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Po mesecih zime je tukaj pomlad z vsemi svojimi pričakovanji, željami in
načrti. Čas sajenja in sejanja navdaja z upanji, ki jih posebej stopnjuje velikonočni čas, in s hrepenenjem po obilni žetvi po vseh dobrih dejanjih.
Lepe praznične dni ob veliki noči in sproščene trenutke ob prazniku dela vam
želijo Občina Cerkvenjak, organizacije, društva, združenja in klubi, uredništvo
Zrnja in avtorji prispevkov!
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM

SREDIŠČE CERKVENJAKA BO DOBILO NOVO PODOBO
Letošnje leto bo za Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane pomembno, saj bo središče kraja in občine po več desetletjih, da ne
rečemo stoletjih, v sklopu prenove in modernizacije regionalne ceste skozi kraj dobilo novo trško podobo. Tako se bo Cerkvenjak tudi po zunanji podobi iz naselja prelevil v trg z na novo urejenim središčem, ki mu bo dajalo malomestni videz. O tej in
drugih investicijah ter nalogah, ki so si jih na občini zadali za letošnje leto, smo se pogovarjali z županom Občine Cerkvenjak
Marjanom Žmavcem.
V letošnjem letu bo središče Cerkvenjaka dobilo novo podobo, s
čimer se bo spremenila tudi veduta kraja. To je na poti razvoja
vsakega kraja, vsaj na simbolni ravni, pomembna sprememba,
da ne rečemo prelomnica. Cerkvenjak ne bo več samo eno od
naselij v Občini Cerkvenjak, temveč bo pridobil trško podobo.
Res je. Osrednji trg v Cerkvenjaku že dolgo kliče po prenovi, saj
kraj in občina potrebujeta osrednji prostor za druženje ljudi in različne prireditve. Tak prostor, ki je namenjen stikom in druženju ljudi in
ga ima pravzaprav vsako večje naselje, da o mestih niti ne govorimo,
pa mora biti tudi ustrezno estetsko urejeno. Skozi zgodovino so od
rimskih časov do danes v vseh večjih naseljih ter manjših in večjih
mestih v njihovih središčih uredili osrednje trge, na katerih se ljudje srečujejo ter organizirajo prireditve in sejme. Po osrednjih trgih
nam naselja in mesta ostajajo tudi v spominu, zato je lepo urejen
trg pomemben tudi za razvoj turizma v kraju. V Cerkvenjaku pa na
osrednji trg postavljamo na ogled obiskovalcem samo pločevino, saj
skoraj celotno središče kraja zavzemajo parkirišča.

stebrički. Promet skozi središče Cerkvenjaka bo podobno kot v
drugih urbanih okoljih (Maribor, Ptuj, Lenart itd.) omejen na 30
km na uro. Osrednji trg bo tlakovan s ploščami iz žganega granita,
na njem pa bo tudi fontana okoli katere bodo klopi. Prav tako bo
na trgu več kamnitih blokov, pokritih z lesom, ki bodo podobni
velikim klopem, na katerih bodo lahko ljudje posedali. Na trgu bo
tudi več okrasnih rastlin, ki mu bodo dajale še prav poseben čar.
Skratka, trg bo videti zelo sodoben. Na simbolni ravni bo obiskovalcem sporočal, da so prišli v hitro razvijajoč in sodoben kraj.
Kako velik bo nov osrednji trg? Ali ste na občini že zbrali ime zanj?
Iz projektne dokumentacije izhaja, da se bo raztezal na 400 kvadratnih metrih. Na njem se bo na kakšni prireditvi, zborovanju
ali koncertu zlahka zbralo od 300 do 400 ljudi. V osnovi pa bo
trg namenjen druženju med ljudmi, ki bodo lahko tudi sedeli na
klopeh okoli fontane in na druge klopi. Doslej je bil trg namenjen
avtomobilom, poslej pa bo namenjen ljudem. Morda bodo sprva
nekateri negodovali, vendar je občina že in še bo poskrbela za
ureditev parkirišč izven najstrožjega centra Cerkvenjaka. Ne smemo pozabiti, da bo kraj dobil 40 parkirišč pred novim trgovskim
objektom na nekdanji Zimičevi parceli, občina pa je sorazmerno
velika parkirišča uredila tudi pred pokopališčem in pod župniščem, da o parkiriščih pod Kulturnim domom in pred Gostiščem
pri Antonu niti ne govorimo. Pa tudi ob osrednjem trgu bo še ostalo nekaj parkirišč.
Zaenkrat osrednji trg še nima svojega imena, verjetno pa bo v
prihodnosti treba razmisliti tudi o njegovem poimenovanju.

Kako je prišlo do zamisli o prenovi in ureditvi osrednjega trga v
Cerkvenjaku?
Na občini so in smo razmišljali o prenovi osrednjega trga že
več let, saj so pobude za to dajali tudi občani. Vendar pa so na
koncu vedno dobile prednost druge prioritete. Letos pa bo stekla investicija v prenovo in modernizacijo regionalne ceste skozi
Cerkvenjak z označbo R2-439 ter v izgradnjo pločnika in javne
razsvetljave ob njej, na trasi od Poslovno obrtne cone v Brengovi
do meje s sosednjo občino Sveti Jurij ob Ščavnici, s tem, da je bila
modernizacija ceste in izgradnja pločnika na odseku od križišča
pod pokopališčem do kapele pri granati izvedena že v letih 2016
in 2017. To priložnost bo občina izkoristila tudi za prenovo in
ureditev osrednjega trga pred Kulturnim domom Cerkvenjak in
sedežem občine, saj tako središča Cerkvenjaka ne bo treba dvakrat prekopavati, pa tudi promet skozi kraj ne bo otežen dvakrat.
Če se nekaj dela, naj se v redu in temeljito, ne polovičarsko.
Kakšna pa bo nova podoba osrednjega trga?
Tako je. Istočasno bomo modernizirali cesto skozi Cerkvenjak,
obnovili pločnik in javno razsvetljavo, pripravili vse potrebno za
komunalne vode ter na novo uredili središče kraja in občine. Cesto bomo prestavili nekoliko bolj stran od Bubi bara, vendar pa
bosta cestišče in osrednji trg v istem nivoju, tako da med njima
ne bo nobene stopnice ali robnika. Cesto bodo od trga ločili samo

Do kdaj pa bo osrednji trg zgrajen? Kdo je pripravil idejno zasnovo in projekt?
Verjamem, da bo to še v letošnjem letu. Glavni izvajalec del
je že znan. To je podjetje Pomgrad d. d. z dvema podizvajalcema. Gre deloma za isto ekipo izvajalcev, ki bo modernizirala tudi
regionalno cesto skozi Cerkvenjak ter zgradila pločnik in javno
razsvetljavo ob njej.
Na občini smo se prenove osrednjega trga lotili z vso resnostjo,
zato smo pripravo idejne zasnove in projekta prepustili strokovnjakom – arhitektom, ki so za to usposobljeni. Mi smo jim kot
investitor prenesli želje občank in občanov ter svoje sugestije in
zamisli. Idejno zasnovo ureditve trga je pripravil arhitekturni biro
OCTA ARHITEKTI iz Murske Sobote. Njegova avtorica je mag.
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Je predvidena še kakšna investicija?
Cesto in komunalno infrastrukturo bomo začeli urejati tudi v
novem naselju ob regionalni cesti v Cogetincih. V tem novem naselju bomo zgradili cesto in vodovod ter pripravili vse potrebno za
kanalizacijsko omrežje. Za omenjeno investicijo je v občinskem
proračunu na voljo okoli 60 tisoč evrov. Investitor štirih hiš v tem
naselju bo domačin, podjetnik Sašo Lorenčič, LORS s. p., druge
gradbene parcele pa so v lasti Nedeljkovih. Skupaj bo v novem
naselju predvidoma 12 hiš.
Občina namerava pri Športno rekreacijskem centru Cerkvenjak
zgraditi tudi sodoben Vitalin park.
Gre za medgeneracijski park, ki bo namenjen rekreaciji in druženju ljudi vseh generacij. Projekt je bil že potrjen v LAS Ovtar v
Lenartu, sedaj pa čakamo še na odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kamor smo poslali vlogo za odobritev
projekta. Dokler ne dobimo odločbe, na katero že dolgo čakamo,
ne moremo začeti z gradbenimi deli. Za investicijo bomo koristili
okoli 40 tisoč evrov LAS-a, okoli 80 tisoč evrov pa bo prispevala
občina iz svojega proračuna. Gradnja bo potekala v dveh fazah. V
prvi bomo zgradili balinišče in pomožni objekt za druženje, v drugi fazi pa bomo zgradili in uredili še motorični park na prostem z
različnimi napravami za rekreacijo mladih in starejših. Načrtujemo, da bo Vitalin park v celoti zgrajen do konca leta 2021.
Podobne parke, za katere je med mladimi in starejšimi, še zlasti
pa med mladimi družinami čedalje več zanimanja, v nekaterih
okoljih tudi tržijo. Kako bo s tem v Vitalin parku? Bo občina
pobirala kakšno vstopnino?
Spočetka bo vstop v Vitalin park prost za vse obiskovalce. Kasneje pa bo zaradi njegovega vzdrževanja in upravljanja treba za
njegovo koriščenje tudi nekaj prispevati.

