mešanega pevskega zbora. Kmalu 
se je pridružil tudi Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak, ki ga vodi že od leta 2015. Deluje tudi v Sloven-
skogoriškem forumu, kjer je tajnik. Prav tako sodeluje tudi pri 
številnih prireditvah v občini, saj brez požrtvovalnih vinogra-
dnikov in vinarjev ne mine skoraj nobena prireditev – od rezi 
potomke stare trte, postavljanja klopotca, trgatve Jahanezove 
trte do martinovanja in silvestrovanja.

Za volilno kampanjo Zorko pravi, da je bila v redu, saj ni 
bila agresivna. »Volilna kampanja je bila umirjena in pozitivno 
usmerjena,« poudarja. Sam se je za kandidaturo odločil, da bi 
nadgradil svoj prispevek k razvoju kraja in občine, pa ne samo 
na društvenem področju, temveč tudi širše.

Tako kot v društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina ter v 

Slovenskogoriškem forumu ter povsod drugod, kjer je doslej 
deloval, namerava Zorko tudi kot občinski svetnik povezovati 
ljudi in skupaj z njimi delovati za skupno dobro. Kot pravi, bo 
občankam in občanom tudi prisluhnil, kaj si želijo in kaj priča-
kujejo, kar ga bo vodilo pri sprejemanju odločitev.

Mag. Mirko Žmavc: Celosten pogled na razvoj občine
»Pomembno je, da si občina prizadeva ustvariti ugodne po-

goje za razvoj gospodarstva in še zlasti podjetništva, pa tudi 
za razvoj izobraževanja, kulture in drugih dejavnosti,« pravi 
novoizvoljeni občinski svetnik magister Mirko Žmavc (SMC) 
iz Cogetincev, ki je bil že doslej občinski svetnik. Doslej se 
je pobližje ukvarjal zlasti s problematiko, ki je bila povezana 
z razvojem izobraževanja, društvenega življenja, informiranja 
in še nekaterih dejavnosti. V prvi vrsti pa si je Mirko Žmavc 
prizadeval in si še prizadeva za celotni pogled na razvoj občine 
kot celote – od področja sociale do razvoja gospodarstva in 
kmetijstva ter komunalnega urejanja občine. »Na razvoj obči-
ne je treba gledati celostno, saj so problemi razvoja na posame-
znih področjih prepleteni in med seboj povezani,« poudarja.

Za predvolilno kampanjo Mirko Žmavc pravi, da je bila umir-
jena in kulturna. Sam se je za kandidaturo odločil, ker bi rad pri-
speval k ugodnim pogojem za razvoj vseh dejavnosti v občini 
– od podjetništva, gospodarstva in kmetijstva do izobraževanja.

Ko govori o prednostnih nalogah občine v naslednjem ob-
dobju, Mirko Žmavc opozarja zlasti na reševanje problemov, 
s katerimi se srečujejo mladi. V Cerkvenjaku jim je treba za-
gotoviti primerljive pogoje za življenje in delo, kot jih imajo v 
urbanih okoljih, drugače bodo odšli. Veliko lahko občina po-
stori tudi za spodbujanje podjetništva, za varovanje okolja, za 
ekološko pridelavo hrane, za lokalno oskrbo s hrano, za spod-
bujanje zdravega načina življenja in podobno.

T. K.

1. redna seja občinskega sveta 

MANDATI POTRJENI, 
ŽUPAN ZAPRISEGEL

Poročilo občinske volilne komisije je podal njen predsednik 
Boris Veberič, ki je med ostalim povedal, da je v volilni imenik 
bilo vpisanih na območju Občine Cerkvenjak 1679 volivcev, 
od tega jih je volilo 808, kar pomeni 48,12 odstotno udeležbo 
na volitvah v Občini Cerkvenjak.

V petek, 7. decembra, je v Avli Vlada Tušaka potekala 1. redna 
seja občinskega sveta Občine Cerkvenjak. Seji so poleg novoizvo-
ljenih članov občinskega sveta prisostvovali člani občinske volilne 
komisije, občinska uprava in mediji. Tokratno prvo sejo je vodil 
najstarejši član občinskega sveta Franc Fekonja. Vsebovala je šest 
točk. Med njimi Sklep o seznanitvi občinskega sveta s poročilom 
občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in vo-

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV

litev župana, Sklep o imenovanju mandatne komisije za pregled 
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana, Poročilo manda-
tne komisije in potrditev mandatov občinskih svetnikov, Poročilo 
mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana in Imenovanje 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Po ugotovitvi mandatov se je stari-novi župan Marjan Žmavc 
zahvalil vsem udeleženim v predvolilni kampanji, si zaželel 
uspešnega in korektnega sodelovanja z novoizvoljenim občin-
skim svetom v novem štiriletnem mandatu ter podal zaprisego.

Vsi potrebni sklepi in potrditve so bili soglasno sprejete, saj 
na rezultate volitev ni prispela nobena pritožba. Zaprisegel je 
tudi stari na novo izvoljeni župan Marjan Žmavc. Na koncu so 
novoizvoljeni svetniki in svetnici na tej prvi tako imenovani 
konstitutivni seji izglasovali še komisijo za mandatna vpraša-
nja in imenovanja in delo v novem štiriletnem mandatu občin-
skih svetnikov in župana se začne.

 F. B.
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INVESTICIJE V LETU 2018

MODERNIZACIJE 
OBČINSKIH CEST

V letu 2018 smo na področju cestne infrastrukture izvedli 
naslednje investicije:

1. Modernizacija občinske ceste JP 703-701  
(Brengova-AC-Pučko-Vanetina) – II. faza v skupni 
vrednosti cca 63.000 EUR

Občina je modernizirala še preostali odsek dolžine 635 m, in 
sicer tako, da se je nadgradila ali zamenjala obstoječa podlaga 
in s tem povečala nosilnost zgornjega ustroja, prav tako se je 
razširilo vozišče na 3,0 m. 

Odsek JP Brengova–Vanetina povezuje obe naselji in je bil v 
makadamski izvedbi. Širina prvotnega vozišča je bila premajh-
na za promet, ki poteka po tej trasi. Obravnavani odsek je že 
bil asfaltiran v letu 2017 (I. faza) v dolžini 404 m. Občina se je 
odločila za modernizacijo tega odseka zaradi stroškov vzdrže-
vanja in varne ter udobnejše vožnje prebivalcev ob cesti, pred-
vsem pa prevoznosti v zimskem času. Izvajalec je bil izbran že 
v mesecu maju ter so izvajalska dela v celoti zaključena. Odsek 
se je z otvoritvijo uradno predal v uporabo 5. 10. 2018.

Dokončan in v uporabo predan odsek ceste

2. Modernizacija občinske ceste JP 703-602  
(Andrenci-Benko-Antonič) in JP 703-601  
(Cerkvenjak-Andrenci-1) in skupni vrednosti cca 
80.000 EUR

Gre za odsek občinske ceste v dolžini cca 500 m, ki je bil do 
sedaj v makadamski obliki ter v več kot polovici dolžine pote-
ka v klancu. Po tej cesti se vrši tudi tovorni promet, kar pa zah-
teva povečane stroške vzdrževanja. V tem delu naselja namreč 
posluje tudi gradbeno podjetje, ki za svojo dejavnost uporablja 
cesto s težkimi tovornimi vozili, le-te pa so preusmerili na ta 
odsek in s tem razbremenili naselje Andrenci pred tovornim 
prometom. Cesta se je zaradi tega tudi ustrezno razširila, in si-
cer desna stran zaradi konfiguracije in možnosti izvedbe. Prav 
tako sta se izvedli dve izogibališči za srečevanje vozil zaradi 
preozkega vozišča. Izvajalska dela so bila uspešno zaključena 
ter uradno predana v uporabo s svečano otvoritvijo v začetku 
oktobra. Občina bo tudi v prihodnje vlagala v obnove občin-
skih cest in jih vzdrževala v ustreznem obsegu.

PRORAČUN IN NALOŽBE

Odsek »Žižkov klanec v Andrencih« že služi svojemu namenu 
tudi za večja tovorna vozila.

IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI 
POKOPALIŠČU CERKVENJAK
Obstoječe parkirišče pri pokopališču v Cerkvenjaku je bilo 

leta neurejeno oz. v makadamski izvedbi, vendar je v začetku 
meseca oktobra dokončno dobilo svojo novo podobo. 

Parkirišče je površine cca 1.400 m2 in v prvotni obliki ni 
bilo označeno kot javno parkirišče. Uporablja se večinoma kot 
parkirišče za obiskovalce pokopališča, manj za druge potrebe, 
saj v neposredni bližini ni javnih objektov.

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

Novo javno parkirišče v končni obliki

Parkirišče je po novem urejeno v asfaltni izvedbi z označi-
tvijo cca 35 parkirnih mest, ureditvijo odvodnjavanja ter osve-
tlitvijo z varčnimi led svetilkami.

Predmetna investicija, katere vrednost je cca 70.000 EUR in 
za katero je bil izbran izvajalec že v mesecu maju, je z deli pri-
čel v poletnih mesecih in jih uspešno zaključil v začetku okto-
bra. Parkirišče je bilo uradno predano v uporabo 19. 10. 2018.

V prihodnje se načrtuje še ureditev preostalega dela par-
kirišča, na katerem je dotrajano asfaltno vozišče. Tudi ta 
del parkirišča bo namenjen tako parkiranju osebnih avto-
mobilov kakor tudi avtobusov s strani izvajalca šolskih in 
rednih avtobusnih prevozov Arriva Štajerska. 
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OBNOVA VODOVODA  
PEŠČENI VRH

Že v letu 2017 je bila pričeta in zaključena I. faza in letos 
poleti realizirana še obnova II. faze vodovoda Peščeni Vrh.

Vodovod v naselju Peščeni Vrh je bil v preteklih letih sicer 
že delno obnovljen zaradi neustreznih tlakov in pretočnosti, 
kajti obstoječi cevovod ni več zadoščal za zagotavljanje po-
trebnih pogojev za pretočnost in pritisk oz. tehničnih standar-
dov za javna vodovodna omrežja.

Za nadaljevanje obnove (II. faza) so se zagotovila potrebna 
sredstva v občinskem proračunu za leto 2018 ter se je tako 
omogočilo nadaljevanje dokaj zahtevne obnove še preostalega 
neizgrajenega dela vodovodnega cevovoda v naselju Peščeni 
Vrh in v delu naselja Andrenci. V naslednjem letu 2019 se pla-
nira še izvedba tistih nekaj priključkov, za katere pa bo po-
trebno izgraditi še dodatni novi sekundarni cevovod; tako bo 
vodovodni sistem Peščeni Vrh obnovljen v celoti. 

ASFALTIRANO PARKIRIŠČE PRI POKOPALIŠČU SLUŽI NAMENU

To jesen je Cerkvenjak postal bogatejši tudi za asfaltirano 
parkirišče pri pokopališču. Namenu je bilo slavnostno pre-
dano v petek, 19. oktobra. Otvoritve so se udeležili številni 
gostje in občani. Na parkirišču je zarisanih 32 parkirnih mest. 
Urejena je tudi javna razsvetljava. Pridobitev je stala Občino 
Cerkvenjak 73.000 evrov, izvajalec del je bilo Komunalno 
podjetje Slovenske gorice iz Lenarta.

Otvoritev je bila popestrena s kulturnim programom v 
izvedbi učencev Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci. 
Manjkal ni tudi Slovenskogoriški pihalni orkester MOL iz 
Lenarta. Parkirišče so uradno odprli s prerezom traku Mar-
jan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, Janez Belna in Aleš 
Živko, predstavnika izvajalca, Ivan Ipša, izvajalec nadzora, 
in Franci Breznik, poslanec Državnega zbora RS. Blagoslov 
parkirišča je opravil župnik Janko Babič.

Franc Bratkovič

Naselje Peščeni Vrh ima obnovljen vodovod.

Izvajalska dela za obnovo vodovoda v skupni vrednosti cca 
79.000 EUR so zaključena v skladu s tehničnimi standardi 
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(Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Cerkvenjak). 
Vsa gospodinjstva (razen tista, ki so te jaške že imela izvede-
ne) so tako vzpostavila ustrezne zunanje termične vodomerne 
jaške. 

Zahvaljujemo se vsem občanom in lastnikom zemljišč, 
ki so razumeli bistvo predmetne investicije oz. da se je le-
-ta izvajala izključno v njihovo korist ter so pri njej tudi 
aktivno (konstruktivno) sodelovali, kajti le-tako smo lahko 
uspešno vzpostavili moderen in učinkovit sistem vodooskr-
be na območju naselja Peščeni Vrh. 

IZGRADNJA VODOVODA V 
BRENGOVI

Občina Cerkvenjak se je glede na potrebe prebivalstva odlo-
čila za dograditev obstoječega javnega vodovodnega omrežja 
v delu naselja Brengova, in sicer v delu naselja, ki je locirano 
severno od obstoječe Avtoceste Maribor–Lendava in še nima 
izgrajenega javnega vodovodnega omrežja.

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

Predvidena je izvedba predmetnega primarnega glavnega 
voda (premer cevi DN90) ter izvedba sekundarnega voda (pre-
mer cevi DN 50) in izvedba več hišnih vodovodnih priključk-
ov (premeri cevi od DN25 – DN 32).

Tudi del naselja Brengova ob avtocesti dobi novi vodovod.

Predvidena naložba se bo izvedla v letu 2019 in se bo iz-
vajala v največji možni meri po robovih občinskih lokalnih 
cest in javnih poti, delno pa tudi privatnih zemljiščih.

OBNOVA REGIONALNE CESTE 
IN PLOČNIKA NA R II 439

Občina se je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v po-
letnih mesecih dokončno uspela s podpisom sporazuma do-
govoriti za eno izmed največjih investicij na območju cestne 
infrastrukture v Občini Cerkvenjak. 

Cilj dogovora je sanacija obstoječe regionalne ceste R2-439, 
odsek 1305 na odseku od pokopališča skozi center naselja 
Cerkvenjak vse do križišča z obrtno cono in avtocesto ter od 
križišča za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob 
Ščavnici. S tem bo glavna regionalna cesta skozi Občino Cer-
kvenjak v celoti obnovljena in s tem tudi bolj varna.

Obnova ceste bo obsegala številne ukrepe za povečanje ob-
stojnosti in povečanje varnosti na predmetnem odseku ceste. 

Urediti je potrebno vse priključke na regionalno cesto. Ob-
stoječi pločniki se rekonstruirajo, del pločnika na odseku za 
Čagono do pešpoti Slaček se dogradi. V celoti se uredi javna 
razsvetljava, odvodnjavanje in po delu trase TK vodi. V cen-
tru Cerkvenjaka v območju vrtca, osnovne šole in občine se 
izvedejo fizični ukrepi za umirjanje prometa, prestavijo avto-
busna postajališča ter se obenem zagotoviti varno prečkanje 
regionalne ceste. Prav tako se izvedejo ukrepi za zagotavljanje 
preglednosti v priključku, ki se priključuje na regionalno cesto 
s parkirišča občine. Za zagotovitev stabilnosti brežine ob ploč-
niku se predvidi kamnita zložba.

Center Cerkvenjaka po obnovi ceste in trga v letu 2019 dobi 
novo podobo.

Načrtuje se, da bi se projekt, za katerega je bila v poletnih 
mesecih zaključena projektna dokumentacija, izvajal predvi-
doma v prvi polovici leta 2019. V teku je zahteven postopek 
izbora izvajalca del, ki bo predvidoma zaključen do spomladi. 
Takrat naj bi bil tudi pričetek del, v kolikor se bodo vsi partner-
ji držali dogovorjenega.

NOVO NASELJE COGETINCI 
(NEDELJKO)

Občina Cerkvenjak si aktivno prizadeva in izvaja aktivno-
sti za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki se bo 
nahajalo na odlični lokaciji ob regionalni cesti naproti novega 
naselja Kadrenci. 

V zaključni fazi je zahteven odkup zemljišč, potrebnih za 
cesto (parcele ostajajo v privatni lasti) in izgradnjo komunalne 
opreme za potrebe izgradnje cca 10-12 novih stanovanjskih 
hiš za mlade družine. Občina v občinskem proračunu za leto 
2019 planira potrebna finančna sredstva za ureditev komunal-
ne opreme za predmetno naselje.

Novo naselje Cogetinci

Veseli nas dejstvo, da se namreč vedno več predvsem mladih 
odloča ostati ali priti živet v Cerkvenjak, kajti v zadnjem obdo-
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bju so se z ureditvijo komunalne, šolske, športne, poslovno-tr-
govske, zdravstvene, kulturne in druge infrastrukture resnično 
ustvarile razmere za zelo kvalitetno bivanje, kar se kaže na 
vsakoletnem zviševanju števila prebivalcev. Če smo, recimo, 
imeli v Vrtcu Cerkvenjak leta 2014 vpisanih 55 otrok, jih da-
nes imamo že prek 105! 

Na tem področju občina dobro sodeluje z domačim grad-
benim podjetjem LORS, Sašo Lorenčič, s. p., ki je že lastnik 
določenih parcel in ima namen še v letu 2019 pričeti z gradnjo 
stanovanjih hiš, s čimer se ponuja odlična priložnost za vse 
tiste, ki načrtujete svojo novo prebivališče.

Naselje oz. parcele bodo namreč premogle vso infrastruktu-
ro, in sicer od vodovodnega, električnega, kanalizacijskega in 
priključka na optično telekomunikacijsko omrežje ter meteor-
no kanalizacijo do ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, ki 
se bo navezovala na obnovljeno regionalno cesto s pločnikom 
z varnim dostopom do centra naselja Cerkvenjak. 

NOV POSLOVNO-TRGOVSKI 
OBJEKT V CERKVENJAKU

Že več let nazaj sta župan in občinska uprava iz nič pričela 
napore za izgradnjo večjega poslovno-trgovskega objekta, v 
katerem bi našli svoje mesto večja trgovina, lekarna ter druge 

storitvene in gostinske storitve.
V lanskem letu nam je uspelo najdi resnega investitorja, 

podjetje MASIV, d. o. o., iz Sp. Ščavnice, ki je resno pristopilo 
k projektu z odkupom bivšega posestva Zimič v obsegu prek 
4.000 m2 zazidljivih površin v centru naselja Cerkvenjak. 

V poletnih mesecih je investitorju uspelo pridobiti tudi grad-
beno dovoljenje in od takrat se izvajajo potrebna zemeljska 
dela za izgradnjo prek 800 m2 notranjih površin, v katerih bo 
našla svoje mesto večja trgovina Mercator, podružnična le-
karna Cerkvenjak in druge storitvene in gostinske dejavnosti. 
Projekt je tako prešel v to fazo, da ga investitor popolnoma sa-
mostojno izvaja in se dogovarja z zainteresiranimi najemniki 
in kupci prostorov.

Objekt, ki bo svoja vrata odprl predvidoma še v letu 2019, 
se bo nahajal v neposredni bližini centra naselja Cerkvenjak, 
premogel bo cca 40 zunanjih parkirnih mest ter bo s tem centru 
zagotovil prepotrebna parkirna mesta. 

Predmetna zasebna investicija je zelo velikega pomena tako 
za naselje kot samo Občino Cerkvenjak in njene občane. Sku-
paj z načrtovano obnovo regionalne ceste s prenovo centra 
naselja od pokopališča pa vse do obrtne cone Cerkvenjak bo 
temeljito posodobila in spremenila podobo središča Občine 
Cerkvenjak, kot ga poznamo danes.

Za leto 2019 se tako obetajo številne nove pridobitve in 
podobe v Cerkvenjaku, česar se lahko samo veselimo.

PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2018

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

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

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

Pučko-Vanetina) - cca 650 m

ZAKLJUČENO

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

NA ODSEKU:
 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO

 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova V PRIPRAVI IZBOR  
IZVAJALCA DEL

 - UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO 
ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA 
GLEDE NA SOFINANCIRANJE 
V NASLEDNJIH LETIH

2. VODOVOD:

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH 

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –  
COGETINCI

ZAKLJUČENO

IZVEDBA V PRIPRAVI

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

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

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO) V PRIPRAVI  
DOKUMENTACIJA

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZAKLJUČENO

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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

DRUGO INVESTICIJSKO VDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA  
ZA SOFINANCIRANJE

V IZVAJANJU 

Direktor občinske uprave mag. Vito Kraner
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KOMEMORACIJA NA 
GRAŠKEM POKOPALIŠČU
Združenje borcev za vrednote NOB Lenart že tradicionalno 

organizira in se predzadnji teden oktobra odpravi na komemo-
racijo v Gradec, kjer je na spomeniku žrtvam druge svetovne 
vojne 1213 imen naših slovenskih ljudi. Tudi iz Cerkvenjaka. 
Torej je prav, da se komemoracije na graškem pokopališču 
udeleži kateri od članov iz Združenja borcev za vrednote NOB 
Cerkvenjak. In tudi v soboto, 26. oktobra, je bilo tako, poklo-
nili smo se vsem, ki so za domovino žrtvovali svoja življenja. 

73 let po koncu najhujše morije v sodobni zgodovini Evrope 
si mnogi izmed nas le stežka predstavljamo, v kakšnih razme-
rah so v vojnih letih, med 1941 in 1945, živeli naši ljudje. To je 
bil čas, ko človek ni mogel biti svoboden, ko ni mogel govoriti 
v materinem jeziku in je nemalokrat izmenjavo le nekaj besed 
s svojim najbližjim v slovenskem jeziku plačal z življenjem. 
Bil je to čas, ko je bil človek človeku volk. Ko je preživetje 
enega pomenilo smrt in izničenje drugega. In ne nazadnje, žal 
je bil to čas, ki je razgalil najtemnejše strasti, ki se skrivajo v 
slehernem posamezniku – čas moči in trpljenja, brezumja in 
krivic, čas zasužnjevanja in zatiranja.

Zato je danes še kako žalostno in nerazumljivo zanikanje 
vrednot partizanskega boja in poveličevanje okupatorjevih po-
magačev. Ali partizanski boj in nasploh odpor proti okupatorju 
ni bil boj za obstoj naroda, za jezik svojih mater in očetov, za 
svobodo in za svojo domovino? Brez njih bi danes ne bili tu-
kaj in ne bi govorili slovensko, predvsem pa ne bi imeli svoje 
države. Temelji, ki so leta 1991 služili za oblikovanje lastne 
države, so bili postavljeni na krvi partizank in partizanov. Brez 
požrtvovalnosti teh hrabrih mož in žena bi nas zgodovina ver-
jetno že pozabila.

 

DOGODKI IN DOGAJANJA Po odpeti himni pevcev iz vrst udeležencev komemoracije je 
bil letos govornik Alojz Bezjak, predsednik Združenja borcev 
za vrednote NOB Lenart, ki je med drugim obsodil poskuse 
potvarjanja zgodovine in rehabilitacije pomagačev okupator-
jev, ki so bili s terorjem veliko krat hujši kot okupator. 

 Franc Bratkovič 

OB DNEVU SPOMINA NA 
MRTVE V CERKVENJAKU
Z obiskom, svečami in cvetjem smo se 1. novembra spomni-

li umrlih. Na grobovih so v spomin na pokojne svojce, prijate-
lje in znance po vsej državi zagorele sveče. Na vseh pokopa-
liščih so bile maše za rajne. Mrtvih se spomnijo tudi najvišji 
državni in lokalni predstavniki, ki h grobnicam, spomenikom 
in obeležjem položijo vence in prižgejo svečke.

Nič drugače ni bilo v Cerkvenjaku. Tudi župan Marjan 
Žmavc in Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak se 
ob dnevu mrtvih spomnita na vse, ki so umrli v vojnah. Marjan 
Žmavc, župan občine Cerkvenjak, je s predstavniki Združenja 
borcev za vrednote NOB Cerkvenjak obiskal spomenike in 
obeležja, ki spominjajo na te krute dogodke iz prve in druge 
svetovne vojne in položil cvetje ter prižgal sveče pri spomeni-
ku ameriškim zavezniškim letalcem na Vanetini, pri spomeniku 
padlim v prvi svetovni vojni v Cerkvenjaku in ob spomeniku 
padlim v drugi svetovni vojni, ki stoji v središču Cerkvenjaka.

Cvetje je župan Marjan Žmavc položil in se poklonil spominu 
umrlim sestreljenega zavezniškega bombnika na Vanetini.

Cvetje je položil in svečki prižgal tudi v Cerkvenjaku pri 
spomeniku umrlim vojakom v 1. svetovni vojni.
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In seveda tudi pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni, kjer 
je bila v torek, 30. oktobra, še krajša spominska slovesnost.

Venec so k spomeniku položili tudi predstavniki Združenja 
borcev za vrednote NOB Cerkvenjak.

Pri spomeniku narodno osvobodilne borbe v občinskem sre-
dišču so pripravili tudi krajšo spominsko slovesnost. Govornik 
na slovesnosti je bil Marjan Žmavc.

F. B.

RAZSTAVA V AVLI 
GENERALA RUDOLFA 

MAISTRA NA OŠ 
CERKVENJAK-

VITOMARCI
Letos obeležujemo Maistrovo leto, mineva 100 let od bojev 

za severno mejo. Od marca do novembra so se v poklon gene-
ralu Maistru zvrstili po Sloveniji številni dogodki.

V petek, 9. novembra 2018, smo se za slovenski narod po-
membnih dogodkov izpred 100 let spomnili tudi na naši šoli. V 
sodelovanju z Domovinskim društvom generala Rudolfa Ma-
istra Maribor in OŠ borcev za severno mejo v Mariboru, ki že 
od svoje ustanovitve dalje neguje tradicijo generala Maistra in 
bojev za severno mejo, smo slovesno odprli razstavo z naslo-
vom Spomeniki generalu Rudolfu Maistru.

Večina nas pozna delo in zasluge generala Rudolfa Maistra. 
Vsekakor je to boj za slovensko severno mejo v obdobju med 
leti 1918 in 1920. Njemu se lahko zahvalimo, da je Maribor 
danes slovenski, prav tako pa je zaslužen, da so slovenski tudi 

Štajerska, Prekmurje in majhen del Koroške. Slednja bi po 
Maistrovih željah bila veliko večja.

Slabše kot generala poznamo Rudolfa Maistra kot človeka 
brez uniforme. Preko predavanja profesorja zgodovine in geo-
grafije Aleša Ariha smo ga ob odprtju razstave imeli priložnost 
spoznati.

Rudolf Maister ni bil samo general, v prvi vrsti je bil človek, ki 
je med Slovenci vzbudil veliko samozavesti. Bil je pesnik, slikar, 
bibliofil in predvsem Slovenec, ki je v veliki meri zaslužen, da 
se je pojem slovenstva in samozavedanja razširil med Slovenci.

Slednje čutimo kot poslanstvo tudi na naši šoli. Želimo, da 
se pojem slovenstva širi med mladimi.

S tem namenom pripravljamo na naši šoli različne razstave in 
predavanja, ki niso namenjena samo učencem, ampak širši javnosti. 

Če ste zamudili razstavo o generalu Rudolfu Maistru, vas 
vljudno vabimo, da si v avli šole ogledate kakšno razstavo v 
bližnji bodočnosti. Nazadnje smo gostili razstavo Zveze vete-
ranov vojne za Slovenijo.

Darko Štrafela, prof.  
zgodovine in geografije
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RAZSTAVA O 
ZNAMENITEM 

SLOVENCU - GENERALU 
MAISTRU

Na otvoritvi razstave v počastitev spomina na generala 
Maistra in slavne dogodke pred sto leti so se v avli osnovne 
šole v Cerkvenjaku poleg številnih učencev višjih razredov 
zbrali tudi podpredsednica Zveze društev generala Mai-
stra in ravnateljica Osnovne šole Borcev za severno mejo 
iz Maribora magistrica Lučka Lazarev Šerbec, predsednik 
Društva general Maister iz Cerkvenjaka Roman Loren-
čič, predsednik Domovinskega društva generala Rudolfa 
Maistra iz Maribora in uveljavljeni zgodovinar Aleš Arih, 
arheolog Ivan Tušek, ravnatelja osnovnih šol Cerkvenjak 
– Vitomarci in Sveta Trojica Mirko Žmavc in Darko Šker-
get ter drugi gosti. Vsi omenjeni so tudi najbolj zaslužni za 
gostovanje razstave o znamenitem Slovencu v Osnovni šoli 
Cerkvenjak in za izvedbo vsebinsko bogate prireditve ob 
otvoritvi.

Po otvoritvi raz-
stave je Aleš Arih 
mladim spregovo-
ril o življenju in 
delu Rudolfa Ma-
istra. Na koncu je 
učencem zastavil 
še nekaj nagradnih 
vprašanj o življe-
nju in delu generala 
Maistra. Med tisti-
mi, ki so pravilno 
odgovorili, sta bili 
tudi učenki Alina 
Peklar in Ema Ploj, 
ki sta si s tem pri-
služili priložnostno 
nagrado – kapo 
domoljubnega dru-
štva generala Ru-
dolfa Maistra.

Učence sta k ohranjanju in obujanju spominov na slavne 
dni pred sto leti pozvala tudi ravnatelj Osnovne šole Cer-
kvenjak – Vitomarci Mirko Žmavc in Darko Škerget, rav-
natelj Osnovne šole Sveta Trojica, kjer bo razstava v čast 
generalu Maistru gostovala v kratkem.

T. K.

OD PIKE DO 
PIKAPOLONICE -  40 LET 

VRTCA CERKVENJAK 
V mesecu novembru smo praznovali prečudovitih 40 let de-

lovanja vrtca v Cerkvenjaku. 

Delavke in otroci, ki obiskujejo naš vrtec, smo se potrudili 
in za vse obiskovalce pripravili prireditev, kjer so otroci 
predstavili vseh šest področij kurikuluma, po katerem tudi vsi 
vrtci delujejo. 

Ogledali smo si intervju, kjer so na zastavljena vprašanja od-
govarjali otroci vseh starosti iz našega vrtca. Njihovi odgovori 
so bili zelo izvirni in iskreni, saj so vsem obiskovalcem narisa-
li nasmeh na obraz. Z melodijami so se predstavile tudi punce 
iz glasbene šole, saj so tudi one bile nekoč del našega vrtca.

Ravnatelj mag. Mirko Žmavc je podelil priznanja za uspe-
šno odpravljeno delo.
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12. OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

OVTAR SLOV. GORIC
Razvojni svet društva je sprejel odločitev, da se v okviru 

obeležitve 10-letnice društva podelitev zahval izvrši v dveh 
delih. Prva podelitev zahval je bila na svečanem delu 11. obč-
nega zbora 14. marca 2018. Na slavnostnem delu zbora so bile 
podeljene zahvale tistim, ki so 12. decembra 2007 prispevali 
največ, da je prišlo do ustanovitve in zagona delovanja Dru-
štva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric. 

Druga podelitev zahval je bila izvedena na 12. volilno-pro-
gramskem občnem zboru društva v sredo, 28. novembra 2018. 
Ponovno izvoljeni predsednik društva Andrej Kocbek in direkto-
rica območne razvojne agencije Tanja Vintar sta podelila zahva-
le članom društva, ki so s svojim prispevkom za razvoj podeže-
lja prispevali k promociji društva in njegovemu uspešnemu delu 
pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja v obdobju 2007–2018. 

Skromne zahvale Društva za razvoj podeželja Ovtar Sloven-
skih goric so prejeli: Viktor Kapl in Franc Ruhitel iz Občine Sve-
ta Ana v Slov. goricah, Ivan Vajngerl iz Občine Sveta Trojica v 
Slov. goricah, Alojzija Zemljič, Andreja Bunderla in Marta Ži-
žek iz Občine Lenart, Frančiška Šafarič in Ivan Janez Pučko iz 
Občine Cerkvenjak in Društvo kmečkih žena in deklet Lenart.

Brez aktivnih članov in iskrene podpore deležnikov na med-
občinski ravni bi bili rezultati društva mnogo skromnejši, zato 
iskrene čestitke vsem prejemnikom zahval in pogumno naprej 
s svojo dejavnostjo.

 Po končani prireditvi nas je rdeča nit vodila v vrtec, kjer 
nas je pričakala razstava Skozi čas, na kateri smo predstavile 
izdelke otrok nekoč in danes. Prav tako so si lahko obiskoval-
ci ogledali fotografije od začetka delovanja vrtca pa vse do 
danes. 

Ob tej posebni priložnosti 
Vrtca Cerkvenjak je bil tudi 
izdan zbornik Od pike do pika-
polonice, kjer smo zaposlene, 
ravnatelj in starši strnili utrinke 
iz našega vrtca. 

Vse zaposlene imamo željo, 
da naš vrtec deluje še mnogo, 
mnogo let in da se po našem 
Cerkvenjaku sliši otroški smeh. 

Vodja vrtca Aleksandra Pučko

Po uspešno izvedenih volitvah za 4-letni mandat nadzorne-
mu odboru, disciplinski komisiji, razvojnemu svetu in predse-
dniku društva je bil predstavljen in potrjen zanimiv program 
dela in finančni načrt za leto 2019.

Društvo bo v sklopu Ovtarjeve ponudbe nadalje sodelovalo 
in izvajalo številne animacije na sejmih, organiziralo strokov-
ne ekskurzije in številna izobraževanja predvsem za razvoj 
našega podeželja.

Društvo Ovtar Slovenskih goric nastopa kot projektni par-
tner v številnih operacijah, ki so sofinancirane iz lastnih sred-
stev partnerjev, občinskih proračunov, proračuna RS in iz 
Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Prva operacija, ki se bo odvijala tudi na območju Občine 
Cerkvenjak, je “Ovtar pod kozolcem”. Vzpostavljena bo učil-
nica v naravi za nova zelena delovna mesta in aktiviranje OV-
TAR potencialov. Celotna vrednost operacije znaša 50.591,97 
EUR. Glavne aktivnosti se bodo odvijale od oktobra 2019 do 
oktobra 2020. O projektu podrobneje v nadaljevanju Zrnja!

Druga operacija, ki je potrjena in sofinancirana s pomočjo 
EU sredstev, je “Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah - 
Zeleni biznis”. Nosilec opreacije je Razvojna agencija Slo-
venske gorice, d. o. o., v vrednosti 41.182,47 EUR. Izveden 
bo ogled treh primerov dobre prakse na lokaciji LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Oglede primerov dobre prakse komunicira-
nja na trgu, poudarek na trajnostnih dejavnostih z zmanjšanim 
negativnim vplivom na okolje, v ekološkem kmetijstvu in do-
polnilnih dejavnostih so: Izletniška kmetija Puša v Jarenini, 
Ekološko vinogradništvo in čebelarstvo Šumenjak v Jakob-
skem Dolu ter Kmetija pri Fridi na Sveti Ani.