inž. arh. Patricija Flisar iz Radencev. Nekaj nasvetov nam je dal
tudi uveljavljeni arhitekt prof. Aleksander Ostan iz Ljubljane, ki
je tudi predavatelj na Fakulteti za arhitekturo.
Za modernizacijo ceste in izgradnjo pločnika in javne razsvetljave pa je projekt pripravil Robert Lenart iz podjetja Lesoteka iz
Slovenj Gradca.
Kdo je pripravil javni razpis za izbiro najbolj ugodnega izvajalca; koliko bo občina odštela za prenovo osrednjega trga?
Javno naročilo smo izvedli skupaj občina in Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije. Razpis je bil objavljen že na začetku leta, za najugodnejšega ponudnika pa je bilo izbrano podjetje
Pomgrad d.d. iz Murske Sobote.
Ureditev trga, ki bo polepšal podobo kraja, bo znašala okoli
40.000 evrov in jo bo v celoti financirala občina iz svojega proračuna. Pri tem pa bo koristila tudi sredstva iz 23. člena Zakona o
financiranju občin.
Znatno več sredstev bo občina namenila za izgradnjo pločnika
ob regionalni cesti, ki se bo, kot ste že povedali, vil od poslovno
obrtne cone v Brengovi do meje z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Kako »težka« bo ta investicija?
Modernizacija celotnega cestišča z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi Cerkvenjak v dolžini 2,3 kilometra bo stala
okoli 2,2 milijona evrov, kar je doslej največja investicija v samostojni Občini Cerkvenjak. Sredstva za modernizacijo cestišča bo
zagotovila Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije, občina pa bo za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave prispevala
278 tisoč evrov ter dodatno še sredstva za pripravo investicijske
dokumentacije in ureditev osrednjega trga. Skupno bo občina tako
prispevala okoli 320 tisoč evrov.
Kako daleč je omenjena investicija; kako bo v času modernizacije ceste, izgradnje pločnika in urejanja osrednjega trga v
Cerkvenjaku potekal promet skozi kraj?
Pričakujem, da bodo dela na terenu stekla spomladi in da bodo
končana do konca leta. Če bo vse po sreči, bo silvestrovanje na
prostem letos že lahko na prenovljenem osrednjem trgu.
Promet bo v času, ko bodo potekala gradbena dela, oviran. Priče bomo delnim zaporam cestišča, saj bo promet potekal po enem
voznem pasu. Zato bo pred semaforjem treba kdaj pa kdaj kakšno minuto tudi počakati na prosto pot skozi kraj. Pričakujem, da
bodo udeleženci v prometu strpni, pa tudi, da bodo v času gradnje
uporabljali druge ceste, kadar bo to le mogoče.
Občinski svet je januarja v drugem branju sprejel občinski proračun za leto 2019. Iz načrta razvojnih programov je razvidno,
da namerava občina v letošnjem letu modernizirati še nekaj cestnih odsekov na občinskih cestah.
V letošnjem letu bo občina poskrbela tudi za asfaltiranje 600
metrov ceste Kadrenci–Andrenci–Peščeni vrh. Za to investicijo
je v občinskem proračunu na voljo okoli 70 tisoč evrov. To cesto
bomo modernizirali, ker jo je sedaj kar naprej treba popravljati
in so stroški njenega vzdrževanja visoki. Z njeno modernizacijo
bomo razbremenili tudi promet v Peščenem Vrhu, ki bo po prenovi lahko potekal krožno. Podobno smo lani razbremenili promet
po Andrencih, kjer smo z modernizacijo in asfaltiranjem ceste od
Benka naprej do priključka na cesto Cerkvenjak – Vitomarci – Trnovska vas prav tako omogočili krožni promet. Rezultati tega so
danes že vidni in jih občutijo prebivalci Andrencev.
Obnova odseka ceste Kadrenci – Andrenci – Peščeni Vrh bo
dragocena tudi zaradi tega, ker ob njej poteka Klopotčeva učna
pot, ki bo po njeni modernizaciji bolj varna. Po moderniziranem
odseku te ceste bo tudi lažji dostop do gomil v Andrencih in do
znamenite Lube vodice, kjer naši »Rimljani«, člani društva Krdebač, vsako poletje priredijo tako imenovani rimski tabor. Mimogrede naj povem še to, da načrtujemo oživitev rimskih gomil v
Andrencih. Prizadevamo si, da bi arheologi eno gomilo izkopali
in jo usposobili za predstavitev javnosti. Verjetno gomile v Andrencih skozi stoletja niso bile tako oskrunjene kot tiste v Brengovi, saj so bile bolj odmaknjene od starodavnih glavnih poti.

Kdo bo vzdrževal Vitalin park?
Po projektu je za potrebe vzdrževanja Vitalin parka predvidena
zaposlitev ene osebe. Dolgoročno celoten kompleks ni namenjen
samo domačinom, temveč je namenjen tudi za trženje obiskovalcem od drugod.
Imate v načrtu še kakšno investicijo?
Občina bo letos zgradila tudi vodovod v Brengovi na relaciji
Klobasa–Pučko–Kozar–Trojner v dolžini 1200 metrov. V občinskem proračunu smo za to investicijo predvideli okoli 55 tisoč
evrov. Gre za izgradnjo novega vodovodnega voda, ki bo priključen na Mariborski vodovod. Pričakujem, da bo ta investicija končana jeseni.
Prav tako bo občina zgradila vodovod v Župetincih, najprej 500
metrov, nato pa še v preostalem delu naselja v dolini, kjer imajo
danes še zasebni vodovod. Trenutno projektanti izdelujejo za to
investicijo projektno dokumentacijo. Za prvo fazo investicije, ki
bo predvideno zgrajena do jeseni, je v proračunu na voljo okoli 20
tisoč evrov. Kaj lahko pa se zgodi, da bo investicija bolj zahtevna,
saj prihaja do plazenja zemlje.
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Občina vsako leto veliko sredstev nameni tudi za vzdrževanje
lokalnih cest.
V letošnjem občinskem proračunu smo za vzdrževanje lokalnih
cest namenili preko 100 tisoč evrov. Ta sredstva gredo za gramoziranje lokalnih cest, urejanje in popravljanje muld, utrjevanje bankin,
obnavljanje cestišč, košnjo trave, zimsko službo in druga opravila.
Kar se tiče zimske službe, pa je občina letos imela srečo, ker z
njo verjetno ni bilo večjih stroškov, saj praktično ni bilo snega.
Na račun zimske službe smo letos doslej zares precej prihranili. Ta sredstva bomo z rebalansom proračuna lahko preusmerili v
druge, nujno potrebne investicije.
Kakšen pa je ta prihranek? Koliko občina da za zimsko službo,
če je zima običajna?
Lani smo zanjo potrošili okoli 50 tisoč evrov. Letos za zimsko
službo nismo planirali toliko sredstev, na srečo pa smo jih potrošili še veliko manj, kot smo načrtovali.
Ne samo zaradi mile zime, tudi zaradi višje povprečnine iz državnega proračuna, bo letos v občinskem proračunu na voljo
več sredstev kot lani.
Povprečnina, ki je lani znašala 551 evra, se je letos dvignila na
573,5 evra. Zato se bo v občinskem proračunu zbralo nekoliko
več sredstev kot lani. Zaradi tega je naši občini uspelo nekoliko
povečati sredstva za razvoj kmetijstva in še nekaterih dejavnosti, še zlasti pa za investicije. Po drugi strani pa so se povečali
tudi izdatki občin, zlasti zaradi dviga plač v javnem sektorju in
socialnih pomoči oziroma transferjev. Prav tako država občin še
ni razbremenila nekaterih nalog, kakor so pristojni v preteklosti
obljubljali. Povečanje stroškov, ki jih ima občina, zato skoraj izniči višje prihodke v občinski proračun na račun višjih povprečnin.
V Sloveniji že nekaj let zapored beležimo gospodarsko rast. Ali
se to odraža tudi v vsakodnevnem življenju na občinski ravni?
Gospodarska rast se pozna na vseh ravneh. Na lokalni ravni
opažamo, da se zopet več gradi, da je več novogradenj in obnov,
da občanke in občani nasploh več trošijo. Splošno razpoloženje
med ljudmi je v času rasti in konjunkture bolj optimistično in perspektivno, kot je bilo v času krize.
So se tudi socialne razmere v občini izboljšale?
Stopnja brezposelnosti je že nekaj časa na isti ravni in se ne
poslabšuje, kakor je bil to primer v času finančne in gospodarske
krize. Za tiste, ki so trajno brezposelni, občina plačuje osnovno

zdravstveno zavarovanje. Število teh se bistveno ni zmanjšalo.
Kar se tiče pomoči na domu, pa jo bo po novem namesto Centra
za socialno delo Lenart izvajal Dom Danice Vogrinec iz Maribora. Osebje, ki je pomoč na domu izvajalo doslej, jo bo tudi poslej,
samo vodstvo oz. izvajalec bo drugi. Tudi participacija občine za
pomoč na domu bo ostala enaka, kot je bila doslej – občani, ki potrebujejo pomoč na domu, bodo tudi v bodoče zanjo prispevali 3,5
evra na uro, razliko do polne cene, ki znaša nekaj čez 16 evrov,
pa bo še naprej plačevala občina. Tisti, ki so v hudi socialni stiski,
pa so z odločbo CSD oproščeni tudi plačila 3,5 evra na uro. Zanje
stroške pomoči na domu v celoti poravna občina.
Občina Cerkvenjak je zakorakala v tretje desetletje svoje samostojnosti. Bo tudi v tretjem desetletju tako uspešna, kot je bila v
prvih dveh desetletjih svoje samostojnosti?
Na občini smo vedno optimisti. Sam pričakujem, da se bo Občina Cerkvenjak še naprej uspešno razvijala. Morda ne s takšnim
tempom kot doslej, ali pa tudi – vse je odvisno od gospodarske rasti. Trenutno so tudi demografski trendi v naši občini ugodni, saj
število občanov narašča tako na račun višje rodnosti kot na račun
priseljevanja. Vsako leto nas je v občini enako ali celo več, kar je
spodbudno in priča o tem, da je v Občini Cerkvenjak lepo živeti.
Nasploh vse več ljudi spoznava, da je lahko življenje v manjših
krajih v čudovitem naravnem okolju boljše kot v gosto naseljenih
urbanih središčih. Seveda pa moramo tudi v manjših občinah poskrbeti, da imajo občanke in občani, še zlasti pa mladi in mlade
družine, primerljive pogoje kot njihovi vrstniki v urbanih središčih. In to nam v Občini Cerkvenjak vse bolj uspeva.
Pred nami so praznični dnevi. Kaj občankam in občanom želite
za veliko noč in mednarodni praznik dela – 1. maj?
Vsem občankam in občanom želim, da bi velikonočne praznike
preživeli v veselem razpoloženju in v skladu s tradicijo ob dobrih
prazničnih jedeh, ki jih znamo v naših krajih pripravljati in ki jih
bodo članice Društva kmečkih žena in deklet Cerkvenjak predstavile tudi na svoji sedaj že tradicionalni razstavi velikonočnih
dobrot. Vse vas vabim, da si jo ogledamo in s tem izrazimo tudi
priznanje njihovim naporom za ohranjanje tradicije. Vsem občankam in občanom prav tako čestitam ob mednarodnem prazniku
dela – 1. maju, ki naj nas spomni, da je treba delo in tiste, ki ga
opravljajo, spoštovati in ustrezno nagraditi.
Tomaž Kšela

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV

PRORAČUN 2019 SOGLASNO
SPREJET

soglasno sprejet. Težek bo 1.986,996 evrov. O podrobnostih kako
in zakaj vse bo proračunski denar porabljen, poročamo posebej.
Na tej tretji seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak so potrdili za nemoteno delo občine tudi vse potrebne odbore in komisije.
V skladu s statutom in določili so bili tako izvoljeni naslednji
odbori in komisije:
Nadzorni odbor: Simona Firbas, Ivan Koražija in Monika Majer. Statutarno pravna komisija: mag. Mirko Žmavc, Denis Ploj in
Simona Firbas. Odbor za negospodarske javne službe: Andrej Kocbek, Simona Firbas, Franc Fekonja, Franc Bratkovič in Danica
Kladošek. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe: mag. Mirko Žmavc, Denis Ploj, Irena
Kozar, mag. Lidija Šipek in Vojko Gajšek. Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarstvo z nepremičninami: Primož Čuček, Franc
Fekonja, Franc Zorko, mag. Mitja Kovačec in Tomaž Lovrec. Komisija za nagrade in priznanja Občine Cerkvenjak: Franc Zorko,
Simona Firbas, Irena Kozar, Franc Bratkovič in Alenka Novak. Komisija za turizem: Denis Ploj, Mateja Kozar, Alojz Zorko, Martina
Breznik, Alojz Firbas, Dani Zorko in Ivan Janez Pučko. Komisija
za proračun: Feliks Fekonja, Cvetka Čeh in Franc Bratkovič. Svet
zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci: Franc Zorko in Primož Čuček.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: Andrej Kocbek,

Potem ko je bil na lokalnih volitvah novembra lani v Cerkvenjaku izvoljen novi – stari župan Marjan Žmavc in osemčlanski občinski svet, se je ta do sedaj sestal na treh sejah. Na tretji, v sredo,
30. januarja, so v drugem branju sprejeli odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za letošnje leto. Proračunska tema je potekala brez
zapletov, saj so svetniki in svetnici nekaj svojih pomislekov in predlogov navrgli že na drugi seji, ko je proračun za 2019 bil na dnevnem redu v prvem branju. V proračunu je prišlo do nekaj manjših
sprememb, predvsem na račun izgradnje pločnika ob regionalki v
Brengovi od industrijske cone do Dobaja, kjer do domačije Slaček
že obstaja pešpot. Kakšnega amandmaja ni bilo vloženega, oziroma ga ni vložil nobeden od svetnikov. Se je pa vnela kar obširna
razprava o financiranju knjižnice. Treba je vedeti, da je to zakonska obveznost in se financira po številu prebivalcev. Knjižnice pa
imajo tudi svoje standarde, na kar se pač ne da vplivati. Svetniki
so pojasnila dobili iz prve roke, na seji prisotne Petre Kranvogel
Korošec, direktorice Knjižnice Lenart. Tako je bil proračun, ki ga
je na dolgo in široko obrazložila Simona Kramberger, odgovorna
na Občini Cerkvenjak za finance, proračun in družbene dejavnosti,
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so najprej obravnavali poročila zunanjih poročevalcev. Varnostno
situacijo v občini v letu 2018 je predstavil Beno Matjašič, pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart. Podobna je letom
prej, spodbuden pa je podatek, da je bila boljša raziskanost kaznivih dejanj. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Maribor za leto 2018 sta predstavila Milan Caf in Robert Zupanič.
Delo je potekalo predvsem na preventivi, opravili so 42 nadzorov,
po represivnih ukrepih niso kaj preveč posegali, saj so zalegla
opozorila. Svetniki in svetnici so prisluhnili tudi poročilu predsednice Nadzornega odbora Simone Firbas o pregledu zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018. NO je
ugotovil, da so bila proračunska sredstva porabljena namensko
in smotrno, skladno z zadnjim veljavnim proračunom, in podal
pozitivno mnenje. Med 12 točkami dnevnega reda je bila osrednja
točka Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018.
Podala ga je Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun
in finance. Svetniki niso imeli pripomb in so pohvalili dobro pripravljeno poročilo. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe
prostora v Občini Cerkvenjak je predstavila Metka Lah Simonič,
zadolžena za okolje in prostor, in je bil sprejet v nadaljnjo obravnavo. Tudi Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v
Občini Cerkvenjak je predstavila Metka Lah Simonič. Novi pravilnik bi omogočil, da se ob kulturnem društvu na razpise za sredstva lahko prijavijo oziroma potegujejo tudi kulturne sekcije, ki
delujejo v drugih društvih. Po več kot polurni živahni razpravi je
bil pravilnik vendarle sprejet. Sprejem Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in Sklep
o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerkvenjak sta bila gladko sprejeta.
Pestra je bila tudi zadnja, 12. točka dnevnega reda Pobude in
vprašanja svetnikov. Župan Marjan Žmavc, ki se je seji zaradi
neodložljive zadržanosti pridružil na njeni sredini, dotlej je sejo
vodil podžupan Andrej Kocbek, je pohvalil svetnici in svetnike za
njihovo angažiranost pri izvedbi letošnje spomladanske akcije čiščenje okolja in cest ter jo ocenil za uspešno. Seznanil jih je tudi s
poročilom Društva upokojencev o izvajanju programa Starejši za
starejše, za višjo kakovost življenja doma za leto 2018. V projekt
je DU pristopilo že leta 2012. Občino Cerkvenjak zaradi vedno
večje potrebe po različnih oblikah pomoči posameznim starejšim
občanov pozivajo, naj razmisli o možnosti nabave osebnega vozila za opravljanje pomoči tistim starejšim, ki sami ne zmorejo
potovanja do zdravnika, v trgovino, banko in po drugih nujnih
opravkih. So pa tudi svetniki in svetnici, čeprav se je tokratna občinska seja močno zavlekla, imeli vrsto pobud in zamisli s terena,
ki ga pokrivajo.