Tretja operacija, kjer je društvo tudi partner skupaj z RASG, 
d. o. o., je “Center lokalne ponudbe (CLP)”. Vodilni partner 
kot nosilec operacije je Varstveno delovni center POLŽ Mari-
bor z Enoto Lenart v skupni vrednosti 74.766,30 EUR. Predvi-
den znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP znaša 39.997,70 
EUR. V prvi fazi bo izveden prikaz domačih obrti, kot so iz-
delava cvetja iz krep papirja, izdelkov iz medu in tradicional-
nega čebelarjenja, uporabe zelišč in priprava zelišč za upora-
bo, izdelava domačih pripravkov z dodatkom zelišč (kreme, 
detergenti …), tradicionalna peka pogač, kruha, sodelovanje 
pri oblikovanju nabora adreme povabljenih pridelovalcev za 
odkup njihovih produktov in ponudbo njihovih produktov 
v čajnici, sodelovanje pri pripravi na odprtje Centra lokalne 
ponudbe, sodelovanje pri urejanju eko kotička za dobavo eko 
produktov, sodelovanje pri promociji logotipa OVTAR, ki se z 
nosilcem projekta prenese na obstoječe izdelke – s poslikavo 
na tekstil, pirografijo na les, odtisi in poslikavo na glino itd.

Četrta operacija “Agatin čarobni plašč” v vrednosti 49.569,72 
EUR še čaka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehno-
logijo RS na potrditev sofinanciranja iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Naziv projekta z drugimi besedami pomeni: 
Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice!

Podpredsednica Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih 
goric mag. Lidija Šipek
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PRIČENJA SE PROJEKT 
OVTAR POD KOZOLCEM

Novost na Klopotčevi učni poti
Štajerski inovacijski center Maribor, Zavod za raziskovanje, 

izobraževanje in svetovanje - Poslovna enota Slovenske gori-
ce, Občina Cerkvenjak in Društvo za razvoj podeželja Ovtar 
Slovenskih goric so 12. decembra 2018 v Avli Vlada Tušaka v 
Cerkvenjaku v okviru »kick-off« konference predstavili pro-
jekt Ovtar pod kozolcem, ki bo Klopotčevo učno in spreha-
jalno pot med rimskimi gomilami v Andrencih in etnografsko 
muzejsko zbirko popestril z novo točko. 

Dvojni kozolec (toplar) v Andrencih kot nova atraktivna 
točka bo uporaben objekt, kjer se bo obiskovalec izobrazil o 
kulturni dediščini in uporabnosti propadajočih lesenih kmeč-
kih objektov. Objekt, vezan na etnični prostor Slovencev, bo 
predstavljal tehniško zanimivost ob Klopotčevi učno-spreha-
jalni poti z visoko dodano vrednostjo. Poseben in izviren pro-
stor je namenjen promociji Ovtarjeve ponudbe, hkrati pa nudi 
številne možnosti za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. 

V okviru projekta bodo potekale še naslednje aktivnosti: 
 y izvedba 3 kreativnih delavnic z glino,
 y izvedba 3 gibalnih delavnic v naravi: ples, nordijska hoja, tek,
 y izvedba 2 izobraževalnih delavnic na temo razvoja slo-

venskogoriške arhitekture in tehniške dediščine,
 y razvoj trajnostne učilnice v naravi z aktiviranjem lokalnih 

društev, posameznikov in drugih institucij z namenom 
izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev območja LAS 
OVTAR in obiskovalcev,

 y izdelava in predstavitev Priročnika za izdelavo kozolca,
 y postavitev 12 info tabel za obiskovalce,
 y izdelava 3 promocijskih spotov in 3 reportaž za spletno 

stran Občine Cerkvenjak, TIC in FB,
 y izdelava in objava 1 predstavitvenega filma o naravnih in 

kulturno - turističnih potencialih na območju LAS Ovtar,
 y potekalo bo učenje iz dobrih praks v okviru strokovne 

ekskurzije, 
 y promocija in trženje Ovtarjeve ponudbe na avtohtonem 

prizorišču pod kozolcem,
 y izdelava edinstvenega spominka »Ovtar pod kozolcem«,
 y izvedba dogodkov na temo zdrave hrane z degustacijami 

na domačem vrtu in s prikazom kmečkih opravil: 
 y pridelava in predelava jagodičevja, lešnikov, sivke,
 y košnja in spravilo posušene trave na kozolec,
 y pletenje košar iz naravnega materiala pod kozolcem.

Partnerji so na tiskovni konferenci posebej izpostavili željo, 
da se pri kozolcu razvijajo uspešne zgodbe medgeneracijske-
ga in medsektorskega sodelovanja, podkrepljene z izobraže-
vanjem, promocijo in razvojem širšega območja LAS Ovtar. 
Projekt, vreden 50.591,97 EUR, je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru iz-
bora operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja na območjih občin, ki so povezane v lokalno akcijsko 
skupino – LAS Ovtar Slovenskih goric. Vrednost sofinancira-
nja znaša 23.680,46 EUR.

Predstavitev projekta Ovtar pod kozolcem na novinarski kon-
ferenci 12. decembra

Mag. Sara Berglez Zajec, Lea Robič Mohar in  
dr. Matej Požarnik

26. SREČANJE GASILSKIH 
VETERANOV GZ LENART 
Gasilska zveza Lenart in njena komisija za delo z vetera-

ni sta bili tudi letos organizatorici vsakoletnega, tokrat že 26 
družabnega srečanja gasilskih veterank in veteranov iz vseh 
desetih PGD Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Trojica, Osek, 
Gočova, Selce, Voličina, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. 
Ana, vključenih v GZ Lenart. Letos je za kraj srečanja bila 
izbrana Sv. Trojica, potekalo pa je v četrtek, 8. novembra. Od 
152 gasilcev, kolikor jih ima status veterana oz. veteranke, se 
je srečanja udeležilo 88 gasilskih veteranov. Med njimi tudi 
Stanko Šteinbauer, častni predsednik GZ Lenart. 

Gasilski veterani so si v Trojici ogledali samostansko muzej-
sko knjižnico, v kateri hranijo več kot 1500 knjig, najstarejša 
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SREČANJE VETERANOV 
PRIJATELJSKIH DRUŠTEV

Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak je bilo zadnjo so-
boto oktobra organizator srečanja veteranov prijateljskih ga-
silskih društev Cerkvenjak, Nova Gorica, Maribor-Pobrežje, 
Bohinjska Bistrica in Hrastnik.

Gostitelji so gostom, ki jih je prišel pozdravit tudi župan 
Marjan Žmavc, s pomočjo lokalne vodičke Martine Breznik 
razkazali nekaj cerkvenjaških zanimivosti, med drugim Arhe-
ološki park v Brengovi in Muzejsko hišo družine Rajh v Cer-
kvenjaku, v kateri so si ogledali številne ohranjene predmete, 
ki so jih popeljali v čase mladostnih dni. Videli so še zanimivo 
zbirko mineralov Evrope in sveta. Bili so tudi gostje Izletniške 
kmetije Breznik v Komarnici, kjer so si ogledali njihovo vin-
sko klet in bili deležni poskušnje njihovih vin.

V muzejski hiši družine Rajh (nekdanji Tušakovi vili) si je mo-
goče ogledati celo minerale Evrope in sveta. 

Z gasilskimi prijatelji in prijateljicami je nastala tudi ta 
fotografija. 

Gasilske prijatelje je na pročelju gasilskega doma navdušil 
tudi Florjan, delo umetniške duše, domačina Iva Lorenčiča.

Srečanje so sklenili, tam kjer so z njim začeli, to je v domu 
cerkvenjaških gasilcev in gasilk.

Franc Bratkovič

med njimi je iz leta 1474. Izostal tudi ni ogled muzeja in gale-
rije Vrečič kot tudi mogočne samostanke kleti. Tam je Društvo 
vinogradnikov Sv. Trojica za goste pripravilo degustacijo vin in 
manjši prigrizek. Za tem so se odpravili v gasilski dom v Osek, 
kjer je sledil krajši kulturni program v izvedbi učencev OŠ Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah in kosilo. Zbrane so pozdravili in 
jih nagovorili Alojz Gregorec, predsednik komisije veteranov 
pri GZ Lenart, Jože Selinšek, predsednik GZ Lenart, Darko 
Fras, župan Občine Sv. Trojica, Peter Leopold, poveljnik CZ v 
občini Sv. Trojica in predsednik vinogradniškega društva, Pe-
ter Šipek, predsednik komisije veteranov mariborske regije, in 
Jože Bratuša, predsednik komisije veteranov podravske regije. 

Franc Bratkovič

USPEL TRETJI FESTIVAL 
VIN OSREDNJIH 

SLOVENSKIH GORIC
Društvo za ohranjanje kulture Vincar je pripravilo 3. Festi-

val vin osrednjih Slovenskih goric, ki se je odvijal v petek, 
26. oktobra 2018, v znameniti samostanski kleti v Sveti Tro-
jici. Na njem se je povezalo vseh šest društev vinogradnikov 
iz občin UE Lenart. Skupaj se je predstavilo 21 vinogradnikov 
in vinarjev z več kot 50 vzorci različnih vin. Z nami so bili 
družina Breznik, Vinotoč Pučko, Vinogradništvo Veberič-Ko-
zar, Vinska klet družine Klobasa, Vinska klet Edvard Fekonja, 
Konrad wine, Kmetija Marjana Senekoviča, Vina Toplak, Vina 
CABAL, Vina Kramberger, Vinogradništvo Šebart, Vino Vitis, 
Vinogradništvo Rojs Rojs, Kmetija družine Senekovič, Vino-
gradništvo Farasin, Družinsko vinogradništvo Borak, Gostišče 
na kmetiji Kaučič, Turistična kmetija Hari, Vinarstvo Hafner, 
Vinotoč Polič in Izletniška kmetija Šenveter.

Ob uradnem pričetku nas je pozdravil predsednik društva 
Vincar Žan Krajnc, besedo dobrodošlice sta nam je namenila 
trojiški župan Darko Fras in župan Občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc. Lepo besedo je vsem namenila tudi 5. Cerkvenjaška 
vinska kraljica Monika Majer. 

Društvo Vincar se je posebej zahvalilo Vinski kleti Klobasa, 
Vinarstvu Hafner in družini Breznik, ki so na 2. festivalu poda-
rili penine, ki so leto dni počivale v samostanskem vodnjaku. 
Ob zaključku uradnega dela se je Društvo Vincar iskreno za-
hvalilo tudi vsem sponzorjem Festivala vin osrednjih Sloven-
skih goric: »Želimo vam podariti našo največjo dragocenost. 
Penino, ki je leto dni počivala na dnu vodnjaka v idealnih po-
gojih in z odlično kakovostjo. Steklenico smo oplemenitili s 
prav posebno, bogato etiketo z mnogo simbolnimi dodatki in z 
ročno izdelano obešanko izpod rok profesorja in umetnika Ra-
faela Košca Tekavca« je povedala Martina Breznik, 4. Cerkve-
njaška vinska kraljica in skupaj z Žanom Krajncem pobudnica 
festivala, sicer tudi podpredsednica društva Vincar. Penino so 
namenili Gostinski opremi Burja, Zavodu SloVino, Druži-
ni Breznik, podjetju Halder, Radenski, Študentskemu klubu 
Slovenskih goric, Klubu študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, 
Podjetju Agroremont, Občini Sveta Trojica in Razvojni agen-
ciji Slovenske gorice. 
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Zahvalili so se tudi Vinskim brbončicam, Huti, Radiu Slo-
venske gorice, Ovtarjevim novicam, Glasilu Zrnje, Tiskarni 
Ikaruss, Gostilni Šenekar, Baru Sultan, Radiu Brezje, Radiu 
Pohorje, BK TV, Štajercu, Gal Vivat, Tjaši Oman, Moniki Fir-
bas ter prostovoljcem, ki so veliko pripomogli k uresničitvi 
naše ideje.

Festivala so se udeležili tudi vinski vitezi Slovenskega reda 
– Damijan Breznik, Marjan Klobasa, Zlatko Borak in Marjan 
Kramberger. Kot predstavniki Evropskega reda pa so se pri-
družili cerkvenjaški župan Marjan Žmavc, Ivan Janez Pučko 
in Slavko Lončarič.

Poslastica letošnjega festivala je bil spet spust penin Vino-
gradništva Hafner in Izletniške kmetije Šenveter iz Svete Ane, 
Vinske kleti Klobasa iz Svete Trojice in družine Breznik iz 
Cerkvenjaka v 14-metrski vodnjak. Celotno dogajanje sta po-
pestrila odlična Vokalna skupina Štirje študenti in edinstvena 
Kiara Katan. 

F. B.

NA MARTINOVANJU 
KRONALI 6. VINSKO 

KRALJICO
Čeprav je grozdje letos dozorelo prej kot običajno in je po-

sledično tudi vinska trta bila obrana prej, svetnika Martina še 
vedno praznujemo 11. novembra, kar je dan njegovega poko-
pa 397. leta. V Evropi Martina praznujemo zelo različno. V 
Sloveniji in sosednji Hrvaški ga zaznamujemo predvsem kot 
praznik vina, kar drugje po svetu ni običaj. Sicer pa spomni-
mo, da je prvi razcvet vinogradništvo na slovenskem ozemlju 
doživelo že v času Rimljanov od 1. do 4. stoletja. Po prihodu 
Slovanov konec 6. stoletja pa je propadlo, saj so ti poznali le 
medico, žganje in pivo.

Kakorkoli že, z Martinom je to čas, ko se zaključuje jesen-
sko delo. Okrog tega dne se mošt spremeni v vino in Martin 
končno odpre pipice na sodih. Torej dober izgovor za veselje 
in praznovanje, ki je doma tudi v Cerkvenjaku.

Razumljivo, kako tudi ne, saj so tukaj doma pridni vinogra-
dniki; če že niso tu doma, pa imajo v Cerkvenjaku oz. njegovih 
zaselkih vinograde. Občina Cerkvenjak in Društvo vinogra-
dnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak sta v sodelovanju z dru-
štvom kmečkih žena in deklet in s turističnim društvom tako 
tudi letos pripravila tradicionalno martinovanje. Le kako ga ne 
bi, saj se spet obeta, kot napovedujejo poznavalci razmer in 
vinski strokovnjaki, kvalitetna vinska kapljica.

Pogled na ploščad pred gasilskim domom, kjer ni manjkalo 
kronanih glav.

Vinsko kraljestvo pred Johanezovo trto, potomko stare trte z 
mariborskega Lenta, stare več kot 400 let
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Ker je ob martinovem veliko prireditev, so v Cerkvenjaku 
tokrat nazdravili mlademu vinu teden pozneje, v soboto, 17. 
novembra. Martinovanje je potekalo na že ustaljenem prostoru 
pred cerkvenjaškim gasilskim domom. 

Martinovanja v Cerkvenjaku pa se je poleg čisto navadnih 
obiskovalcev udeležilo kar nekaj vinskih vitezov slovenskega 
in evropskega reda, še več pa je prišlo vinskih kraljic, saj so 
letos znova kronali novo, tokrat že šesto Cerkvenjaško vinsko 
kraljico. Mandat vinski kraljici namreč poteče vsaki dve leti. 
Seveda se je prireditve udeležilo tudi več drugih pomembnih 
gostov.

Prisotni so bili po nagovoru moderatorke prireditve Darin-
ke Čobec najprej deležni pozdravov in dobrodošlice župana 
in gospodarja Johanezove trte Marjana Žmavca in Franca 
Zorka, predsednika Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak. Sledila je podaritev rož vsem prisotnim vinskim 
kraljicam in zahvala tisti čas še aktualni 5. Cerkvenjaški vinski 
kraljici Moniki Majer. Zatem pa njen poslovilni govor in pre-
daja krone, in sledilo je kronanje nove 6. Cerkvenjaške vinske 
kraljice Tjaše Simonič. Sledil je krst mošta, ki ga je opravil 
Aleš Domanjko, član ansambla Mladih 5. Mlado vino je bla-
goslovil župnik Janko Babič. 

Krono je novi 6. Cerkvenjaški vinski kraljici Tjaši Simonič 
nadel župan in vinski vitez evropskega reda Marjan Žmavc, 
lento sta novi kraljici pripela Franc Zorko, predsednik 
vinogradnikov, in odhajajoča 5. Cerkvenjaška vinska kraljica 
Monika Majer.

Eden ga je krstil, drugi blagoslovil.

Na martinovanje in kronanje nove vinske kraljice so prišli 
tudi rimski legionarji.

Vinska kraljica pa ne 
postaneš kar tako. Pokazati 
je treba precejšno mero 
znanja iz teorije in prakse. 
Takrat še kandidatka Tjaša 
Simonič je oboje pred 
strogo komisijo opravila z 
odliko.

S kulturnimi točkami so 
tradicionalno cerkvenja-
ško martinovanje popestrili 
mlada harmonikarja osnov-
nošolca Danej Hojnik in Lu-

kas Kocmut ter Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak pod vod-
stvom Anite Grajfoner. Svoje je vedremu razpoloženju kljub 
nekoliko hladnemu vremenu dodal še ansambel Mladih 5.

Franc Bratkovič

NAPREŠALI DOBRIH 17 
LITROV MOŠTA

Ko v vinogradu ali na brajdi obereš grozdje, delo še ni 
končano. Treba ga je še sprešati. In drugače ni moglo biti 
niti z grozdjem z Johanezove Trte. Prešanje  je potekalo  pri 
viničarju Johanezove trte Damjanu Brezniku. Nateklo je do-
brih 17 litrov sladkega mošta, ki je danes, ko to poročamo, 
že mlado vino.

F. B.
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PREJEMNIKI PRIZNANJ 
IN PLAKETE DRUŠTVA 

PEDAGOGOV
Tudi letos, že dvanajsto leto zapovrstjo, smo 12. oktobra 

2018 ob svetovnem dnevu učiteljev na svečani akademiji v 
Benediktu podelili priznanja in plaketo najzaslužnejšim peda-
gogom na področju Slovenskih goric in dela Prlekije. Preje-
mniki so bili pedagogi, ki so s svojim delom, trudom, zavzeto-
stjo in inovativnostjo neizmerno bogatili 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 
izkušnjami, ki se dobro skladajo s predhodnimi miselnimi she-
mami (učenčevim predznanjem). 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. Šola prihodnosti raz-
vija spodbudno učno kulturo in umetnost komuniciranja med 
različnimi dejavniki vzgoje in izobraževanja. 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 in sprejemanje vrednot. Vsak naj si prizadeva s 
poučevanjem promovirati spoštovanje in svobodo, je zapisano 
že v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948). Učenje 
v šoli ali vrtcu naj razvija otrokovo osebnost, talent, mentalne 
in fizične sposobnosti, celoten otrokov potencial in še mnogo-
kaj. Šola naj bo vzorec za življenje v svobodni družbi v duhu 
medsebojnega razumevanja, miru, tolerance in prijateljstva.

Že v preteklosti 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 različ-
ne koristi. In tako je tudi danes, čeprav v zadnjih letih postaja 
sodelovanje šol z okoljem v slovenskem in širšem evropskem 
prostoru neizpodbitna zahteva. Šole se vedno bolj odpirajo, kar 
se kaže v različnih oblikah sodelovanja s starši; pričakovanje 
skupnosti in organizacij, s katerimi šole vzpostavljajo različne, 
tudi nove oblike sodelovanja, kot so skupni projekti in uvajanje 
različnih inovacij v šole ter ustvarjanje inovativnih učnih okolij 
za naše učence. Ravno zato postaja sodelovanje vsakodnevna 
nuja. Šole zaradi transparentnosti delovanja odpirajo svoja vra-
ta najširši javnosti. Pravzaprav postaja sodelovanje z okoljem 
osnova »preživetja« šol, ki hkrati pomeni nove možnosti in iz-
zive. In prav teh načel in pristopov se držimo učitelji, saj je to 
pravzaprav ena in edina možnost sinergičnega delovanja v po-
sameznem šolskem okolju. Sleherna šola je tako odprt sistem, 
saj predstavlja del širšega zunanjega okolja in notranje organi-
ziranosti. Temu seveda sledimo učitelji. Dokazano je, da krea-
tivnost slehernemu človeku ponuja največjo možno izbiro svo-
bode. Učenec z učiteljem oblikuje pričakovane rezultate učenja 
kot smerokaz otroku v procesu učenja. Bolj kot so izboljšave v 
šolstvu ali predšolski vzgoji uresničene, uspešnejše in plodnejše 
je sodelovanje posameznika s skupino trajnejše in bogatejše. In 
prav to je odlika letošnjih 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 področju 
vzgoje in izobraževanja – plakete dr. Antona Trstenjaka.

Letošnji prejemniki:
I. stopnja: Brane Lazič - OŠ Voličina, Alenka Dominik - 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Darja Stražišnik - OŠ Benedikt, 
Smiljan Bačani - OŠ Benedikt, Petra Cafnik Novak - OŠ Be-
nedikt, Miroslava Vučko - Vrtec Manka Golarja Gornja Rad-
gona, enota Črešnjevci, Vanja Fišinger - Vrtec Manka Golarja 

PRIZNANJA IN NAGRADE
Gornja Radgona, Darko Štrafela - OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 
in Barbara Pristovnik - OŠ Sv. Ana 

II. stopnja: Marija Senekovič - OŠ J. Hudalesa Jurovski 
Dol, Mojca Rebernak - OŠ Lenart, Marija Bezjak - Vrtec Man-
ka Golarja Gornja Radgona, Angelca Peklar - OŠ Cerkvenjak 
– Vitomarci in Nina Ličen Goričan - OŠ Sv. Trojica

Plaketa: Vito Dundek - OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. A. 
Trstenjaka Negova

Slavnostni govorniki na prireditvi so bili: benediški župan 
Milan Gumzar, predsednik Domovinskega društva general 
Maister iz Maribora in nekdanji učitelj prof. Aleš Arih ter 
predsednik dP mag. Mirko Žmavc. S svojimi umetniškimi na-
stopi sta nas presenetili izvrstni kitaristki in glasovi študent-
skega vokalnega kvinteta. 

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki so podobo šol-
stva in predšolske vzgoje krojili v preteklosti in hvala vsem, 
ki so s svojim delom, trudom in premišljenimi ravnanji poma-
gali, da je naš napredek lahko 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 iz-
gubljenega časa ne moremo zavrteti nazaj. Lahko pa se le česa 
spomnimo in rečemo, to je bilo pa narejeno dobro, koristno in 
povrhu še z ljubeznijo.

Na nas učiteljih je torej, da v svetu materialnih predsodkov, 
kibernetičnih in umetnih inteligenc gradimo drugačno osebno-
stno avtoriteto; to je znanje, ki mora postajati vse večja vredno-
ta. Šole, vrtci, vzgojitelji in učitelji smo tisti, ki bomo obstajali, 
ne glede na čas in prostor, vsaj dokler se bo človek sposoben za-
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vedati, da sta vzgoja in znanje temeljni vrlini za preživetje. Prav 
vsem nagrajencem iskrene čestitke za njihove izjemne uspehe.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., predsednik društva pedagogov 
dr. Anton Trstenjak

PLAKETA OBČINE 
LENART OVTARJEVIM 

NOVICAM
Ovtarjeve novice soustvarjajo tudi člani 

uredništva Zrnja 

V petek, 2. novembra 2018, je potekala osrednja proslava 
ob prazniku Občine Lenart in 20. obletnici Varstveno delov-
nega centra Polž Maribor, enota Mravlja Lenart. Združeno 
praznovanje je prepletlo poudarke 20-letne dejavnosti Polža 
in dosežke Občine Lenart, h katerim je pripomogla vrsta orga-
nizacij in posameznikov, ki so na slovesnosti prejeli priznanja 
za svoj prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Med prejemniki 
občinskih priznanj je plaketo Občine Lenart prejel tudi Ča-
sopis Ovtarjeve novice. Glasilo osrednjih Slovenskih goric je 
prvič izšlo decembra 2009, v teh dneh pa je izšla 100. številka. 
Časopis  je nadgradil mesečno časopisno poročanje, v njem 
so zajeti vsi vidiki lokalnega dogajanja - društvenega življe-
nja, kulture, športa, lokalne politike, gospodarstva, vzgoje in 
izobraževanja. S široko mrežo sodelavcev so Ovtarjeve novice  
kronist, zapisovalec življenja, v krajih, kjer smo doma. Ovtar-
jeve novice soustvarjajo tudi člani uredništva našega Zrnja. 

Lenarški župan mag. Janez Kramberger izroča plaketo Občine 
Lenart uredniku Ovtarjevih novic Edvardu Pukšiču, tudi ure-
dniku Zrnja. Član uredništva ON je tudi Tomaž Kšela, stalna 
sodelavca pa sta Franc Bratkovič in mag. Lidija Šipek, vsi čla-
ni uredništva Zrnja.

U. Z., Foto Tone

BRATKOVIČ IN LORENČIČ 
PREJEMNIKA PRIZNANJ 

OI JSKD LENART 
Ob 20-letnici Območne izpostave JSKD Lenart podelili 

jubilejna priznanja
V petek, 19. oktobra 2018, je bila v Domu kulture v Lenar-

tu slovesnost ob 20-letnici Območne izpostave JSKD Lenart. 
Slavnostni govornik je bil mag. Marko Repnik, direktor Jav-
nega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Pri-
reditev je v domači besedi, ki je še globlje zakoreninila delo 
tukajšnjih kulturnikov v tukajšnje okolje, povezal Jože Križan. 
Vodja OI JSKD Lenart Breda Slavinec je v nagovoru ob podeli-
tvi priznanj tudi iz svojih izkušenj poudarila: »Roko si podajata 
ljubezen in pripadnost. Ko stisneš, ko ne gre več, zato, ker ti je 
vredno, ker ti te stvari veliko pomenijo in si rečeš: Naj bo. Tvoje 
delo med ljudmi ni vedno cenjeno, sčasoma postane celo samo 
po sebi umevno, da si ti pač tam zraven, da znaš, da veš, da ti že 
boš … JSKD Lenart se je že preizkusila v izvedbi mednarodnih, 
državnih in regijskih projektov. Izvedla je nešteto strokovnih 
srečanj lutkarjev, gledaliških igralcev, pevcev, literatov, likov-
nih ustvarjalcev, folklornikov, ljudskih pevcev in plesalcev.«

Na prireditvi so posameznikom in kulturnim skupinam po-
delili jubilejna priznanja območne izpostave sklada in ju-
bilejna priznanja zaslužnim posameznikom. Iz Cerkvenja-
ka sta ju prejela Franc Bratkovič in Ivo Lorenčič.

Edvard Pukšič, foto: Igor Barton Foto: M. Ž.
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IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ IN KLUBOV

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Ker se decembra začne adventni čas, smo se člani društva 
zbrali 1. 12. pri predsedniku društva, kjer smo izdelali adven-
tni venec, ki je postavljen pri kapelici sv. Janeza Nepomuka v 
centru Cerkvenjaka.

Zelenje za izdelavo smo priskrbeli sami nekaj dni pred samo 
izdelavo. Po končani izdelavi smo venec odnesli peš do kape-
lice, kjer ga je blagoslovil domači župnik Janko Babič. Na poti 
sta nas spremljala nadebudna harmonikarja na frajtonarcah.

Med nami so bili tudi domači župan Marjan Žmavc, podžu-
pan Andrej Kocbek in poslanec Franci Breznik.

Po končanem delu smo se vsi skupaj okrepčali z dobro eno-
lončnico, ki so jo skuhale naše članice.

ŠTUDENTSKI KLUB 
SLOVENSKIH GORIC OB 
15-LETNICI DELOVANJA

Študentski klub Slovenskih 
goric išče nove člane za delova-
nje v upravnem odboru in dijaški 
sekciji! 

Vabimo vse dijake in študente, 
ki imajo status rednega, izredne-
ga ali podiplomskega študenta ali 
dijaka v študijskem/šolskem letu 
2018/19 in so državljani Repu-
blike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju Upravne 
enote Lenart ter si želijo novih izkušenj, znanj in prijateljstev, 
da se nam pridružijo. 

Delovanje v upravnem odboru Študentskega kluba Sloven-
skih goric zajema široko paleto dejavnosti. Skozi pripravo do-
godkov se naučiš projektnega organiziranja, birokracije, po-
slovne komunikacije, oglaševanja in mnogih drugih mehkih 
znanj in veščin, ki jih težko pridobiš drugje. 

Torej, če si želiš novih izzivov, te zanima delovanje v štu-
dentskem klubu ali pa si želiš le popestriti dogajanje v lokal-
nem okolju, nam to sporoči na info@sksg.org. 

Študentski klub Slovenski goric je v tednu od 15. 12 do 22. 
12.2018 v sklopu 15. obletnice delovanja organiziral dogodke, 
na katere ste bili in ste še vljudno vabljeni.

16. občni zbor je bil v soboto, 15. 12. 2018, ob 18.30 v 
okrepčevalnici pri Ančki v Jurovskem Dolu.  Potekale so vo-
litve za nove predstavnike ŠKSG. Uuradnem delu sta sledila 
večerja in druženje ob glasbi.

Za najmlajše smo pripravili pravljično urico, ki se je odvija-
la v Knjižnici Lenart 19. 12 ob 16.uri, izvajal jo je član ŠKSG 
Tilen Rajter. Otroci so ob glasbi in pripovedovanju spoznali 
miška Matička in njegovo radodarnost. 

ŠKSG 20. 12. 2018 ob 18. uri v izobraževalni dvorani Cen-
tra slovenskih goric v Lenartu organizira predavanje na temo 
spletna varnost. Pogovarjali se bomo o uporabi različnih sple-
tnih aplikacij, algoritmih ter pasteh, ki se skrivajo za njimi. Z 
dogodka bomo odšli polni znanja o zagotavljanju komunika-
cijske zasebnosti in varnosti. Vse to nam bo predstavil Domen 
Savić iz zavoda Državljan D. 

20. decembra v kavarni Askari organiziramo koncert Adija 
Smolarja.

Zadnji dogodek, ki ga organiziramo v sklopu 15. obletnice 
delovanja Študentskega kluba Slovenskih goric, bo v soboto, 
22. 12. 2018. Ob 20. uri se bo začela predstava z naslovom 
»Naj gre vse v π ali kako sem se naučil 3141 decimalk«, ki je 
večkrat nagrajeni avtorski projekt dramskega igralca in vodi-
telja oddaje Male sive celice Nika Škrleca. Nik je tudi državni 
prvak v recitiranju števila π (s 3141 decimalkami), kar je tudi 
njegova skrita strast. Gre za prvo predstavo, ki na oder po-
stavlja mnemotehniko palače spomina, način pomnjenja deci-
malk števila π. Nik v predstavi odigra domišljijski svet, ki se 
skriva za njegovimi številkami, ter poskuša združiti svet ma-
tematike, števil, domišljije in gledališča v dinamično in igrivo 
celoto domišljijskega absurdnega sveta, v katerem je vse mo-
goče. Vstopnine ni.

Veselimo se vaše družbe.

ŠKSG
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V naslednjem letu bomo organizirali in se udeležili nasle-
dnjih prireditev: 19. 1. Antonov nočni pohod; 2. 3. občni zbor 
društva; 13. 4. pomoč pri izdelavi presmeca, izdelujejo Pritrko-
valci sv. Antona; 27. 4. posaditev dveh vlačenc gemaja, izabele, 
ureditev brajd v arheološkem parku; 25. 5. ureditev Johanezove 
grede in korit pri turistični tabli; 1. 6. strokovna ekskurzija za 
člane Turističnega društva in občane Cerkvenjaka; kuhanje ki-
sle župe (Aktiv kmečkih deklet in žena); 8. 6. ogled domačij v 
občini; 16. 6. povorka Obudimo stare čase; 24. 6. sodelovanje 
Pod lipo samostojnosti; 30. 6. košnja trave in grabljanje; Pod 
klopotcem, sodelovanje pri trgatvi Johanezove trte, sodelova-
nje pri martinovanju, pekli bomo kostanje in slanino po Antu-
jovsko; 30. 11. izdelovanje adventnega venca pri družini Zorko 
ob 13.00 uri; sodelovanje na Božično-novoletnem sejmu; 22. 
12. izdelava jaslic pri cerkvi in 26. 12. blagoslov jaslic.

TD Cerkvenjak, tajnik David Poljanec

Dejavnosti Društva upokojencev Cerkvenjak

VARNO V CESTNEM 
PROMETU

Vodstvo Društva upokojencev Cerkvenjak se je odločilo, da 
bo preko Javne agencije Republike Slovenije za varnost pro-
meta organizira projekt za večjo varnost starejših in drugih 
udeležencev v cestnem prometu. Da projekt dobi svoj namen, 
se je predsednik upokojencev Feliks Fekonja povezal z župa-
nom občine Marjanom Žmavcem in s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak Andrejem 
Kocbekom, ki sta projekt tudi finančno podprla.

Dogovor je stekel, predavanje je bilo izvedeno 4. 12. 2018 v 
Avli Vlada Tušaka. Projekt za varnost v cestnem prometu je bil 
široko začrtan, saj so v njem sodelovali ZDUS, Javna Agencija 
RS za varnost v cestnem prometu, DARS in Policija.

Teme izobraževanja so bile razdeljene po področjih. Sebasti-
jan Turk iz Javne agencije RS za varnost v prometu je predsta-
vil varnostno razdaljo, mrtvi kot v vozilu, pravila prehitevanj, 
vključevanje in pravilni izvoz iz križišč in krožišč, vožnjo po 
avtocesti in pravilno uporabo voznega in prehitevalnega pasu 
ter nove prometne znake, ki so zamenjali stare neveljavne pro-
metne znake, in upoštevanje drugih udeležencev v prometu.

Naslednjo temo je prestavila gospa Mojca Heco iz DARS-a. 
Poudarila je predvsem, kako se pravilno razvrščati na avtocesti 
in hitri cesti v slučaju prometne nesreče, da ne zapremo poti re-
ševalnim vozilom. Kako ukrepati v slučaju nesreče v predorih? 
Poskrbimo v prvi vrsti za svojo osebno varnost in sopotnike, v 
vozilu pustimo ključe in se umaknemo do izhoda oz. prehoda 
na drugi pas. Kakšno mora biti obnašanje voznikov v slučaju 
neurja – toče, da se ne ustavljamo v predorih ali podvozih.

Za gospo iz DARS-a je Beno Matjašič iz PP Lenart prikazal 
varnostno oceno policijske postaje in varnostno oceno Občine 
Cerkvenjak. Poudaril je, da moramo več vlagati v osebno za-
vest, ko sedemo v vozilo, in spregovoril o uporabi varnostnega 
pasu za sebe in vse udeležence v vozilu, o uživanju alkohola in 
kako se obnašamo kot vozniki do drugih udeležencev v prome-
tu; vse to lahko zmanjša tveganje za nesreče. Kako ravnati, če 
smo povzročitelji nesreče v prometu ali na parkirnem prostoru.

Za lažje dojemanje in razumevanje smo dobili s strani Javne 
agencije RS za varnost v prometu razne poučne brošure in raz-
lične odsevnike za varno gibanje pešcev.

Predavanje je bilo strokovno in za lažje razumevanje slikov-
no prikazano preko računalnika na velikem ekranu. Teme so 
bile tako poučne in zanimive, da se udeleženci - bilo jih 40 - 
sploh niso zavedali, da sta dve uri in pol tako hitro minili. Po 
končanem predavanju so se izvedle svetovalne vožnje z oce-
njevalci na vozniških izpitih.