mag Mirko Žmavc, Angelca Peklar, Danilo Juršnik, Marko Kocbek, Karmen Borko in Melanija Zorko. Varnostni sosvet Občine
Cerkvenjak: Marjan Žmavc, Aleš Bezjak, Srečko Furšt, Danilo
Juršnik, Andrej Kocbek, Srečko Artenjak in mag. Mirko Žmavc.
Že na prvi seji je bila izvoljena komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo Irena Kozar, Primož Čuček in mag. Mirko Žmavc. Na 2. seji decembra lani je bil imenovan podžupan. Tudi v tem mandatu je to Andrej Kocbek.
Na 3. seji so imenovali tudi uredniški odbor in odgovornega
urednika občinskega glasila Zrnje, ki izhaja štirikrat v letu in od
začetka nastanka samostojne Občine Cerkvenjak pred dvajsetimi
leti. Za odgovornega urednika je tudi tokrat bil imenovan Edvard
Pukšič, ki to nalogo odpravlja vse od začetka. Uredniški odbor
pa sestavljajo poleg urednika še Danica Kladošek, mag. Mirko
Žmavc, mag. Lidija Šipek, Franc Bratkovič, Janko Maguša, Andrej Kocbek in Tomaž Kšela.

In proračun za letošnje leto je bil sprejet soglasno.

Ta odsek ceste v Andrenški grabi v smeri Lübe vodice bo letos dobil
črno prevleko.

Pri predzadnji točki dnevnega reda tretje seje občinskega sveta
Občine Cerkvenjak so se seznanili z letnim poročilom o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih za leto 2018. Aktualna je bila tudi zadnja točka
seje Pobude in vprašanja.
Franc Bratkovič

OSREDNJA TEMA 4. SEJE OS
ZAKLJUČNI RAČUN 2018

Predstavnik Policijske postaje Lenart in predstavnika Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na 4. seji OS

V sredo, 10. marca, je potekala 4. seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak. Po ugotovitvi sklepčnosti, sprejemu dnevnega
reda in potrditvi sklepov 3. redne seje in sklepa 1. dopisne seje

Franc Bratkovič
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SPVCP OBČINE CERKVENJAK

2019 nameravamo s pomočjo Avtošole Lešnik & Zemljič ponovno izvesti predavanje o novosti v zakonodaji in temah, ki so zanimive za vse udeležence v cestnem prometu. Želimo si tudi sodelovanje z Moto klubom Slovenske gorice – Cerkvenjak, katerim
bomo na blagoslovu motorjev 7. 4. 2019 razdelili nekaj zloženk s
preventivno vsebino.
Iz sredstev, ki so v proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2019
namenjena za Svet za preventivo, nameravamo kupiti kolo, ki bi
bilo namenjeno za učenje varne vožnje na OŠ Cerkvenjak.
Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc nam je predstavil
predvideno rekonstrukcijo regionalne cesti št. R2-439, ki poteka
skozi center Cerkvenjaka, skupaj z izgradnjo pločnikov. Strinjali
se smo, da bo šlo za pomemben projekt namenjen tudi večji varnosti vseh udeležencev v prometu.
Skozi leto bomo nakupili še nekaj odsevnih teles in drugih artiklov namenjenih večji varnosti predvsem bolj ranljivim skupinam
udeležencev v cestnem prometu.

Dne 6. 3. 2019 se je na svoji 1. seji v novem mandatu sestal Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkvenjak.
V rahlo spremenjeni sestavi, glede na prejšnji mandat, smo pregledali delo v letu 2018 in naredili načrt aktivnosti za leto 2019.
Naloge smo opredelili po mesecih in nekaj nalog načrtujemo
po akcijah, ki jih razpisuje Agencija za varnost prometa na državnem nivoju. Načrtujemo tudi aktivnost skupaj s OŠ Cerkvenjak,
in sicer dne 11. 5. 2019. Na ploščadi pri ŠRC bomo izvedli varno
vožnjo na poligonu za kolesarje, prav tako pa se bodo predstavili
policisti PP Lenart in gasilci PGD Cerkvenjak.
Za otroke vrtca Pikapolonica Cerkvenjak smo že nabavili in dostavili pobarvanke, ki so pripomoček pri učenju otrok o varnem
obnašanju v prometu.
Skupaj z Občino Cerkvenjak bomo skozi leto skrbeli za ustrezno signalizacijo, opozarjali na morebitne okoliščine, ki bi vplivale na zmanjšano varnost udeležencev v prometu. Ob koncu leta

Andrej Kocbek, SPVCP Cerkvenjak

PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUN OBČINE
CERKVENJAK ZA LETO 2019

2018 in Predlog Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2019
in 2020. Glavni vir prihodkov proračuna sta dohodnina in finančna izravnava, katerih višina temelji na izračunu primerne porabe
oz. povprečnine. Ta za leto 2019 znaša 573,50 EUR/prebivalca (v
letu 2018 je bila 551,00 EUR/prebivalca); skupni prihodki iz tega
naslova bodo znašali 1.418 tisoč EUR oz. 84 % celotnih prihodkov. Davki na premoženje in domači davki na blago in storitve so

Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 3. redni seji dne
30. 1. 2019 v 2. obravnavi potrdil proračun Občine Cerkvenjak za
leto 2019. Osnova za načrtovanje je bila realizacija proračuna za l.

Grafikon prikazuje predvideno porabo glede na področje proračunske porabe v letu 2019 in primerjavo z realizacijo ZR
preteklega leta.
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ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA 2018

ocenjeni na 105 tisoč EUR, nedavčni prihodki v višini 273 tisoč
EUR in ostali transferni prihodki v višini 191 tisoč EUR.
Višina proračuna za leto 2019 znaša 1.986.996 EUR prihodkov in
2.232.153 EUR odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki v višini
245.157 EUR bomo pokrili z ostankom sredstev na računu ob koncu
preteklega leta v višini 58.530 EUR in z neto zadolževanjem v višini 186.627 EUR. Zadolževanje je potrebno zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo investicije rekonstrukcije regionalne ceste RII 439
in izgradnje pločnika z javno razsvetljavo skozi center Cerkvenjaka.
Sredstva se v skladu z zakonodajo in področnimi predpisi namenjajo za zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok v letu
2019 v višini 305 tisoč EUR, zagotavljanje sredstev za osnovno
šolstvo in pomoči v osnovnem šolstvu v višini 126 tisoč EUR. Za
zagotavljanje socialnega varstva, kot je domsko varstvo invalidov
in ostarelih, financiranje družinskih pomočnikov in drugih ranljivih skupin, programov pomoči Centra za socialno delo Lenart
in razne druge oblike pomoči, bo potrebnih 147 tisoč EUR. Za
plačilo zdravstvenega zavarovanja za brezposelne in druge oblike
nujnega zdravstvenega varstva je načrtovanih cca 20 tisoč EUR.
Višina predvidenih izdatkov za izplačila subvencij v kmetijstvu
znaša 18 tisoč EUR, denarne nagrade za dijake in študente 1.700
EUR, finančne spodbude za novorojenčke 4.500 EUR, financiranje gasilske službe v višini 18.250 EUR. Precejšen delež sredstev
predstavlja tudi financiranje programov kulture in športa ter ostalih društev – 112 tisoč EUR, kjer se sredstva prejemnikom dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, razen knjižnične dejavnosti,
katere financiranje je urejeno pogodbeno. Za spodbujanje razvoja
turizma so načrtovana sredstva v skupni višini približno 18 tisoč
EUR, v okviru katerih je tudi nekaj projektov »Ovtar«, ki se izvajajo na območju vseh občin, vključenih v LAS Slovenskih goric.
Izdatki za investicije so načrtovani v višini približno 903 tisoč
EUR, kar predstavlja 40 % celotnega proračuna. V okviru investicij je načrtovana izgradnja vodovoda v dolini Brengove (Klobasa-Pučko-Kozar-Vanetina) v višini 55.708 EUR, 24 tisoč EUR je
načrtovano za dokončanje izgradnje vodovoda v Peščenem Vrhu
in 10 tisoč EUR za prevezave vodovodnih priključkov v Grabonoškem Vrhu. Za komunalno opremljanje zemljišč za stanovanjsko
gradnjo (v Cogetincih ob Nedeljkovih), so načrtovana sredstva v
višini 61 tisoč EUR. Za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav se predvideva 15 tisoč EUR, za ureditev poti
na pokopališču in projektno dokumentacijo za širitev pokopališča
so načrtovana sredstva v višini 21.500 EUR. Investicija modernizacije ceste Cerkvenjak - Kadrenci v dolžini 560 m se ocenjuje na
72 tisoč EUR, ureditev trga pred občinsko zgradbo 40 tisoč EUR.
Načrtovana so tudi sredstva za projekt »Kolesarske povezave na
območju ORP Slovenske gorice« v skupni višini 54 tisoč EUR, od
česar znaša naš delež 22 tisoč EUR, 32 tisoč EUR pa bo sofinanciranje s strani DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo). V letu 2019
je načrtovana tudi izvedba projekta »VITALIN«, za kar so načrtovana sredstva v višini 130 tisoč EUR. Gre za projekt, katerega
namen je medgeneracijsko povezovanje, izpolnjuje pa kriterije
za sofinanciranje iz sredstev EU preko LAS-a. Kot rečeno, pa je
finančno največji in tudi sicer najzahtevnejši projekt za l. 2019 rekonstrukcija regionalne ceste RII 439 s pločniki in javno razsvetljavo od pokopališča skozi center Cerkvenjaka pa vse do uvoza
v obrtno cono v Brengovi, v dolžini cca 3,5 km (vrednost celotne
investicije znaša 2,3 mio EUR, delež iz občinskega proračuna je
načrtovan višini 283 tisoč EUR, ostalo je financiranje DRSI).
V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest v višini 110 tisoč EUR, za zimsko službo
v višini 28 tisoč EUR, plačilo el. energije za javno razsvetljavo
12 tisoč EUR, vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave 12 tisoč EUR, tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške veže 8 tisoč
EUR. Zagotovljena so tudi sredstva za delovanje organov občine
in občinske uprave in financiranje vseh nalog, ki jih je občina dolžna v skladu z zakonodajo izvajati in financirati.