Hvala Javni agenciji RS za varnost prometa in Sebastjanu 
Turku, Občini Cerkvenjak, ki je projekt podprla, Svetu za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mojci Heco iz DARS-a in 
pomočniku komandirja PP Lenart Benu Matjašiču. Ne nazadnje 
hvala občanom, ki so se predavanja udeležili in dali signal, da 
se moramo tudi v zrelejših letih izobraževati in sprejemati spre-
membe in novosti, da lahko normalno funkcioniramo. To je tudi 
dokaz, da si takšnih in podobnih izobraževalnih tem želimo. 

Feliks Fekonja 

ZA SLOVENSKOGORIŠKIM 
UMETNIKOM LORENOM JE 

USTVARJALNO PLODNO LETO
Slovenskogoriški slikar, kipar, umetniški fotograf Ivo Loren-

čič Loren je bil skozi vse leto na ustvarjalnem področju zelo 
aktiven. Sodeloval je na področju slikarstva, umetniške foto-
grafije, pa tudi kiparil je. Sodeloval ter ustvarjal je na tradicio-
nalnem pustnem mednarodnem ex-temporu na Ptuju. Sledila so 
srečanja, kot je srečanje likovnikov in literatov Malek 18. Na-
stala likovna dela so bila na ogled v Beli dvorani gradu v Ormo-
žu. Sledile so še razstave in ex-tempori mednarodnega pomena: 
Lendava, Gora Oljka, Šentjur, Griže,  Dobrovnik in Apače. Tudi 
na regijski razstavi Ptuj, Ormož, Lenart in Slovenska Bistrica se 
je Lorenčič predstavljal s svojimi umetniškimi deli. Z umetni-
škimi fotografijami in sliko na platnu pa se je Ivo predstavil na 
ex-temporu Eko Drava18  v Narodnem domu Maribor.

Na območju JSKD Lenart pa sta sledili še Anina paleta na Sv. 
Ani in razstava  ex-tempore v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. 
Naj omenimo še studenec v krožišču v Lenartu, kjer stoji primer-
java starega vodnjaka. Ob njem je nameščeno kamnito korito, ki 
ga je volontersko izklesal ter podaril kipar Ivo Lorenčič Loren. 
Ustvarjalec pa je ob 20-letnici aktivnega delovanja Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Območne izpo-
stave Lenart, prejel  za dolgoletno uspešno ter plodno delo na 
področju kulture in ustvarjalnosti zasluženo priznanje.

Ivo Lorenčič Loren v Dobrovniku
D. Rožman, foto: F. Matko Ficko
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AERO KLUB SRŠEN 
CERKVENJAK – USPEŠNO 

IN VARNO V LETU 2018
Tudi leto 2018 je bilo v Aero klubu Sršen Cerkvenjak zasta-

vljeno ambiciozno ter uspešno in končalo se je uspešno in, kar 
je najpomembneje, varno in brez nesreč. 

V mesecu juniju smo tudi letos ob občinskem prazniku v 
lepem vremenu ter ob številnem obisku uspešno realizirali 
letalski dan 2018 oz. srečanje letalcev in ljubiteljev letenja. 
Prireditev je obiskalo cca 20 letal s piloti iz vse Slovenije ter 
številni domači obiskovalci, ljubitelji letenja.

Obisk številnih letal iz vse Slovenije

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ V LETU 2018

V letu, ki se izteka, je bilo društvo Krdebač zelo aktivno. 
Še posebej na mednarodnih področjih. Domače aktivnosti smo 
predstavili v prejšnjih številkah Zrnja. Med aktivnostmi na 
mednarodnem področju moramo izpostaviti tridnevni obisk v 
Vodicah, kjer smo kot Rimljani bili del velikega spektakla. Na 
dogodku se je zbralo okrog 500 Rimljanov iz Črne Gore, Itali-
je, Slovenije in Hrvaške. Tam smo v sodelovanju s hrvaškimi 
legionarji tvorili celoto rimske vojske. 

V Mariboru smo se udeležili srečanja društva Slovensko av-
strijskega prijateljstva, kjer smo predstavljali pletenje krdeba-
ča in tepežnico (pametvo) kot dogodek. 

V zadnjem četrtletju je bilo društvo aktivno tudi na doma-
čem področju. V mesecu novembru smo organizirali tradicio-
nalno martinovanje Rimljani – vino – kostanj pred občinsko 
stavbo v Cerkvenjaku. Na martinovanju smo predstavili vino, 
ki je eno leto zorelo v izviru Lűbe vodice. Sodelovali smo tudi 
na kronanju vinske kraljice, kjer smo se predstavili kot legio-
narji – Legija XIII.

V začetku decembra smo organizirali miklavževanje v Pe-
ščenem Vrhu, kjer nas je obiskal sv. Miklavž in simbolično 
obdaril naše najmlajše.

Do konca leta nas čakata še dva večja dogodka. Prvi je plete-
nje krdebačev, sodelovanje na Božičnem sejmu v Cerkvenjaku 
in pohod k polnočnici z baklami, na katerega ste vabljeni tudi 
bralci Zrnja. 

POHOD DKDŽ NA KRATKO
V Društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak se kdaj pa 

kdaj stežka »odpovemo« delovnemu zagonu in si srečanja po-
pestrimo še na drugačen način. 

V nedeljo, 18. 11. 2018, smo se aktivne članice društva po-
dale na krajši pohod. Šestnajst članic nas je pogumno stopalo 
po sivi cesti, občudovale smo naše prelepe kraje in uživale v 
naravi kljub nizkim temperaturam. Veselile smo se skupnega 
prijetnega popoldneva in prve letošnje snežinke nam le-tega 
pač niso mogle skaziti. Pot nas je vodila do sosednje Občine 
Sv. Andraž, kjer je bil naš cilj kmečki turizem »Pri Kapeli«. Na 
dvorišču nas je pričakala gospa Mojca in nam zaželela dobro-
došlico. Pri polno obloženi mizi pa je vsekakor bilo občutiti 
domačnost. Ob odlični vinski kapljici je iz naših grl zadonela 
Zdravljica in prav nikamor se nam ni mudilo.

Nekaj prostih minut smo namenile tudi našemu nadaljnjemu 
delu v društvu, med drugim smo se strinjale tudi s ponovitvijo 
čudovito preživetega dneva. Ja, človek se hitro navadi na raz-
vajanje. Za nami je bil krasen dan, poln lepih misli in doživetij.

Alenka Novak, predsednica DKDŽ

V začetku leta 2019 nas čaka Rimljanski prestop v novo leto 
in tradicionalno metanje pikada v Peščenem vrhu. 

Iz ptujskega muzeja smo dobili obvestilo, da je v Lju-
bljani na seji Koordinatorja bil predstavljen Krdebač oz. 
tepežnica in se pripravlja za vpis v register nesnovne dedi-
ščine, katere nosilec je društvo Krdebač. 

Naše aktivnosti nam v veliki meri omogočajo sponzorji, do-
natorji in simpatizerji. Za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

Danica Kladošek
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Velik uspeh kluba pa je osvojitev tretjega mesta na DP 
ULN 2017 dveh pilotov, članov kluba (D. Milanovič in M. 
Vogrinčič), ki je potekalo v začetku septembra v Murski So-
boti in v Cerkvenjaku. Po lanski osvojitvi državnih podpr-
vakov se je ista posadka udeležila tudi svetovnega prven-
stva na Madžarskem, ker je do odstopa zaradi poškodbe 
letala zasedala odlično 4. mesto in zastopala barve Sloveni-
je in kluba. Klub se je s tem ponovno potrdil kot eden izmed 
najboljših klubov v Sloveniji v športnem letenju.

Udeležba na svetovnem prvenstvu

Stopničke na DP

V jesenskem času smo izvedli tudi srečanje letalcev v okviru 
kostanjevega piknika. Na silvestrovo pa sledi že tradicionalni 
polet motornih padalcev.

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

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak

ŠTD SMOLINCI – 
ŽUPETINCI

V letošnjem letu smo imeli za naše člane dvanajst dogodkov, 
prav tako smo se udeležili še drugih dogodkov, katere so orga-
nizirala druga društva v naši občini. To leto je za naše društvo 
pomenilo veliko, saj smo praznovali 10. obletnico delovanja. 
V teh letih smo organizirali veliko dogodkov. Nekateri so že 
postali tradicionalni, saj jih organiziramo že od same ustano-
vitve društva, nekatare pa imamo samo nekaj časa. Eden izmed 
teh dogodkov je tudi praznični pohod, ki smo ga imeli 15. av-
gusta. Na pohod smo se podali v Občino Juršinci, kjer smo 
si ogledali Puhov muzej v Sakušaku. V muzeju oz. v Puhovi 
cimprači smo si ogledali spominsko sobo svetovno znanega 

izumitelja Janeza Puha. Njegovo življenje so nam predstavili 
z etnološko dediščino, arhivskim gradivom in muzejskimi ek-
sponati. Pohod smo na koncu zaključili z manjšim piknikom.

Tako kot vsako leto smo se v mesecu septembru krajani 
Smolincev in Župetincev ter ostali krajani sosednjih vasi zbra-
li ob vaški kapeli v Župetincih pri sveti maši. Zadnjo soboto v 
novembru smo se družili na turnirju v namiznem tenisu. Prvi 
petek v mesecu decembru je potekal še en turnir, in sicer v 
pikadu in kartanju. Poskrbeli smo tudi še za dodatno druženje 
v teh mrzlih popoldnevih. Vsako sredo od 18. ure dalje je re-
zervirana telovadnica v OŠ Cerkvenjak za izvajanje različnih 
športnih aktivnosti (nogomet, košarka, odbojka, itd.). Tudi le-
tos se bomo na predbožični večer odpravili peš k polnočnici. 
Da bo zaključek leta res v slogu druženja članov, pripravljamo 
skupno silvestrovanje članov našega društva. 

Sandra Soko

VETERANI »ANTUJ« 
ZAKLJUČILI LETO 2018

V soboto, 24. 11. 2018, so se na zaključku srečali veterani 
»Antuj«, ki igrajo v rekreacijski veteranski ligi Slovenskih go-
ric. Ekipa je s tekmovanjem pričela v jesenskem delu sezone 
in po polovici odigranih tekem zaseda 4. mesto. Nekaj težav in 
s tem slabših rezultatov so imeli na začetku sezone, nato pa so 
se uigrali in dosegli več zaporednih zmag. To je pomenilo tudi 
pomik po lestvici navzgor.

Glede na to, da gre za prvo sezono, so z rezultati in stanjem 
v ekipi zelo zadovoljni. Za spomladanski del sezone načrtujejo 
še nekaj okrepitev in tudi kakšno mesto višje na lestvici.

Treninge imajo enkrat tedensko na ŠRC-ju, v zimskem času 
pa v telovadnici osnovne šole. Bolj kot tekmovalnost je cilj 
druženje prijateljev in rekreacija tudi v veteranskih letih. 

Andrej Kocbek
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MARIN KLADOŠEK 
ODLIČEN NA DRŽAVNIH 

PRVENSTVIH
Marin Kladošek, Cerkvenjačan, ki živi v Grabonoškem 

vrhu, dvakrat nominiran kot perspektivni mladi atlet Sloven-
skih goric, je tudi to leto pridno treniral. Najljubše so mu hitre 
tekaške discipline in skok v daljino. To leto se je udeležil kar 
nekaj tekmovanj v Sloveniji in tujini. Čez leto se je nabralo 
preveč kolajn, da bi jih omenjal, je pa v petih disciplinah kon-
kretno popravil osebne rekorde. 

Za 600 metrov je potreboval 1:46:27, za 60 metrov 8:44, 
v daljino je skočil 505 cm, v troskoku je merilec pokazal na 
1050 cm, vortex pa je sunil 48 metrov.

Na državnih prvenstvih v Sloveniji je dosegel naslednje re-
zultate, za katere je bil v matičnem klubu AD Štajerska pohva-
ljen s plaketo za velike osebne dosežke:

1. mesto v troskoku (Celje), 3. mesto skok v daljino (Celje), 
3. mesto četveroboj (Ptuj), 3. mesto ekipno (Ptuj), 1. mesto 
štafeta 4 x 100 metrov (Radovljica), 2. mesto štafeta 4 x 200 
metrov (Radovljica).

IZ ŠOLE IN VRTCA

KOLESARSKO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

December je čas, ko se delajo zaključki o minulem letu, in 
čas, ko se razkrijejo načrti za prihodnost. Za nami je prvo uspe-
šno leto delovanja, v katerem smo dosegli cilje, ki smo si jih 
zadali ob ustanovitvi društva. Uspešno smo izpeljali dva ve-
čja projekta. Prvi je bil izdelava kolesarskih dresov, ki so bili 
pogoj, da lahko s ponosom zastopamo društvo ter občino na 
kolesarskih prireditvah po Sloveniji. Ob tem bi se rad zahvalil 
vsem podpornikom, sponzorjem ter Občini Cerkvenjak, ki so 
nam finančno pomagali, da smo ta projekt uspešno zaključili.

Drugi dogodek, ki smo ga skrbno načrtovali, je bil kolesar-
ski trim, ki smo ga izpeljali 15. 8. 2018. Pot nas je vodila od 
štarta v Cerkvenjaku po Oseku proti Sv. Trojici, nato so sledi-
li Senarska, Vitomarci, Slavšina, Grabonoški Vrh, Cogetinci, 
Cenkova in povratek v Cerkvenjak. Kolesarski trim v dolži-
ni 35 km smo vsi kolesarji uspešno zaključili in se na koncu 
okrepčali v gasilskem domu v Cerkvenjaku.

Tudi v prihodnjem letu se bomo kot društvo zavzemali za ši-
ritev rekreativnega kolesarstva v občini in aktivnega preživlja-
nja prostega časa na kolesu. Vljudno vabimo vse kolesarje, da 
se nam spomladi pridružite ter z nami odpeljete kakšen krog 
po naših prelepih krajih. Vsi, ki vas zanima včlanitev v dru-
štvo, nam lahko pišete na e-mail: kdcerkvenjak@gmail.com 
ali pa nas kontaktirate preko Facebooka.

Damir Perkovič, blagajnik

V drugem delu decembra se udeležuje večdnevnih priprav 
na slovenski obali. Da pa so mu omogočeni normalni treningi 
tri do petkrat na teden in letno par več dnevnih priprav, gre 
zasluga tudi trem sponzorjem iz Cerkvenjaka in enemu iz Ma-
ribora, katerim se ob tej priložnosti tudi najlepše zahvaljuje.

Jani Dimec

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 

NA OŠ CERKVENJAK - 
VITOMARCI

Na naši šoli, podružnični šoli in v obeh vrtcih letos že osmič 
izvajamo vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zaj-
trk. Osnovni cilj projekta je, da otroke, mladino in širšo jav-
nost seznanimo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lo-
kalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma 
predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter 
njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. 
Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina ži-
vljenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.

Vseslovenski projekt, ki se obeležuje tudi kot Dan sloven-
ske hrane, smo izvedli kot že vrsto let tretji petek v mesecu 
novembru. Tradicionalni slovenski zajtrk je sestavljen iz živil 
slovenskega porekla in sicer iz kruha, mleka, masla, medu 
in jabolka. Dobavitelji živil so bili: Jožica Senekovič, dopol-
nilna dejavnost na kmetiji, Mlekarna Celeia, Kmetija Roškar, 
Sadjarstvo Druzovič, Čebelarsko društvo iz Cerkvenjaka ter 
Čebelarsko društvo iz Vitomarcev. Javna zahvala je namenje-
na čebelarjem iz Cerkvenjaka in Vitomarcev, ki so brezplačno 
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prispevali med. Po zajtrku so učenci skupaj z učitelji izvajali 
številne spremljevalne vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki 
podpirajo osnovni namen projekta. Strnili smo jih v okviru na-
ravoslovnega dne.

Letošnji dan slovenske hrane poudarja pomen kakovosti tal 
za pridelavo kakovostne in varne hrane. Tla so naravna tvorba 
na zemljini površini, koža našega planeta, sestavljena iz mi-
neralov, vode, zraka, organske snovi in številnih organizmov, 
ki razgrajujejo odmrle ostanke rastlin in živali. Nastajala so v 
dolgem časovnem obdobju. Rodovitnost tal pa je lastnost, ki 
rastlinam omogoča rast. Talni organizmi predstavljajo četrtino 
skupne biotske pestrosti planeta. V tleh potekajo številni pro-
cesi (premeščanje, vnosi, izgube, pretvorbe). Ob dejstvu, da 
je v zadnjih desetletjih izginilo več rodovitnih tal kot kdajkoli 
prej in ob dejstvu, da se ta trend nadaljuje, je ozaveščanje in 
širjenje znanja o pomenu tal za vse človeštvo in o posledi-
cah njihove degradacije naša skupna dolžnost. Tla morajo biti 
naša skupna skrb in pravilno ravnanje z njimi pri kmetijski 
pridelavi in ostalih človekovih dejavnostih naša velika skupna 
odgovornost, ki mora temeljiti na znanju in zavedanju, da brez 
tal ni rastlin, ni življenja, ni človeka. Samo s tem zavedanjem 
in znanjem bomo sposobni najti trajnostne rešitve. Ob dne-
vu slovenske hrane naj bo v ospredju misel o tleh, kmetijskih 
površinah kot temelju in pogoju za pridelavo kakovostne hra-

ne. »Ob vsakem grižljaju sočnega jabolka, slastnega kruha z 
medom in maslom, ob vsakem požirku mleka se vsakič zno-
va spomnimo, da je naša odlična domača hrana pridelana na 
zdravih slovenskih tleh. Ohranimo jih za prihodnje rodove!«  
(Vir: http://tradicionalni-zajtrk.si)

Iris Breznik

VZGAJAJMO BRALCE ZA 
VSE ŽIVLJENJE

Postati bralec za vse življenje je vrednota, ki jo začnemo 
razvijati v rani mladosti in do pozne starosti bralci vsak dan 
najdemo čas za branje. Učitelji in vzgojitelji se pri svojem delu 
srečujemo z izzivi, kako pomagati pri vzgoji takšnega bralca. 
Pomembno je, da v svojem vzgojno-izobraževalnem procesu 
najdemo čas za kvalitetne in privlačne knjige. Da otroke spod-
bujamo k branju kvalitetne literature, se o prebranem pogovar-
jamo, vrednotimo prebrano, pišemo o prebranem, se lotevamo 
novih nalog v zvezi s problematiko prebranega in tako pripo-
moremo k razvoju otrok, šolarjev in mladostnikov. 

Ob mojem delu z mladimi me vedno spremlja misel Toneta 
Pavčka: «Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«

Branje
Branje je vsakdanje opravilo. Z njim se srečujemo vsepo-

vsod; v šoli, v trgovini, v službi, doma.
Paul Kropp v svoji knjigi Vzgajanje bralca piše, da si lahko 

samo želimo, da naši otroci postanejo bralci za vse življenje. 
Da se branje splača, kajti branje prinaša radost, čisto veselje, 
ko vstopamo v druge svetove, v svet domišljije.

Da vzgojimo bralce za vse življenje, je treba upoštevati tri 
temeljna pravila:
Vsak dan berite svojim otrokom.
Kupujte raznolike knjige in revije za svojega otroka in zase.
Razumno omejite gledanje televizije, videa in igranje raču-
nalniških video-igric.

Tretjemu pravilu se danes pridružuje razumna in omejena 
raba pametnih telefonov.

»Branje je pomembno za našo družbo kot celoto in za naše 
otroke kot posameznike« (Kopp, 2000, str. 147). 

»Za otroka, ki gleda televizijo več kot tri ure dnevno, obstaja 
večja nevarnost, da bo imel težave v šoli, doma in pri branju« 
(Kopp, 2000, str. 149).

Branje spodbuja otrokov, mladostnikov spoznavni in čustve-
ni razvoj. Nevrologi potrjujejo, da branje vpliva na razvoj mo-
žganskih celic. Branje nas vse življenje ohranja duševno čvrste 
in prožne (Kropp, 2000). Pomebno je, da mlade spodbujamo k 
branju na nevsiljiv način. Otrokove bralne sposobnosti spod-
bujamo in razvijamo toliko časa, da vzbudimo v bralcih užitek. 
Gibanje Bralna značka, projekti Rastem s knjigo, Noč knjige so 
tisti, ki pomembno vplivajo na razvoj bralcev za vse življenje. 
Bistvenega pomena v vrtcu in v šoli je razvijanje bralne kul-
ture. Slovenska književna didaktika pojmuje branje ne le kot 
intelektualno spretnost, ampak tudi kot trajno človeško vredno-
to, kot možnost za duhovno bogatitev in osebnostno rast ... ter 
polnejše  razumevanje sveta in človeka (Saksida, 1994, str. 53).

Oblikovanje samopodobe 
Samopodoba je ena izmed temeljnih področij osebnosti, ki 

se postopoma oblikujejo, že od otroštva dalje in se spreminja 
in razvija celo življenje (Kobal, 2000, str. 9).

Živimo v času množičnih občil. Vsem se nekam mudi, hiti-
mo. Živimo v času množičnih občil in podobe medijev so tiste, 
ki so najpomembnejše za iskanje, prepoznavanje identitet in 
smisla človekovega obstoja (Košir, 2003, str. 194). Mediji so 
tisti, ki nam kreirajo usodo. Slepo verjamemo televiziji, sple-
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tu in nimamo več prave meje, kaj je realno in kaj ne. Mediji 
usmerjajo oblikovanje naših življenjskih slogov in navad, po-
stavljajo vrednote in nam govorijo, kaj je prav in kaj ni.

Samopodoba in branje
Učitelji in vzgojitelji smo postavljeni pri svojem delu pred 

težko nalogo. Tekmujemo s televizijo, internetom, pametnimi 
telefoni. Vse se dogaja zelo hitro, privlačno, barvno. To nas po-
stavlja pred vedno nove izzive, kako motivirati otroke za branje.

Otroci presedijo veliko časa pred televizijskimi zaslonom ali 
igrajo igrice ter uporabljajo pametne telefone. Televizijo gle-
dajo, da se ne dolgočasijo. S televizijo in igricami preganjajo 
občutek osamljenosti. Izmed vseh množičnih občil je knjiga 
najmanj priljubljena. Branje je nezaželjeno prostočasno opra-
vilo (Košir, 2003, str. 64).

Branje je zelo pomembno pri razvoju mišljenja, oblikovanju 
domišljijskega in tudi resničnega sveta, razvija različne oblike 
mišljenja.

Bralna kultura in interes za branje vplivata na oblikovanje 
bralčeve osebnosti, kar velja tudi za mladega bralca (Saksida, 
1994, str. 53).

Branje dobrih knjig pomaga bralcu razvijati mišljenje, ki mu 
bo pomagalo v prihodnosti. Mladi bralec se primerja s knji-
ževnimi junaki in si išče vzore. Branje mu pomaga pri razume-
vanju družbe. Branje ima velik vpliv na oblikovanje vrednot.  
Bralne izkušnje prenaša v realni svet. Branje mladostnikov v 
času pubertete, v času preobrazbe iz otroka v odraslega, je po-
membno, usmerja ga k razmišljanju, sili ga k aktivnim odzi-
vom v družbi. 

Branje v vrtcu
Pomembno je, da mladi bralci vzamejo knjigo v roke z vese-

ljem, da se o prebranem pogovarjajo, sodelujejo pri pogovoru, 
poustvarjanju, risanju. 

Knjiga je tista, ki pomaga oblikovati pozitivno samopodobo. 
Otroke usmerjam pri branju h knjigam, ki jim bodo koristile, 
in si bodo skozi zgodbe pridobivali izkušnje. 

Delo z otroki temelji na branju, pogoj za to pa je, da mladim 
bralcem približamo literaturo, ki jo bodo brali z veseljem, o 
kateri bodo lahko razmišljali, se o njej pogovarjali. Z različ-
nimi projekti v našem vrtcu in v šoli poskušamo doseči prav 
to. Ugotavljamo, da so mladi projekte, povezane z branjem, 
dobro sprejeli, uživajo pri dramatizacijah, glasbenih uprizori-
tvah, debatah, poustvarjanju ...

Lahko le upamo, da bodo malčki tudi po zaključku vrtca 
posegali po knjigah, si jih izposojali v knjižnici ali pa si kljub 
draginji tu in tam privoščili knjigo za domačo knjižnico. Otro-
ci našega vrtca si izposojajo knjige v šolski knjižnici, doma jih 
skupaj s starši prebirajo. Sama otrokom pripovedujem zgodbe 
ali jim preberem zgodbo, pravljico. V vrtcu jim vzgojiteljice 
prebirajo pravljice, se z njimi o prebranem pogovarjajo in pou-
stvarjajo, da knjige zaživijo med otroki. V vrtec pa so vabljeni 
za pripovedovanje, branje tudi zunanji sodelavci: knjižničarke 
oz. pravljičarki iz Lenarta in s Ptuja, pripovedujejo tudi babi-
ce, ki imajo vnuke v vrtcu. V času, ko obiskujejo vrtec, pripo-
vedujejo za predšolsko bralno značko.

Igralne knjige predstavljajo otroku prvi stik s knjigo.
Starši naj otroka pred spanjem umirjajo s pogovarjanjem, 

pripovedovanjem o minulem dnevu in pripovedovanjem krat-
ke pravljice. 

V predšolskem obdobju beremo slikanice, pojmo jim pesmi-
ce. Skupaj opazujmo ilustracije, pripovedujmo jim pravljice iz 
svojega otroštva.

Televizija, računalnik in drugi mediji so koristni, glasno bra-
nje otrokom, pogovarjanje z otrokom in ukavarjanje z njim je 
nenadomestljivo opravilo. Naj nam ne bo škoda časa, ki ga 
preživimo s svojim otrokom in knjigo.

 Vzgajanje bralca se nadaljuje v času osnovnošolskega  

izobraževanja. Vzgajajmo otroke, da bodo postali bralci za vse 
življenje. Kot pravi Daniel Pennac: »Naj živi knjiga! Naj ži-
vimo bralci!«

Viri in literatura
 y Haramija, D. (2009). Sedem pisav. Maribor: Mariborska knjižnica, 

revija Otrok in knjiga, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
 y Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški 

in štitut.
 y Košir, M. (2003). Surovi čas medijev. Ljubljana: Fakulteta za družbene 

vede.
 y Kropp, P. (2000). Vzgajanje bralca. Tržič: Učila.
 y Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske 

književnosti. Trzin: Založba Different.

Jožica Vršič, prof. slovenščine,   
Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci

KULTURNA ŠOLA
21. 9. 2018 smo se devetošolki Tamara Borko in jaz, Pia Pe-

klar, in sedmošolka Sergeja Firbas ter učiteljica Mojca Videtič 
odpravile na OŠ Franceta Prešerna v Maribor. Tam je potekala 
razglasitev naj kulturne šole. Dan se je začel z lepim spreje-
mom, nato pa smo se razdelili v skupine. Učiteljica Mojca se 
je udeležila delavnice za mentorje, me tri pa delavnice, ki se je 
imenovala Čarobnost romskega plesa. Učiteljica in dve učenki 
so nas naučile plesati značilen romski ples. Bilo je zanimivo. Po 
končanih delavnicah smo se odpravili še v SNG Maribor, kjer 
smo za zaključek dneva imeli prireditev, na kateri je bil prisoten 
tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na zaključni 
prireitvi so nam za pet let podelili naziv KULTURNA ŠOLA. 

Ta naziv si naša šola vsekakor zasluži, saj se to vidi na vsakem 
koraku. Imamo uspešno gledališko skupino, OPZ in MPZ, šol-
ski ansambel, učenci tudi likovno ustvarjamo, pišemo, plešemo 
.... Imamo veliko prireditev in tudi manjših kulturnih dogodkov.

Pia Peklar, 9. b

MOJI LUBI SLOVENCI!
Derendingen, 7. 10. 1573
Moji dragi rojaki. Sem Primož Trubar, pesnik, prevajalec, 

protestantski pridigar in avtor prvih slovenskih knjig, ki sem 
ju poimenoval Katekizem in Abecednik. 

Moje življenje se je začelo v Raščici pri Velikih Laščah. Oče je 
bil mlinar pri Turjaških grofih. Bili smo ena izmed premožnejših 
družin, kruha je bilo pri nas vedno dovolj. Omogočeno mi je bilo 
šolanje. Škof Bonomo je bil tisti, ki me je navdušil za prehod v 
protestantsko vero s protestantskimi idejami. Želel sem, da cer-
kev ne bi več prodajala odpustkov, saj to ni bilo pravično do rev-
nih vernikov. Za pisanje knjig sem se odločil, ker sem želel, da vi, 
moji ljubi Slovenci, dobite svoje knjige, svoj jezik. Domovina in 
rod mi pomenita veliko. Od tod izvira tudi moj prvi podpis – Ro-
doljub Ilirski. Za vas, moj rod, sem se skrival, tihotapil knjige in 
večkrat nemirno spal ali celo noč prebedel. V sodih za vino sem 
jih pripeljal vam, moji rojaki. Vendar je bilo vredno. Dosegel sem 
to, kar sem hotel. Moj narod je dobil svoje knjige. Moj narod je 
postal velik in enakopraven drugim. Vse to mi ne bi uspelo brez 
podpore moje srčne družine. Čeprav sem zelo žaloval in veliko 
pretrpel ob izgubi svojih dveh žena, so mi ob strani vedno stali 
moji otroci in sedaj še tretja žena. Vedno so mi pomagali. Moč pa 
sem črpal tudi od mojega preljubega naroda. Vedel sem, da delam 
dobro za vas, Slovenci. Življenje v Nemčiji je bilo res ugodnejše 
kot v moji domovini. Bilo je manj stresno, niso nas preganjali.

Zdravi ostanite, moji lubi Slovenci! Rodoljub Ilirski

Pia Peklar, 9. b
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POSVETOVALNICE 
PATRONAŽNIH 

MEDICINSKIH SESTER
Patronažne medicinske sestre Zdravstvenega doma Lenart 

bodo januarja 2019 pričele z izvajanjem posvetovalnic v lokal-
nih skupnostih v UE Lenart. Po v naprej določenem razporedu 
bodo na voljo ljudem, ki bi potrebovali kakršen koli nasvet 
glede preventive, meritev krvnega tlaka, krvnega sladkorja, 
svetovanje mladim staršem, razjasnitev morebitnih drugih 
težav, ki so v domeni diplomirane medicinske sestre. Vse to 
bodo izvajale enkrat mesečno po dve uri. S tem bomo pristopi-
li k ranljivejšim in bolj oddaljenim skupinam ljudi.

Razpored terminov za začetne mesece leta 2019 v Cerkve-
njaku - sejna soba Občine Cerkvenjak, Marija Firbas, dipl. m. s.

 - 16. 1. 2019 od 10.00 – 12.00
 - 20. 2. 2019 od 10.00 – 12.00
 - 20. 3. 2019 od 10.00 – 12.00 

Vodja CKZ ZD Lenart Klavdija Dvoršak, dipl. m. s.

ZAKAJ JE MED BOLJŠI OD 
SLADKORJA?

Sestava in lastnosti medu
Med je povsem naravno živilo. Vsebuje okrog 200 različnih 

snovi. Lastnosti in kakovost medu so odvisni od izvora nek-
tarja, zrelosti medu, klimatskih pogojev, sezone, sestave tal, 
načina in pogojev pridelave in shranjevanja kot tudi od čebe-
larske prakse. Nekatere sestavine so posledica zorenja medu, 
nekatere dodajo čebele, izvor nekaterih pa so rastline. Med 
istega botaničnega porekla se razlikuje zaradi klimatskih raz-
lik in različnega geografskega porekla. Že majhne spremembe 
v količini naštetih organskih in rudninskih snovi spremenijo 
barvo, vonj in okus. Od tod potem toliko različnih vrst medu 
od svetlega do temnega z vsemi njihovimi značilnostmi. Od 
slovenskih medov imajo najvišjo antioksidativno učinkovitost 
hojevi medovi, sledijo smrekovi, gozdni, kostanjevi, cvetlični, 
lipovi in nazadnje akacijevi. 

Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih čebele 
nabirajo medičino oz. mano. V Sloveniji so to predvsem aka-

ZDRAVJE

MAČEK MURI
V soboto, 3.novembra, smo učenci neobveznega izbirnega 

predmeta šli v Mestno gledališe Ptuj. Ogledali smo si gledali-
ško predstavo Maček Muri. Še preden smo šli v gledališe, smo 
zavili še v Teto Frido, zatem sva z Gabrijelo šli v igralnico. 
Tam sta bili tudi najini mami. Potem smo šli še na kratek pohod 
po Ptuju. Šli smo še v muzej, galerijo na razstavo fotografij. V 
njem smo si ogledali stare fotografije. Razstava je bila v treh 
nadstropjih. Potem smo šli ven, tam smo lahko slikali labode. 
Odpravili smo se naprej. Prišli smo do gledališča. Morali smo 
počakati, da se je prejšnja predstava končala. Učiteljica Joži-
ca nam je razdelila karte. Odšli smo noter. Najbolj mi je bilo 
všeč, da je muca Liza poljubila mačka Murija. Po predstavi pa 
domov. Ustavili smo se pri Gabrijeli. Tam sva se z Gabrijelo 
igrali. Preživela sem res zelo lep sobotni dan.

Ana Mari Par, 4. a

cija, lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna ogrščica, ajda … 
In od tod tudi toliko različnih vrst medu: akacijev, lipov, smre-
kov, kostanjev, hojev, regratov …  

Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, upora-

blja pa se tudi v živilsko predelovalni industriji kot sladilo. 
Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in viskoznosti, predvsem pri 
proizvodih, ki temeljijo na žitaricah.   

Zaradi enkratne sestave se prebava medu pri človeku razli-
kuje od prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje predvsem 
enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko direktno izkoristi. 
Če ga primerjamo z belim sladkorjem, ima med manjši vpliv 
na količino glukoze v krvi, in to predvsem zaradi visoke vseb-
nosti fruktoze. 

Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi 
raznovrstnih jedi in napitkov. Za vsak okus lahko kaj najde-
mo. Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, večerjo pa tudi 
pri pripravi kosila je uporaben. Z medom lahko nadomestimo 
sladkor, ki ga uporabljamo v naši prehrani, ali ga uporabimo 
kot dodatek glavnim jedem. Sladkanje čaja z medom je stara 
navada, z njim pa lahko sladkamo tudi kavo, šabeso, ledeni 
čaj, smutije, limonado, mlečni riž, razne kaše, sladoled, sadne 
solate … Poleg tega da si med zjutraj namažemo na kruh, ga 
lahko dodamo tudi v kosmiče, si pripravimo skutni namaz z 
medom ali namaz z medom in kakavom, kislo smetano z me-
dom,  dodamo ga lahko v jogurt ali si pripravimo palačinke z 
medom. Poda se pri pripravi piščančjih, divjačinskih in azij-
skih jedeh. Tudi omake, prelivi, marinade in zelenjava dobijo 
z dodatkom medu posebno aromo. Nepogrešljiv je seveda pri 
pripravi slaščic. Uporabimo lahko recepte za navadni sladkor, 
pri tem pa moramo upoštevati, da je slajši kot navadni sladkor 
in da vsebuje več vode, zato vzamemo malo manj medu, kot je 
predpisanega sladkorja, količino tekočine v receptu zmanjša-
mo za ¼ teže dodanega sladkorja. Pečemo pri malo nižji tem-
peraturi, da preprečimo prekomerno porjavitev peciva. Med 
veže nase vlago, zato ostane pecivo z medom dalj časa sveže 
in zmanjšuje drobljenje peciva.

Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi njegovo 
aromo. V splošnem je za svetlejše vrste medu značilna mila, 
nežna aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo aromo. Zato 
bomo za slajenje nežnih jedi, kjer ne želimo, da prevladuje 
okus medu, uporabili nežen akacijev med, v golaž bomo do-
dali temen gozdni med, medenemu pecivu pa bo odlično aro-
mo dal kostanjev med. Medu pri peki in kuhi ne uporabljamo 
zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem zaradi 
njegove arome. Če je le možno, ga dodamo na koncu kuhanja, 
da ohranimo več sestavin.

Razlika med belim sladkorjem in medom je več kot očitna. 
V belem sladkorju je le disaharid saharoza, ki se razkroji v 
glukozo in fruktozo in nič drugega. V medu so tudi sladkorji, 
pa še druge snovi, skoraj vse, kar vsebuje in potrebuje člove-
ško telo, zato ima med posebne lastnosti, ne samo sladkost. In 
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BISERNOPOROČENCA 
ROZINA IN ALOJZ 

LORENČIČ
V krogu svojih najdražjih sta 27. oktobra 2018 praznovala 

60 let skupne življenjske poti in stopila med bisernoporočence 
v Občini Cerkvenjak Rozina in Alojz Lorenčič. To je bila že 
četrta biserna poroka in že 31. jubilejna poroka v naši občini. 
Obred biserne poroke sta opravila župan Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc in Valerija Toš. Po zaključenem civilnem obre-
du sta si ponovno obljubila zvestobo tudi v cerkvi sv. Antona 
pred župnikom Jankom Babičem. 

Alojz se je rodil 
1936. leta v Stane-
tincih. Po končani 
osnovi šoli se je iz-
učil za kovača, nato 
se je prekvalificiral 
v stavbnega kleparja, 
vešč pa je tudi kro-
vskih del. Aktivno 
je deloval v Krajevni 
skupnosti Cerkve-
njak, kjer je bil dva 
mandata predsednik. 
Za hobi pa se že vrsto 
let z vsem srcem pre-
daja vinogradništvu 
in kletarstvu, kot pra-
vi Slovenec pa je bil 
tudi na Triglavu. 

Rozina (Zinka) se 
je rodila 1939. leta 
v Oseku. Po končani 
osnovi šoli za nadalj-
nje izobraževanje ni 
imela možnosti, je 
pa po zaslugi svoje 
mame postala odlič-
na kuharica. Še danes 
aktivno sodeluje v Društvu kmečkih deklet in žena Cerkve-
njak, s katerimi se udeležuje razstav, in veliko njenih dobrot 
lahko okusimo na občinskih in drugih prireditvah. Njene ročne 
spretnosti in dobrote vsako leto ob veliki noči krasijo društve-
no razstavo. Za njena prizadevanja in dosežke v zasebnem in 
družbenem življenju je leta 2007 prejela občinsko priznanje - 
zahvalo občine Cerkvenjak. Alojz in Rozina sta se poročila 25. 
oktobra 1958. leta. Po poroki sta najprej živela pri Rozininih 

MED NAŠIMI LJUDMI

LUDVIK KRAMBERGER 
PRED 50-LETNICO 
NOVINARSKEGA 

USTVARJANJA

Kdo v osrednjih Slovenskih goricah in Prlekiji še ni videl ali 
slišal za Ludvika Krambergerja – za šegavega in radoživega 
moža z visokim čelom in vedno nasmejanim obrazom, ki je 
za različne medije po vsej Sloveniji napisal že na tisoče repor-
taž, intervjujev, poročil in različnih zgodb iz življenja ljudi na 
gričevnatem svetu med Dravo in Muro? Zato je lepo in prav, 
da bralcem predstavimo tudi njegovo zgodbo, kakor mu jo je 
pač več kot osem desetletij oblikovalo življenje med ljudmi, 
ki jih ima rad.

Njegova zgodba je zgodba o trdem in težkem življenju v 
mladosti, o prizadevnem delu in skrbi za boljše življenje svo-
je družine in širše skupnosti v srednjih letih ter o polnem in 
ustvarjalnem življenju v zrelih letih. Najbolj pomembno pa je, 
da je Ludvik Kramberger, ki mu življenje ni bilo nikoli z ro-
žicami postlano, danes, kot sam pravi, srečen človek. »Nikoli 
v življenju še nisem bil tako srečen, kot sem trenutno,« pravi 
Ludvik, ki je v dvainosemdesetem letu še vedno na vrhuncu 
ustvarjalnosti, saj še vedno vsakodnevno piše za številne slo-
venske medije, poleg tega pa mu zdravje tako dobro služi, da 
se zlahka postavi na glavo. To vsako leto tudi stori sredi trav-
nika na tradicionalni košnji trave v Cerkvenjaku.

Ludvik se je rodil 19. avgusta leta 1937 kot deveti otrok v 
družini z enajstimi otroki. Oče, ki se je za kolarja izšolal v 
Mariboru, kjer se je z Maksom Furjanom preizkusil tudi kot 
gledališki igralec v Mariborskem gledališču, je bil zelo širo-
ko razgledan in bister človek, saj je obvladal več kot dvajset 
poklicev. V Ženjaku, od koder izhaja Krambergerjev rod, je 
že pred drugo svetovno vojno zgradil letalo. »Oče, ki se je v 
domače kraje vrnil zaradi nostalgije, je bil viničar, podložen 
kmetu. Bolelo ga je, kadar je bil siromak od kmeta zaničevan. 
Takšnih kmetov, ki do viničarjev niso bili spoštljivi, in teh ni 

ne nazadnje: pri proizvodnji sladkorja se uporabljajo različne 
kemikalije, v nasprotnem primeru pa je med popolnoma na-
raven proizvod čebel, ki mu ničesar ne dodajamo niti ne od-
vzemamo, ne vsebuje nobenih konzervansov, vsebuje pa anti-
oksidante in deluje protimikrobno. Naša novoletna zaobljuba 
bi lahko bila bolj zdrav način življenja - v vsakdanji prehrani 
zamenjamo med za sladkor. 

Za začetek lahko pripravimo preprost osvežilni in krepčilen 
napitek limonado z medom. Iztisnemo sok polovice limone, 
dodamo kozarec tople vode in žlico medu ter dobro premeša-
mo. Napitek bo še izdatnejši, če ga bomo uživali na tešče.

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu 
 Andreja Kandolf Borovšak, foto: arhiv ČZS

starših. Ker sta si želela lasten dom, sta v Oseku kupila hišo, 
v kateri sta z družino živela 15 let. Kasneje so se preselili na 
Alojzovo domačijo v Stanetince, kjer sta si zgradila hišo, v 
kateri živita še danes. V zakonu so se jima rodili štirje otroci, 
a je usoda hotela, da je prvi umrl. Otroci Zdenko, Zdravko in 
Sonja so si ustvarili družine in jima podarili osem vnukov, v 
veliko veselji pa so jima tudi štirje pravnuki.

Iskrene čestitke v imenu Občine Cerkvenjak. Želimo vama 
obilo zdravja, veselja, sreče in zadovoljstva v krogu vajinih 
najdražjih.

Valerija Toš     

Ludvik Kramber-
ger, ki še danes 
polni različne ča-
sopise s prispevki 
iz osrednjih Slo-
venskih goric in 
Prlekije, je svoje 
prve članke začel 
objavljati davnega 
1969. leta.
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bilo malo, ni maral, zato je bil vesel, ko so uvedli zemljiško 
reformo. Rad je rekel: 'Boljše je skozi eno svoje okno gledati 
kot skozi pet viničarskih',« se spominja Ludvik.

Ludvik pripada generaciji, ki ji spomini še segajo v drugo 
svetovno vojno. »Spomnim se, kako so ob napadu Nemcev na 
tedanjo Jugoslavijo letala zatemnila nebo, ko smo šli k maši. 
Prav tako se spomnim, kako so po naši dolini prišli nemški 
vojaki. Med vojno pa jih nismo veliko videvali, pa tudi parti-
zanov ne. Zanje sploh nismo vedeli, da obstajajo. Vedeli smo 
samo za skrivače. K nam sta samo enkrat prišla dva nemška 
vojaka, ki sta si zaželela pražena jajca ...«

Ludvik je dve leti hodil v nemško osnovno šolo. V šolo je 
šel s šestimi leti, tako da je lahko vsak dan hodil v šolo z leto 
dni starejšim bratom Ivanom, kasnejšim kandidatom za prvega 
predsednika Republike Slovenije, s katerim sta si bila v ži-
vljenju že prej, še zlasti pa odtlej, še posebej blizu. Čeprav je 
bil dober učenec, je Ludvik šolanje končal po šestih razredih. 
Zadnja dva razreda osnovne šole je naredil šele, ko je odšel v 
Maribor, kjer se je izučil za kovača. Delati je začel v tedanji 
Tovarni Boris Kidrič, kjer so izdelovali tirna vozila. Čeprav je 
težko delal, se je vpisal še na srednjo tehniško šolo, na kateri si 
je pridobil naziv diplomiranega strojnega tehnika.

»V Mariboru sem živel od leta 1956 do 1967 z enoletno pre-
kinitvijo. Leto dni sem namreč preživel v Nemčiji, kjer nisem 
vihtel kovaškega kladiva, temveč sem delal z metlo in lopato 
ter zaslužil petkrat več kot v Sloveniji,« se spominja Ludvik. 
V enem letu je prihranil toliko, da si je v Kunovi kupil staro 
hišo z 1,85 hektara zemlje. Tam si je z ženo Marijo, ki izhaja iz 
želarske družine z enajstimi otroki in ki je »služila« pri kmetih 
od svojega četrtega leta naprej, ustvaril družino. Prav tako si 
je v Kunovi uredil kovaško delavnico, v kateri je imel pet let 
kovaško obrt. Ker je bilo dela premalo, pa tudi zdravje mu 
je ponagajalo, se je nato zaposlil v Elradu na manj težaškem 
delovnem mestu.

Zaradi operacije na hrbtenici je Ludvik prodal posest v Ku-
novi in si z ženo uredil nov dom v Gornji Radgoni. Rodila sta 
se jima dva otroka: Valentin in Metka. Danes imata tri vnuki-
nje: Iris, Uno in Emmo. 

Ko je zaradi zdravstvenih težav odložil težko kovaško kladi-
vo, je Ludvik poprijel za pero. Izkazalo se je, da ima podobno 
kot njegov oče več talentov, med drugimi tudi za pisanje ozi-
roma za dopisniško in novinarsko delo.

»Pisati sem začel, seveda ob svojem rednem delu, bolj kot 
ne po sili razmer – ker nisem mogel več opravljati kovaškega 
dela, križem rok pa tudi nisem mogel biti,« smeje pojasnjuje 
Ludvik. »Najprej sem začel pisati za tovarniško glasilo Elrada, 
k čemur me je spodbujal njegov urednik Andrej Coklin. Prvi 
članek mi je objavil leta 1969. Sčasoma sem začel pisati tudi 
za glasila Mure, Radenske in Avtoradgone. Včasih sem za svo-
je prispevke dobil celo honorar. Za časopise za širšo javnost pa 
sem začel pisati leta 1971. Sprva sem pisal prispevke v pisma 
bralcev, kasneje pa so mi jih začeli objavljati na dopisniških in 
drugih straneh. Vsebino svojih prispevkov sem zajemal iz ži-
vljenja v naših krajih, zato nisem imel z objavo člankov nikoli 
problemov.«

Ludvik je svoje prispevke objavljal v Dnevniku, Večeru, 
Dolenjskem listu, Kranjskem glasu, Štajerskem tedniku, Pri-
morskem dnevniku, Celjskem tedniku, Obrtniku, Delavcu v 
obrti, TV 15, lenarških Domačih novicah, Ovtarjevih novicah, 
cerkvenjaškem Zrnju in še v nekaterih drugih časopisih. Za 
mnoge piše še vedno. »Objavljal sem skoraj v vseh časopisih, 
razen v Komunistu, ker se na politiko ne spoznam,« se rad po-
šali. Veliko člankov je, kot sam pravi, napisal za »božji lon«, 
včasih pa je za objavljeno prejel tudi plačilo. S honorarji si je 
pomagal pri gradnji hiše. »Honorar, četudi skromen, pa člove-
ka vleče, zato sem začel pisati redno. Velikokrat sem pisal tudi 
po naročilu urednikov,« pravi.

Ludvik Kramberger, ki je že vrsto let upokojenec, opravlja 

nepoklicno dopisniško in novinarsko delo že petdeset let. V 
tem času si je ustvaril renome pri urednikih ter ugled med bral-
ci. Zato uredniki občasno pri njem še vedno naročajo članke 
o dogodkih iz osrednjih Slovenskih goric in Prlekije, še bolj 
pogosto pa ga kličejo bralci in ga prosijo, naj kaj napiše o nji-
hovih težavah, prizadevanjih ali različnih aktivnostih. »Zaradi 
tega, ker me ljudje prosijo in spodbujajo, vztrajam in še vedno 
pišem,« pravi.

V skoraj petdesetih letih je Ludvik Kramberger ustvaril vse-
ga spoštovanja vreden novinarski opus, ki obsega več tisoč 
poročil, reportaž, intervjujev, kritik in zgodb iz vsakodnevne-
ga življenja ljudi. Njegovo bogastvo je v tem, da Ludvik ni 
pisal o politiki in gospodarstvu nasploh, temveč o konkretnem 
življenju ljudi, o problemih, ki jih pestijo, pa o njihovih nava-
dah in običajih ter različnih srečanjih in skupnih aktivnostih. 
Ravno zaradi tega, ker je vsebino člankov zajemal in zajema 
iz življenja, bo njegov opus tudi dragocen vir informacij za 
etnografe, zgodovinarje in druge strokovnjake, ki proučujejo 
našo preteklost. Zgodbe iz življenja konkretnih ljudi, ki jih je 
popisal Ludvik, bodo po vsej verjetnosti v strokovni literaturi 
ostale žive še dolgo po tem, ko naših generacij ne bo več.

Kljub bogatemu opusu Ludvik Kramberger še vedno vsak 
dan sede za računalnik in ustvarja. Še vedno je prisoten na 
domala vseh prireditvah in dogodkih, kjer se zbirajo ljudje in 
kjer se zgodi kaj novega. Zato lahko izpod njegovega peresa 
pričakujemo še veliko zanimivih člankov. Še naprej tudi v na-
šem časopisu.

Tomaž Kšela

Z Ivanom sta bila več kot brata
Ludvika Krambergerja je zelo prizadela tudi tragična 

smrt brata Ivana, ki je kandidiral za prvega predsednika 
Republike Slovenije. »Čeprav je bil leto dni starejši, sva za-
čela skupaj hoditi v šolo. Vseskozi sva bila zelo povezana. 
Bila sva si več kot brata,« pravi.

Ludvik je Ivanu pomagal tudi v predvolilni kampanji za 
predsednika države, čeprav z njim ni v vsem soglašal, pač 
pa je kot novinar vedno sledil svojemu lastnemu prepriča-
nju. To je, kot pravi, bratu tudi jasno in odkrito povedal, kar 
pa ni skalilo njunih dobrih odnosov.

GOBJA BERA ŠE KONEC 
NOVEMBRA

Letos so ljubitelji gobarjenja prišli na svoj račun. Z gobjo 
bero v naših cerkvenjaških gozdovih so lahko bili več kot 
zadovoljni. Marele, pa tudi kašnega jesenskega jurčka je 
bilo mogoče najti še konec novembra.

 
F. B.
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SREČANJE SOŠOLCEV 
LETNIKOV 1953

V petek, 16. novembra, so se v Gostišču pri Antonu v Cer-
kvenjaku ali bolje povedano v prostorih njihove nekdanje 
osnovne šole srečali sošolci in sošolke, ki so sedli v osnov-
nošolske klopi leta 1960. Od takrat je minilo že 58 let in za 
večino od njih 50 let, ko so z osnovno šolo zaključili.

Ker je bilo nekoč drugače in precej otrokom v tistih časih 
ni uspelo uspešno zaključiti vseh 8 razredov osnovne šole, je 
bil prav letnik 1953 tisti, za katerega je veljalo, da neuspešni 
učenci hočeš nočeš morajo za eno leto podaljšati obiskovanje 
osnovne šole. A ta novost je bila že z naslednjim šolskim letom 
ukinjena. 

Razveseljivo za to in ostale generacije tistega časa, ki so bili 
težki, živelo se je v pomanjkanju in skromno, v veliko domači-
jah ni bilo niti elektrike, kaj šele radia ali televizije, za mobilne 
telefone pa še slišali nismo, je, da so se v glavnem vsi znali 
postaviti na svoje noge in uspeli veliko doseči v tem in onem 
smislu. Pa tudi odreči kakšni svoji prosti urici, dnevu ali de-
narju v korist širše družbene skupnosti ali svojega kraja. 