Občinski svet Občine Cerkvenjak je zaključni račun proračuna
za leto 2018 potrdil na svoji 4. redni seji dne 10. 4. 2019. Odhodki so znašali 1.784.090 EUR, prihodki 1.855.060 EUR, odplačilo
dolgoročnega dolga v višini 93.582 EUR ter novo zadolževanje
pri državnem proračunu v višini 68.749 EUR (povratni del sredstev sofinanciranja po 23. čl. ZFO).
Prihodki: pretežni del prihodkov proračuna občine predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine v višini 1.175.107 EUR in 99.448
EUR finančne izravnane, kar prestavlja 78 % celotnih prihodkov.
Drugi viri občinskega proračuna pa so tudi prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili zbrani v višini
47.301 EUR, davek na dediščine in darila v višini 1.443 EUR ter
davek na promet nepremičnin v višini 19.109,79 EUR. Nadalje so
prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja
zaradi odpadnih voda (AGJ Rebernik Goran s.p.) znašali 31.734
EUR in se v celoti namenjajo za vlaganja v investicije za ravnanje z odpadno vodo (male čistilne naprave, izgradnja javne kanalizacije), iz naslova kanalščine in omrežnine pa je bila realizacija
24.771 EUR. Pri distribuciji vode so bili zbrani prihodki iz naslova
najemnin za vodovodno omrežje oz. omrežnina v višini 22.443
EUR, najemnina za poslovne prostore je realizirana v višini 7.865
EUR, razne takse (upravne, turistična, požarna) so bile zbrane v
višini 7.748 EUR in kazni v višini 1.213 EUR. Zbrana sredstva
iz ZPIZ-a za financiranje družinskih pomočnikov znašajo 6.249
EUR ter sofinanciranje družinskih pomočnikov iz proračuna države v višini 14.244 EUR. Iz naslova komunalnih prispevkov so bili
zbrani prihodki v višini 29.163 EUR ter drugi nedavčni prihodki v
višini 8.260 EUR. (sofin. Pošte Slovenije pri nakupu vhodnih vrat,
plačilo dela oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, nerazporejeni prihodki …). V letu 2016 so bila prodana tudi nekatera
občinska zemljišča (stavbno zemljišče pri gasilskem domu in prodaja »ohišnice« na naslovu Cerkvenjak 36 in 37), tako da so znašali prihodki iz tega naslova 9.543 EUR. Iz državnega proračuna
smo za sofinanciranje investicij prejeli 43.759 EUR nepovratnih
sredstev po 23. čl. ZFO za modernizacijo ceste v Čagoni, prav
tako pa smo prejeli povratni del sredstev iz istega naslova v višini 65.638 EUR v obliki brezplačnega zadolževanja prav tako za
sofinanciranje te ceste. Za izvajanje programov javnih del smo iz
Zavoda RS za zaposlovanje prejeli 16.798 EUR, stroški javnih del
pa so znašali 21.463 EUR. V programe javnih del sta vključeni dve
osebi, zaposleni za polni delovni čas. V okviru skupne občinske
uprave se izvaja dejavnost komunalne inšpekcije in medobčinskega redarstva, katerega stroški so v letu 2016 znašali 7.348 EUR,
medtem ko je sofinanciranje iz proračuna države bilo realizirano
v višini 3.338 EUR. Neto strošek občine je torej 4.010 EUR. Na
prihodkovni strani so bili realizirani še nekateri drugi manjši prihodki, ki pa bistveno ne vplivajo na višino proračuna.
Odhodki: po zaključnem računu za leto 2016 znašajo 1.651.376
EUR. Del sredstev v višini 99.074 EUR se je namenil za odplačilo
dolgoročnega dolga, ki je nastal delno že v letu 2006 pri izgradnji
1. faze vodovoda, v letu 2012 smo se zadolžili za izgradnjo ŠRC
Cerkvenjak ter v letu 2014 še za izgradnjo vrtca. Prav tako se odplačuje kredit za PGD Cerkvenjak za nakup gasilskega vozila, katerega letno odplačilo znaša 39.996 EUR (dokončno odplačilo je bilo
v mesecu februarju 2017). Za kmetijske subvencije je bilo z javnim
razpisom upravičencem dodeljenih 17.500 EUR za različne ukrepe
v kmetijstvu, predvsem investicijska vlaganja v obnove in kmetijsko opremo. Subvencioniranje lahko znaša največ 50 % upravičenih
stroškov oz. v primeru večjega števila vlog sorazmerno manj. Za
sofinanciranje izgradnje individualnih čistilnih naprav je bilo izplačanih 10.896,86 EUR, prav tako v višini 50 % upravičenih stroškov
posamezne investicije 7 (sedmim) gospodinjstvom oz. investitorjem.
Za področje prometa in prometne infrastrukture je bilo porabljenih 358.501 EUR, od tega preplastitev oz. modernizacija ceste
skozi Čagono v višini 127.348,73 EUR (skupna investicija je znašala 184.296 EUR). Izvedeno je bilo plačilo že izvedene preplasti-

Simona Kramberger, mag. posl. ved, višja svetovalka za
proračun in finance
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kar je bil strošek 1.058 EUR, prav tako so bila šoli nakazana sredstva v višini 3.000 EUR za nakup drugega pomivalnega stroja, ker
je prejšnji prenehal delovati. Za plačilo šolskih prevozov je bilo v
letu 2016 porabljenih 45.825 EUR. Občina je iz proračuna financirala tudi šolo v naravi za učence, katerih starši po mnenju šolske
socialne službe ne zmorejo sami zagotoviti potrebnih sredstev. Za
programe športa je bilo z javnim razpisom društvom dodeljenih
13.123 EUR in 24.000 EUR ostalim društvom in organizacijam
za izvajanje njihovih programov. Knjižnična dejavnost nas je
stala 23.861 EUR, za financiranje nalog Centra za socialno delo
Lenart smo zagotovili 15.238 EUR, domsko varstvo invalidov in
starejših občanov je znašalo 71.779 EUR, za plačilo prispevka za
obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane pa smo
morali zagotoviti 21.694 EUR (od 40 do 50 oseb/mesečno).
Rečemo lahko, da so bili vsi načrtovani projekti in naloge občine izvedeni v pričakovanem obsegu in v skladu s predpisi.

tve v l. 2015 Smolinci-Zamuda-Slavšina v višini 35.000 EUR. Za
tekoče vzdrževanje cest je bilo porabljenih 94.978 EUR, zimska
služba pa nas je stala 12.303 EUR. Strošek javne razsvetljave je v
letu 2016 znašal 35.710 EUR, od tega izgradnja javne razsvetljave
20.699 EUR (Cenkova-Cogetinci in postavitev solarne svetilke v
Župetincih), ostalo tokovina in vzdrževanje. Za izvedeno 1. fazo
izgradnje pločnika ob regionalni cesti skozi Kadrence je bilo v letu
2016 izvajalcem poravnanih 49.158 EUR za projektno dokumentacijo in deloma že za izgradnjo. Za leto 2017 bo za dokončanje
pločnika z javno razsvetljavo potrebnih še približno 268.000 EUR.
Za financiranje predšolske vzgoje je bilo v letu 2016 porabljenih 303.621 EUR, od tega 273.513 EUR za vrtec v Cerkvenjaku
in 27.636 EUR za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini,
vključene v vrtce izven naše občine. Prav tako je bilo v letu 2016
potrebno dokupiti še manjkajočo parkovno opremo pri vrtcu, kar
je bil strošek 1.798 EUR. Za materialne stroške za Osnovno šolo
Cerkvenjak - Vitomarci je bilo porabljenih 54.563 EUR, 6.000
EUR za projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo osnovne
šole, iz proračuna smo sofinancirali tudi en program javnih del,

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

INVESTICIJE V LETU 2019

MODERNIZACIJA OBČINSKIH
CEST

Faza, s katero bo dokončno obnovljen celotni vodovod v naselju
Peščeni Vrh in delno v naselju Andrenci.
Predmetni vodovod je bil v preteklih letih (pred letom 2017)
sicer že delno obnovljen zaradi neustreznih tlakov in pretočnosti,
kajti obstoječi cevovod več ni zadoščal za zagotavljanje potrebnih
pogojev za pretočnost in pritisk oz. tehničnih standardov za javna
vodovodna omrežja.
Za dokončanje obnove (III. faza) so se zagotovila potrebna
sredstva v občinskem proračunu za leto 2019 v višini 24.000
EUR, s čimer bo omogočeno dokončanje dokaj zahtevne obnove
še preostalega neizgrajenega dela vodovodnega cevovoda v naselju Peščeni Vrh in v delu naselja Andrenci.

VODOVODNI PRIKLJ. ANDRENCI 64, 65, 66 IN PEŠČENI VRH 33a in 33b

V letu 2019 je na področju občinske cestne infrastrukture načrtovana naslednja investicija, in sicer Modernizacija občinske
ceste JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba)
oz. odsek ceste pod kmetijo Smej do odseka za Peščeni Vrh v
skupni ocenjeni vrednosti ca. 73.000 EUR.

Občinska cesta-javna pot, ki je predmet modernizacije se začne
v križišču za kmetijo Smej v Andrenci in nadaljuje v smeri Peščenega Vrha v dolžini ca. 560 m. Obstoječe vozišče je v makadamski izvedbi širine 2,5 - 3,0 m. Debelina obstoječe gramozne
podlage je približno 10 cm. Odvodnjavanje je že delno urejeno z
drenažo ter obcestnim jarkom. Na trasi so obstoječi propusti, ki se
v primeru slabega stanja zamenjajo. Odsek je nujno potreben obnove, kajti na območju ceste je stalni izvir podtalnice, ki povzroča
večje stroške vzdrževanja predmetnega odseka ceste.
Izvedba investicije se planira za izvedbo tekom poletja. Za ta
namen je trenutno še postopek javnega naročanja, s katerim bo
izbran najugodnejši izvajalec del, ki bo dela tudi izvedel.

Izvajalska dela v okviru vseh faz in v letih 2014-2019 so obsegala v skupni vrednosti ca. 180.000 EUR in bodo tako zaključena v skladu s tehničnimi standardi (Tehnični pravilnik o
javnem vodovodu v Občini Cerkvenjak). Vsa gospodinjstva (razen tista, ki so te jaške že imela izvedene) 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 oskrbe z vodo na območju naselja Peščeni Vrh in Andrenci.

DOKONČNA OBNOVA
VODOVODA PEŠČENI VRH
Že v letu 2017 je bila pričeta in zaključena I. faza in v letu 2018
še obnova II. faze vodovoda Peščeni Vrh. V letu 2019 sledi še III.
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IZGRADNJA NOVEGA
VODOVODA IN
ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
S TRAFO POSTAJO V
BRENGOVI

nje varnosti na predmetnem odseku ceste. Urediti se bo vse priključke na regionalno cesto. Obstoječi pločniki se rekonstruirajo,
del pločnika na odseku za Čagono do pešpoti Slaček in od konca
pešpoti do obrtne cone se dogradi. V celoti se uredi tudi moderna
javna razsvetljava z LED lučmi, odvodnjavanje meteornih voda,
javni vodovod in po delu trase TK vodi. V centru Cerkvenjaka v
območju vrtca, osnovne šole in občine se izvedejo fizični ukrepi
za umirjanja prometa, prestavijo avtobusna postajališča ter se ob
enem 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 pločniku sta predvideni ena manjša in
dve manjši podporni konstrukciji.

Glede na potrebe prebivalstva se je občina odločila za dograditev obstoječega vodovodnega omrežja v delu naselja Brengova 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 in naprej do po dolini za gospodinjstva od hišne št. 60-64. Skupna dolžina predvidenega primarnega vodovoda tako znaša ca. 943
metrov ter v dolžini ca. 600 m sekundarnih odsekov ter priključkov.
Predvidena je izvedba predmetnega primarnega glavnega voda
(premer cevi DN90) ter izvedba sekundarnega voda (premer cevi
DN 50) in izvedba več hišnih vodovodnih priključkov (premeri
cevi od DN25 – DN 32).
Prav tako je občina v letu 2017 s podjetjem Elektro Maribor
uspela dogovoriti prepotrebno obnovo električnega omrežja
in izgradnjo trafo postaje, ki pa se bo izvajala predvidoma sočasno z izgradnjo vodovoda, s čimer se bodo zmanjšali stroški
izgradnje in poseg v prostor.
Predvideni naložbi se bosta tako realizirali v letu 2019 in
se bosta izvajali v največji možni meri po robovih občinskih
lokalnih cest in javnih poti, delno pa tudi privatnih zemljiščih.

Načrtuje se, da bi se projekt, za katerega je bil zaključen postopek javnega naročila oz. izbran izvajalec del, podjetje Pomgrad
d.d. s podizvajalci, izvajal od sredine aprila do oktobra 2019. Projekt bo občina realizirala skupaj z Direkcijo RS z infrastrukturo,
ki za celotni projekt prispeva ca. 1,9 mio in preostanek v višini ca.
0,3 mio Občina Cerkvenjak.

NOVO NASELJE COGETINCI
(NEDELJKO)
Občina Cerkvenjak si aktivno prizadeva in izvaja aktivnosti 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 del
potrebnih finančnih sredstev za ureditev I. faze komunalne opreme
za predmetno naselje.
D
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Občina se je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 2018
uspela s podpisom sporazuma dogovoriti eno izmed največjih investicij na območju ceste 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 na od križišča za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob Ščavnici.
S tem bo glavna regionalna cesta s pločniki ter vso pripadajočo
opremo (javna razsvetljava, vodovod, optično omrežje) skozi Občino Cerkvenjak v celoti obnovljena.
V sklopu investicije bo temeljito prenovljen tudi trg pred občino, ki bo dobil moderno zasnovo, primerno za izvajanje javnih
prireditev. Obnova ceste bo obsegala številne ukrepe za poveča-

PH

OBNOVA REGIONALNE
CESTE IN PLOČNIKA NA
R II 439 TER UREDITEV TRGA
PRED OBČINSKO ZGRADBO

ZRNJE

18. APRIL 2019
urejale v dolžini več kilometrov tudi na območju Občine Cerkvenjak, in sicer v celoti ob regionalni cesti skozi iz Brengove skozi
naselje Cerkvenjak in v smeri Občine Sveti Jurij Ob Ščavnici, iz
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah skozi naselje Čagona, Cerkvenjak, Cogetinci in Brengova v smeri Občine Gornja Radgona.

zdravstvene, kulturne in druge infrastrukture resnično ustvarile
razmere za zelo kvalitetno prebivališče, kar se kaže na vsakoletnem zviševanju števila prebivalcev. Na tem področju občina dobro sodeluje z domačim gradbenim 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 svoje novo prebivališče.
Naselje oz. parcele bo namreč premoglo vso infrastrukturo in sicer od vodovodnega, električnega, kanalizacijskega in priključka
na optično telekomunikacijsko omrežje ter meteorno kanalizacijo
in cesto s pločnikom in javno razsvetljavo, ki se bo navezovala na
obnovljeno regionalno cesto s pločnikom z varnim dostopom do
centra naselja Cerkvenjak.

KOLESARSKE POTI TUDI PO
CERKVENJAKU
Že od leta 2018 Občina Cerkvenjak skupaj z večjo skupino Podravskih in Pomurskih občin sodeluje v projektu »Kolesarske povezave
na območju ORP Slovenske gorice«. Projekt, ki se ocenjuje v višini
ca. 15,5 mio EUR in bo sofinanciran s strani EU se bo izvajal v prihodnjih letih. Trenutno je v fazi izbora izvajalca projektne dokumentacije, katere strošek se ocenjuje v višini ca. 0,7 mio EUR o katerih je
delež Občine Cerkvenjak ca. 50.000 EUR. Kolesarske poti se bodo

Projekt bo velika pridobitev za občino predvsem z vidika razvoja
kolesarskega turizma in povečanja prometne varnosti za kolesarje.
Direktor občinske uprave mag. Vito Kraner

PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2019
INVESTICIJA

OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE
OBSEG INVESTICIJE

STANJE IZVAJANOSTI

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2019:
ZAKLJUČENO
-- JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba)– cca. 560 m
UREDITEV PLOČNIKA IN OBNOVA REGIONALNE CESTE:
1.

CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

-- IZVEDBA DEL – PLOČNIK OBNOVA VOZIŠČA
NA ODSEKU:
-- Cerkvenjak-Peščeni Vrh
-- Cerkvenjak-CENTER-Brengova

ZAKLJUČENO

-- UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO
ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA
GLEDE NA SOFINANCIRANJE
V NASLEDNJIH LETIH

V IZVAJANJU

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH

V IZVAJANJU

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

IZVEDBA V PRIPRAVI

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –
COGETINCI

IZVEDBA PREVEZAVE NA
JAVNI VODOVOD

2.

VODOVOD:

3.

KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ ZA
UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)
STAN. GRADNJO:

V PRIPRAVI
DOKUMENTACIJA

4.

KANALIZACIJA:

SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

V PRIPRAVI

5.

OBRTNA CONA:

PRODAJA ZEMLJIŠČ

ZAKLJUČENO

6.

OŠ - VRTEC:

ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA
OBJEKTA OŠ

PRIPRAVA PROJEKTA
ZA SOFINANCIRANJE

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

V IZVAJANJU
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V CERKVENJAKU POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME

Z nakupom električnih koles in pripadajoče opreme za prevoz
koles bo turist na območju LAS Ovtar Slovenskih goric lahko obiskal več ponudnikov in ni več omejen na krajše razdalje v eni občini. Dodana vrednost ponudbe je inovativna storitev, ki gostom
ponudi, da lahko kolesa dostavimo na poljubno točko v Slovenskih
goricah ali pa goste pridemo iskat, poberemo kolo, če pot nadaljujejo naprej kako drugače. Gostje uporabljajo kolesa z zeleno
energijo in jih z zaokroženimi inovativnimi turističnimi storitvami
zadržimo na območju LAS, tukaj raziskujejo nove ponudnike in se
ponovno vračajo v destinacijo. S temi inovativnimi storitvami in
produkti bodo Slovenske gorice postale atraktivnejše za goste, potepanje po Slovenskih goricah bodo gost doživeli še bolj v stiku z
neokrnjeno naravo, povečala se bo tudi njihova potrošnja pri ponudnikih z nakupom prepoznavnih lokalnih produktov območja LAS.  
Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme
Pričakovani rezultati: Nove vsebine, storitve in produkti v
mreži Ovtarjeve ponudbe

V neposredni bližini avtocestnega izvoza Cerkvenjak je zasebni
investitor Trgovina – gostinstvo Roman Ploj, s. p., uredil postajališče za avtodome s 3 polnilnimi enotami, na katere se priključi 6
avtodomov hkrati. Uporabniki se lahko oskrbijo z elektriko in čisto
vodo ter odložijo fekalije in odpadke (ločeno zbiranje odpadkov).
Postajališče je vključeno v mrežo postajališč za avtodome (PZA),
ki skrbi za promocijo in prepoznavnost po celotni Evropi. Postavljena bo info tabla s ponudbo na območju Občine Cerkvenjak:
kulturna dediščina, naravne lepote, turistične kmetije, vinotoči,
gostilne, pohodniške in kolesarske poti. Izdelana bo zloženka v
slovenskem in angleškem jeziku z znamenitostmi in ponudbo Slovenskih goric. Tako bo lahko obiskovalec podaljšal postanek na območju LAS Ovtar Slovenskih goric. Ob koncu projekta bo izveden
promocijski dogodek za novinarje in širšo javnost. Pri tem sodeluje
Društvo »Krdebač«, ki bo predstavilo življenje nekoč prisotnih Rimljanov na tem območju, ki so tu pustili vidne sledi. Nastal bo nov
turistični produkt s prikazom življenja Rimljanov kot rimski tabor.
Vabljeni na uradno odprtje, ki bo v soboto, 27. aprila 2019!

Skladnost pitne vode je
Mariborski vodovod, d. d.
tudi v letu 2018, tako kot
do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode,
njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov.
Skladnost pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju
v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje
notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika
o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006,
25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu
2018 odvzetih 2.260 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in
100 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda d.d. je bilo v letu 2018 mikrobiološko neskladnih
4% vzorcev, kemijsko so bili neskladni 3 vzorci.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne
vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2018 dobavljal Mariborski vodovod za Občino Cerkvenjak, Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami
Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj, ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Osnovni podatki o operaciji:
PARKIRIŠČE IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME
CERKVENJAK - Ukrep LEADER (19.2)
Akronim operacije: MPZAD Cerkvenjak
Predviden znesek sofinanciranja: 37.479,93 EUR
Prijavitelj: Trgovina – gostinstvo Roman Ploj, s. p.
Partnerja: Občina Cerkvenjak, Društvo »Krdebač«
Cilj: Ustvariti trajnostna delovna mesta z aktiviranjem lokalnih
potencialov
Pričakovani rezultati: Ustvarjena nova delovna mesta in zaposlitve

V občinah UE Lenart bo potrebno povečati frekvenco odvoza bioloških odpadkov (iz 32 x letno na
37 x letno), uvesti zbiranje kosovnih odpadkov na klic ali dodatno
akcijo zbiranja, podaljšati oz. uskladiti obratovalni časa zbirnega centra za dodatnih 8 ur po 15. uri in med drugim investirati v
novo opremo za zbiranje odpadkov v zbirnem centru. Ocenjujemo, da do dviga cen kljub povečanim stroškom ne bo prišlo.
Poračun razlike med zaračunanimi storitvami
Ker smo v letu 2018 prevzeli skupno za kar 253 ton več
odpadkov, kot je bilo načrtovano in kot so jih uporabniki na
mesečnih položnicah v letu 2018 plačali, bomo izvedli poračun razlike med zaračunanimi storitvami oz. količinami in
dejansko opravljenimi storitvami oz. količinami za leto 2018.
Pri tem ne gre za dvig cene (v EUR/kg) ampak zgolj za zaračunanje premalo plačanih, a opravljenih storitev, ki ga bo posamezni uporabnik plačal glede na volumen posode za mešane
komunalne odpadke oz. biološke odpadke. Poračun bomo izvedli v več zaporednih mesecih, da bo dodatna mesečna obremenitev uporabnikov čim manjša.

Z ELEKTRIČNIM KOLESOM
PO SLOVENSKIH GORICAH
Še ena od aktivnosti, ki jih prinaša Ukrep LEADER (19.2),
bo obogatila turistično ponudbo in osrednjega dela Slov. goric in
omogočila obiskovalcem, da neposredno in popolneje spoznajo
lepote in danosti krajev.
Naziv aktivnosti: Ukrep LEADER (19.2)
Akronim operacije: E-kolesa Slovenskih goric
Celotna vrednost operacije:  57.927,77 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.712,49 EUR
Poleg prijavitelja Domačije Firbas iz Cerkvenjaka v operaciji
sodeluje še 7 partnerjev: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak,
Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Vesna Sirk in Aljaž Toplak.