S to generacijo so v Cerkvenjaku sedmi in osmi razred obi-
skovali šolarji iz Vitomarcev, poleg njih pa tudi iz Spodnjih 
Verjan. Zgodovina se ponavlja. Otroci iz Spodnjih Verjan res 
več ne obiskujejo šole v Cerkvenjaku, jo pa že več kot pol-
drugo desetletje znova šolarji višjih razredov iz Vitomarcev, 
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Še več, vitomarška 
šola je postala podružnica OŠ Cerkvenjak. 

Ko so tako obujali spomine, so ugotavljali, da ima do njih še 
kar razumevanje tudi »Matilda« in da živi še kar precej njiho-
vih osnovnošolskih učiteljev.

Urice prijetnega druženja so hitro minile, a so domov odšli 
malo razočarani nad tistimi, ki niso prišli. Razumejo, da je pri-
hod nekoga daleč iz tujine res težko pričakovati. Toda precej 
od njih, ki jih ni bilo, pogrešali smo jih že na prejšnjih sreča-
njih, bi lahko prišlo. Organizator srečanja je bil Bernard Rajh. 
Udeležila se ga je slaba polovica.

Franc Bratkovič

IZ SODNE KRONIKE
Od leta 1908 naprej so se začeli množiti umori, uboji, težke 

telesne poškodbe in zločinstva zoper varnost tuje lastnine v 
župniji Sv. Anton.

Nastala je potreba po večji varnosti, saj je še vedno znan 
izrek, da so imenovali kraje za hribom cerkve Sv. Antona, po-

BILO JE NEKOČ

Z NARAVO

ČEBELJI PRIDELKI SO 
ODLIČNO DARILO 

Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in brez-
skrbno pričakamo zimo. Ob tem pa tudi že razmišljamo, kako 
bomo obdarovali najdražje, znance, saj se prazniki približujejo 
zelo hitro, in še preden se bomo dobro zavedli, bodo tu. Pa 
smo spet v dvomu, kaj podariti najdražjim ter kako jim izkaza-
ti pozornost in hvaležnost. 

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete zgre-
šiti. Slovenski med s široko paleto okusov lahko razveseli še 
tako zahtevnega uporabnika in hkrati ponuja možnost, da prav 
vsakega obdarjenca razveselimo z drugim okusom. Čudovi-
to je spoznavati paleto različnih okusov slovenskega medu in 
najti najljubšega. Med, označen z eno od shem kakovosti, kaže 
na posebnost ali višjo kakovost proizvoda. V Sloveniji na po-
dročju medu poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja, 
priznane na evropski ravni, in sicer slovenski med z zaščite-
no geografsko označbo, kočevski gozdni med in kraški med, 
ki nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se 
vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu. 

Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki, kot so cvetni 
prah, matični mleček, propolis, medica, medeni liker, peneča 
medica, postajajo vedno bolj prepoznavni in zanimivi za kup-
ce. Zlasti kadar potrebujemo izdatnejše blagodejne učinke, ki 
jih bomo znali poiskati in najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče 
iz čebeljega voska pa bodo z mehko rumeno svetlobo in pri-
jetnim vonjem v nas zbudile nostalgijo po starih časih, ko so 
ljudje bistveno drugače preživljali večere kot danes. 

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva na 
Slovenskem in so primerni tudi kot protokolarno darilo, tako 
znotraj kot zunaj naših meja. Širjenje pomena slovenskega 
čebelarstva in predstavitev zunaj meja pa povečuje našo pre-
poznavnost v tujini. Peneča medica, ki so jo razvili sloven-

sebno Župetince in Smolince, na splošno le »Bosna«, kar je 
označilo splošno nevarnost za ljudi in premoženje. Ustanovili 
so torej orožniško postajo s sedežem pri Sv. Antonu, ki je za-
čela poslovati s 1. prosincem 1913.

Orožniška postaja Sv. 
Anton je pokrivala občine: 
Sv. Anton, Osek, Brengo-
va, Cogetinci, Andrenci, 
Župetinci, Smolinci in Ča-
gona, je zapisano v kroniki, 
ki jo je skrbno zapisoval 
sodnik in sodni starešina 
dr. Ožbolt Ilaunig.

Kronika je v izšla v knji-
žni obliki letos. Založila 
in izdala jo je Knjižnica 
Lenart v sodelovanju s Po-
krajinskim arhivom Mari-
bor, in mimogrede, če koga 
zanima, je knjigo mogoče 
kupiti v Knjižnici Lenart. 

Torej nič čudnega, da 
Cerkvenjačanom že od nekdaj pripisujejo ta ne ravno preveč 
ponosni primat v tepežu. V Kroniki sodnije Sv. Lenart Ožbolta 
Ilauniga najdemo tudi nam v tolažbo podatek, da so ustanovili 
orožniško postajo pri Sv. Barbari že 1. decembra 1887, in sicer 
zato, ker so bili v tem kraju tepeži na dnevnem redu.

F. B.
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ski čebelarji in je edinstvena, narejena izključno iz medu in 
vode po klasičnem postopku z vrenjem v steklenicah. Nanjo 
so čebelarji še posebej ponosni in je primerna za posebne pri-
ložnosti. Tudi pobuda Čebelarske zveze Slovenije za svetovni 
dan čebel in letošnje prvo praznovanje nas postavlja prav na 
svetovni oder dogajanja in prepoznavnosti. 

Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih da-
rilnih embalažah in jih s pridom uporabili za obdarovanje ob 
najrazličnejših priložnostih, še zlasti, ko želite iz rok dati le 
najboljše. Čebelji pridelki so darilo čebel in narave – podarite 
košček narave.

Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ

KURILNA SEZONA 
PRINAŠA TUDI 

ONESNAŽEN ZRAK 
Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okolj-

ski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni in 
skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na Nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljamo, da je zrak v času 
kurilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, še posebej so 
problematični  delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih 
snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, 
na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. stru-
pene kovine, organske spojine. 

Delci so različnih velikosti: od 
saj, ki jih vidimo s prostim očesom, 
do najmanjših ultrafinih nanodel-
cev. Od velikosti delcev je odvisno, 
kako globoko v dihala prodrejo in 
kakšne posledice povzročajo. Naj-
manjši delci prodrejo najgloblje do 
pljuč in gredo naprej v kri. Manjši 
so, dlje v telo prodrejo in bolj so 
škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
 y Osnova njihovega škodljive-

ga delovanja je povzročanje 
vnetja. Z vdihavanjem pridejo 
v naša pljuča in povzročajo 
draženje, poškodbe tkiva in 
vnetje.  Najmanjši delci iz 
pljuč vstopajo v kri in se s krv-
jo odplavijo v različne organe: 
v srce, jetra, ledvice, možgane 
... ter tudi tam povzročajo 
vnetja in različne škodljive 
kronične učinke.                        

 y Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: 
povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek 
astme.

 y Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v 
krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano 
nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta. 

 y Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica 
gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni deri-
vati), sodi namreč v prvo skupino rakotvornih snovi, ki 
dokazano povzročajo raka.

 y V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi ne-
rološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo 
vplivajo praktično na celo telo.

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi 
tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih 
bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.

       Kdo je najbolj ogrožen?
 y bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
 y starejši ljudje, majhni otroci
 y sladkorni bolniki
 y zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na prostem 

- zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje)
 

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih, ki so  ob-

javljeni na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi:
(http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pm_

priporocila_za_prebivalce_jesen_2018.pdf)
Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje fi-

zičnih aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri osebah, 
ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma 
zaznavajo težave. Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko 
so vrednosti  delcev več dni skupaj močno presežene. 

Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesnaženosti 
zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) na naslednji 
povezavi: (http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/
podatki/amp/) 

V letu 2019 se skupaj zapeljimo v lepšo prihodnost!
www.saubermacher.si
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VABILO PONUDNIKOM NA 
OBMOČJU LAS OVTAR K 
BREZPLAČNI UDELEŽBI 

V PROMOCIJSKEM 
KATALOGU

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice kot vodilnem par-
tnerju LAS Ovtar Slovenskih goric za naše ponudnike pri-
pravljamo posodobljeno izdajo kataloga lokalne ponudbe - 
zbirke vseh ponudnikov območja LAS Ovtar pod skupnim 
prepoznavnim imenom Ovtarjeva ponudba. Podrobnejše 
informacije najdete na spletnih straneh vaše občine in na 
spletni strani www.rasg.si, zavihek 'Ovtarjeva ponud-
ba', kjer najdete tudi obrazec za prijavo.

Za ponudnike iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, 
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, Duplek, Pesnica, Šentilj je vpis v Ovtarjev ka-
talog POPOLNOMA BREZPLAČEN.

KOGA LAHKO UVRSTIMO V KATALOG?
Sodelujejo lahko ponudniki (vinogradniki, rokodelci in 

drugi obrtniki, turistične kmetije, ekološke kmetije, pridelo-
valci živalskih (mesnine, itd.) in rastlinskih produktov (sa-
dike, sadje, zelenjava, itd.), pridelovalci medu, ponudniki 
pekovskih izdelkov, itd.), ki:

 - imajo registrirano dejavnost (s. p., osebna dopolnilna 
dejavnost, osebno dopolnilno delo, osnovna kmetijska 
dejavnost);

 - svojo dejavnost opravljajo tržno (prodajajo izdelke - 
doma, na tržnici, na terenu …);

 - svojo dejavnost opravljajo na območju LAS Ovtar 
Slovenskih goric (10 zgoraj navedenih občin).

Za vse informacije o sodelovanju smo na voljo na sple-
tnem naslovu danijel@rasg.si ali na telefonu 041 346 593 
(Dani), lahko pa se oglasite tudi na Razvojni agenciji v 
Lenartu (Trg osvoboditve 9, nasproti cerkve). Potrebovali 
bomo kratko predstavitveno besedilo, seznam vaših izdel-
kov/storitev, kontaktne podatke in največ 5 fotografij. 

Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v katalog je 31. 
december 2018. Katalog bi naj bil v tiskani in v spletni 
različici pripravljen predvidoma spomladi 2019.

D. Z.

Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske na-
povedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za ravnanje v 
obliki barvne lestvice. Različnim stopnjam onesnaženosti zra-
ka (od nizke, zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z 
zeleno, rumeno, oranžno in rdečo barvo, so priloženi ustrezni 
zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka poda-
ja ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (priporočila 
glede kurjenja in pravilne priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, 
uporabe javnega prevoza ...). 

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko 
naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, 
ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane 
in dobro delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogrevanje 
na plin, toplotne črpalke ...

 Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno 
posušena drva ali druge oblike pravilno pripravljene lesne 
mase.  

Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpa-
dnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem 
povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki 
jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno 
ekologijo, člani strokovne skupine za Zrak

PRAZNIČNI POGLEDI

Foto: E. P. in V. T.
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Ljubezen
»Kličem vas samo za to, da vam povem, da vas ljubim.«
»Oprostite, gospod, samo poklicali ste vinsko klet.«
»Vem.«

Muhe
»Kako ločiš moške in ženske muhe?«
»Nimam pojma.«
»Moške se zadržujejo na steklenicah, ženske pa na ogledalih.«

Nesposobnež
»Če bi organizirali tekmovanje v nesposobnosti, bi ti osvojil 
drugo mesto,« je žena zabrusila možu.
»No, hvala. Mislil sem, da boš rekla, da bi na tekmovanju za 
nesposobneže zmagal.«
»Ne, za to si preveč nesposoben.«

Nov mobitel
»Ti je všeč moj novi mobitel?«
»Da. Kje si ga dobil.«
»Zmagal sem na krosu čez drn in strn.«
»Kdo vse pa je sodeloval na njem.«
»Bivši lastnik mobitela, dva policista in jaz.«

Moški in ženske
»Ne domišljaj si preveč, da tekam za tabo. Moški tekamo tudi 
za žogo, na koncu pa jo brcnemo stran,« je fant dejal dekletu, 
ki ga je ošabno zavračala.
»Ti pa si ne domišljaj preveč, če ti bom morda kdaj rekla, da 
sem zaljubljena vate. Ženske se zaljubimo tudi v svoje čevlje, 
pa jih kasneje vendarle zavržemo in kupimo še deset novih 
parov.«

Loto
»Na lotu sem zadela sto tisoč evrov,« je ena prijateljica ve-

selo dejala drugi.
»Kako ti je to uspelo.«
»Zahtevala sem listič z zmagovalno številko 51.«
»Kako pa si vedela, da bo zadela ravno številka 51?«
»Prejšnji teden sem vsak dan sanjala številko sedem. Potem 

sem izračunala: 7 krat 7 je 51. In izkazalo se je, da sem imela 
prav.«

Nasvet
»Ata, kako je treba ravnati z ženskami?« je sin vprašal za 

nasvet očeta. 
»Preprosto. Če ti narediš kaj neumnega, se ona razjezi, ti pa 

se opravičiš in je stvar urejena. Če naredi kaj neumnega ona, 
se razjeziš ti, potem se razjezi tudi ona, na koncu pa se zopet ti 
opravičiš in je stvar urejena.«

Poučna pesmica
Učiteljica je otrokom naložila, naj do naslednjega dne napi-

šejo kakšno pesmico, ki bo hkrati tudi poučna.
»No Petrček, preberi nam, kaj si napisal,« je naslednji dan 

dejala Peterčku.
»Kdor gre spat z ritjo, ki ga srbi, se zbudi s prstom, ki mu 

smrdi,« je prebral Peterček.

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.

C E N I K  OGLASNEGA PROSTORA 
IN KOMERCIALNIH SPOROČIL V ZRNJU

Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

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

Naslovnica 77,00 180,00

Plača
»Zadnje plače se še nisem dotaknil. Še vedno leži na mojem 

računu na banki.«
»Zakaj?«
»Imam občutek, da je nekdo že spal z njo oziroma da me je 

prevarala.«

Rojstnodnevno darilo
Dva carinika se pogovarjata o tem, kaj bi tretjemu podarila 

za rojstni dan.
»Mu kupiva kamero?«
»To je premalo.«
»Mu kupiva televizor?«
»Tudi to je premalo.«
»Potem pa ga pustiva, da ves dan sam dela na meji.«
»Ej, prijatelj, to pa bi bilo preveč.«

Izguba glasu
K zdravniku je privihral možakar srednjih let in ves zadihan 

vprašal: »Gospod doktor, ženi se je vnelo grlo in je izgubila 
glas. Kaj naj naredim?«

»Človek božji, veselite se!«



PRIREDITVE V OBČINI CERKVENJAK V  
DECEMBRU 2018 IN JANUARJU 2019

VESELI DECEMBER V CERKVENJAKU

Cerkvenjak 
26. po 10. maši – Božični koncert in blagoslov jaslic ter dobrodelna 

akcija Krdebač – cerkev sv. Antona 
JANUAR 2018

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

19. Nogometni turnir trojk – v telovadnici OŠ Cerkvenjak –  
KMN Cerkvenjak

19. Antonov nočni pohod – TD Cerkvenjak
20. Antonovo žegnanje – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah

na Božični delavnici. Lahko se bodo fotografirali in prejeli ču-
dovito sliko skupaj z Božičkom. 

Še veliko več presenečenj pa sledi – saj veste, december je 
mesec čudovitih presenečenj. 

Se vidimo v petek, 21. decembra, na Božičnem sejmu v Cer-
kvenjaku!

Tako je bilo na sejmu lani …
Martina Breznik, foto: F. B.

DECEMBER 2018
1. Izdelava adventnega venca – ob 13. uri pri družini Zorko –  

TD Cerkvenjak
6. Medobčinsko tekmovanje v igranju kart – v domu  

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

Vrhu 11 – Društvo »Krdebač Cerkvenjak

20.  ob 17. uri – Prireditev »Ujemi trenutek« – OŠ Cerkvenjak–
Vitomarci – v Domu kulture 

21.  ob 17. uri – Božični sejem – pred Občino Cerkvenjak 
22. Izdelava jaslic – pri cerkvi sv. Antona – TD Cerkvenjak 
24.  Pohod k polnočnici z baklami iz vseh zaselkov Občine 

BOŽIČNI SEJEM
December. En izmed najlepših in zagotovo najbolj čaroben 

mesec v letu. Naj bo čarobno to, da z velikim veseljem pričaku-
jemo božič? Ali je prava čarobnost v tem, da okrasimo božično 
drevesce z unikatnimi okraski, ki imajo neizmerno vrednost? A 
ni prav tisti vonj po odličnih maminih piškotih čar božiča? Vonj 
po kuhanem vinu in zvok čudovite božične glasba, ki prepeva 
in nam vzbuja čudovite spomine? Vse to in še veliko več je 
božič. Čas, ko se družimo, veselimo, praznujemo! 

Vsemu temu, pa lahko dodamo le še Božični sejem. Sejem 
druži prav vse, kar nam pomeni božič. Druži vesele in prije-
tne ljudi, odlično kulinariko in edinstvene izdelke, ki so lahko 
hkrati odlična božična darila. 

Ali mi ne verjamete? Vabljeni v petek, 21. decembra 2018, 
med 17. in 21. uro na parkirišče pred občinsko zgradbo. S 
svojo ponudbo vas ne bomo razočarali. 

Pričakuje vas okrog 20 ponudnikov z različnimi, a odličnimi 
izdelki. Kupili boste lahko odličen sadni kruh, piškote, med 
in medene izdelke, sir in sirne izdelke, žganje, vino … Ne bo 
manjkalo čudovitih kap, rokavic, nogavic, copat, torbic, naki-
ta, parfumov, božičnih aranžmajev … Veliko bo izdelkov iz 
suhega testa, volne, keramike, lesa …

Naši otroci pa bodo lahko svoj čas zapolnili z ustvarjanjem 

Foto: E. P.

Foto: M. Ž.