Saubermacher Slovenija, d. o. o.
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saj zaradi časovnih in finančnih omejitev ne morejo priti svetovati
vsakemu posebej v gozd ali na dom,« pravi dr. Belec.
Prav zaradi slednjega bo zavod letos pripravil za lastnike gozdov obvestilo o označevanju dreves za odkazilo, s katerim bo lastnike obvestil, na katerem zbirališču in kdaj se bodo lahko po
predhodni najavi sestali z revirnim gozdarjem. Ob terminih, ki
bodo navedeni na obvestilu, bo revirni gozdar obvezno na določenem mestu na voljo za pogovore z lastniki, ne glede na vremenske
pogoje. Lastniki se na revirne gozdarje najbolj pogosto obračajo
zaradi nasvetov in odkazila dreves. Letos bodo revirni gozdarji
imeli termine na terenu za srečanja z lastniki za odkazilo v spomladanskem času aprila, maja in junija, nato pa ponovno v jesensko – zimskem času. O kraju in terminih, ko bodo revirni gozdarji
na voljo lastnikom gozdov za odkazilo dreves, bodo lastniki obveščeni preko oglasnih desk občin in na njihovih spletnih straneh.
»Označevanje dreves za posek je po zakonu o gozdovih, ki je
podlaga za našo dejavnost, obvezno,« pravi dr. Belec. »Drevesa
za posek odkaže revirni gozdar v sodelovanju z lastnikom, vendar
mora slednji na srečanje z gozdarjem prinesti dokument, s katerim
lahko izkaže lastništvo gozda. Če je solastnikov več, morajo biti
pri odkazilu prisotni vsi ali pa mora imeti prisotni solastnik ustrezno pooblastilo vseh solastnikov.«
Rajonski gozdar zaradi racionalnosti odkaže drevesa za posek v
naslednjih treh letih, lastnik pa lahko vsa odkazana drevesa poseka že v prvem letu, lahko pa jih postopoma seka tri leta, pač glede
na svoje potrebe.
Po besedah dr. Belca ima zavod za gozdove odgovorne naloge,
saj usmerja gospodarjenje z gozdovi v državni in zasebni lasti ter
izdeluje gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte, svetuje
lastnikom pri izvedbi gozdnogojitvenih in varstvenih del, strokovno usmerja in nadzira gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic,
svetuje lastnikom za pravilno in varno delo v gozdovih, izdeluje
lovskoupravljavske načrte, popularizira gozdove in gozdarstvo in
še bi lahko naštevali.
Marsikateri lastnik si napačno razlaga, da je za zdravje njegovega gozda in za dobro gospodarjenje z njim najbolj odgovoren
zavod, vendar to ne drži. Zakon o gozdovih je, kot pravi dr. Belec,
jasen – za zdravje in varstvo gozdov so dolžni skrbeti njihovi lastniki, ki imajo poleg pravic tudi obveznosti in dolžnosti.
Kaj mora lastnik gozda storiti v teh pomladnih dneh? »Prav je, da
se lastniki gozdov, ki imajo v gozdu iglavce, v pomladnem in poletnem času večkrat napotijo v gozd in preverijo, ali so njihove iglavce, zlasti smreke, napadli podlubniki. To je pomembno za zdravje
tako njihovih kot vseh sosednjih gozdov. Če so podlubniki napadli
posamezna drevesa, jih mora lastnik takoj posekati in odpeljati iz
gozda ter zalego uničiti, hkrati pa mora o tem obvestiti rajonskega
gozdarja, ki bo lastnika gozda obiskal, mu izdal odločbo o sanitarni
sečnji ter preveril, ali so se podlubniki iz žarišča razširili v sosednje gozdove. Če lubadarja v gozdu prvi opazi revirni gozdar, pa
izda lastniku odločbo, po kateri mora napadeno drevje odstraniti iz
gozda v 21 dneh,« pojasnjuje dr. Belec. »Lastnik najlažje opazi, da
so smreko napadli podlubniki, če je bledo zelena in če je pod njo
črvojedina, ki pada iz drevesa razjedenega od lubadarjev.«
Marsikdo v teh pomladnih dneh v gozdu še seka drevje za kurjavo. »Idealen čas za sečnjo je od 15. decembra do 15. januarja,
ko je v lesu najmanj vlage. Čim manj jo je, tem bolje. Zato lastnikom svetujem, da drevje sekajo v tem času, če je to le mogoče, saj
je to najbolje za njih, ker je v omenjenem času v lesu najmanj vlage in najmanj hranljivih snovi za škodljivce,« pojasnjuje Belec.
Sicer pa, kot pravi Belec, lastniki v osrednjih Slovenskih goricah
še kar dobro gospodarijo z gozdovi, saj se, rečeno po domače, gozdovi razvijajo v pravi smeri, ki jo določa program razvoja gozdov. »V
gozdovih na lenarškem območju je v upadu delež borov in smrek,
nekoliko upada delež hrastov, medtem ko se delež kostanjev ohranja,
delež bukev pa se povečuje. Leta 1988 je bilo v gozdovih na tem
območju bukev, ki so v našem geografskem pasu ekološko najprimernejše, 32 odstotkov, sedaj pa jih je 44 odstotkov. To pomeni, da
se gozdovi v osrednjih Slovenskih goricah razvijajo v naravni gozd.«

AKTUALNO

NA SKUPŠČINI ZOS O
FINANCIRANJU OBČIN
V Litiji je bila sredi marca 21. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS), na kateri so župani in županje občin,
članic združenja, med drugim sprejeli poročilo o delu združenja
v lanskem letu in program dela za letošnje leto ter izbrali vodstvo
združenja za novo mandatno obdobje. V Združenje občin Slovenije je vključena tudi Občina Cerkvenjak, ki je podobno kot
večina občin v Sloveniji tudi članica Skupnosti občin Slovenije
(SOS). Vključenost občin v združenja in skupnosti občin je pomembno, saj preko njih teče dialog občin z državo oziroma vlado.
Kot je razvidno iz sporočila za javnost, ki so ga pripravili na
ZOS, so župani in županje pri sprejemanju programa v ospredje
postavili aktivnosti za določitev ustreznih povprečnin za leti 2020
in 2021, za ustanovitev pokrajin in za sprejem sprememb Zakona o financiranju občin. Za predsednika ZOS so izvolili Roberta Smerdelja, župana Občine Pivka, za podpredsednika pa mag.
Marka Diacija, župana Občine Šentjur in Uroša Brežana, župana
Občine Tolmin.
Na skupščini je sodeloval tudi minister za javno upravo Rudi
Medved, s katerim so udeleženke in udeleženci skupščine spregovorili tudi o financiranju občin, plačah občinskih funkcionarjev,
kohezijski politiki, centralizaciji in oblikovanju pokrajin.
T. K.

LESNA MASA V
SLOVENSKOGORIŠKIH
GOZDOVIH SE JE POVEČALA
Lani se je upokojil priljubljeni revirni gozdar, gozdarski tehnik
Julander Lassbacher, ki je v revirjih na območju Občine Cerkvenjak vrsto let spremljal stanje gozdov ter z njihovimi lastniki sodeloval pri načrtovanju negovalnih del v gozdovih ter pri izbiri dreves, primernih za posek. Vrzel, ki je nastala z njegovo upokojitvijo,
so najprej zapolnili njegovi sodelavci iz mariborske krajevne enote
Zavoda za gozdove Slovenije na čelu z dr. Zoranom Belcem, univ.
dipl. inž. gozdarstva. Lassbacherja so nekaj časa nadomeščali vsi,
ne glede na to v kateri katastrski občini je bil gozd. Sedaj pa sta
revirna gozdarja v katastrskih občinah Cerkvenjak, Andrenci, Župetinci, Smolinci in Cogetinci Aleksander Brumec, inž. gozdarstva
ter v katastrskih občinah Čagona in Brengova Otmar Duh,
univ. dipl. inž. gozdarstva.
Kot pravi dr. Belec, je Občina Cerkvenjak revirnim gozdarjem ponudila sodelovanje
in pomoč, saj se na občini
očitno zavedajo pomembnega
poslanstva Zavoda za gozdove Slovenije, ki si prizadeva
za ohranjanje in sonaravni
razvoj slovenskih gozdov ter
trajnostno in kakovostno gospodarjenje z njimi, pa tudi
za njihovo ohranjanje v dobro
sedanjih in prihodnjih rodov.
»Občina nam je ponudila piDr. Zoran Belec, vodja mariborsarno oziroma primeren proske krajevne enote Zavoda za
stor, kjer se revirni gozdarji
gozdove Slovenije: Za zdravje
lahko po potrebi sestajajo z lain varstvo gozdov so odgovorni
stniki gozdov in jim svetujejo,
lastniki.
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V slovenskogoriških gozdovih se je v zadnjih desetletjih povečala tudi lesna zaloga. Leta 1988 je ta znašala 187 kubičnih metrov
na hektar, leta 1998 251 kubičnih metrov na hektar, lani pa že 339
kubičnih metrov na hektar. Res je, da to ne kaže na najbolj donosno
gospodarjenje z gozdovi v preteklosti, ko je samo država posekala
ves razpoložljivi etat, medtem ko so zasebni lastniki premalo izkoriščali gozdove. Če bi jih bolje, to ne bi vplivalo samo na njihove
večje prihodke, temveč bi imeli v Sloveniji tudi višji bruto domači
proizvod (BDP), dejansko pa je ekonomsko učinkovito z gozdovi v
preteklosti gospodarila samo država s svojimi gozdovi, številni zasebni lastniki pa ne. Vendar pa je zdaj lesne mase veliko, kar bi veljalo izkoristiti. Kot pravi dr. Belec pa v Sloveniji žal nimamo dovolj
lesnopredelovalne industrije, zato mnogi les izvažajo, namesto da bi
ga predelovali doma ter s tem ustvarjali delovna mesta in prihodke.
Gozdovi pa nam ne dajejo samo lesa, temveč so tudi pomembna
sestavina naravnega okolja v katerem živimo. Zato je gibanje po
gozdovih in nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in gozdnih
rastlin ter uporaba gozdov za rekreativne namene po zakonu o
gozdovih dovoljena tudi nelastnikom gozdov. Seveda pa so dolžni
pri rabi gozdov vsi, tako lastniki kot nelastniki ravnati skrbno in
paziti, da ne povzročajo škode naravnemu okolju, saj je od tega v
veliki meri odvisna kakovost življenja nas vseh.

Na sejmu je bilo poskrbljeno tako za odrasle kot najmlajše, kjer
so si slednji lahko ogledali božično predstavo z naslovom Izgubljena darila v iz izvedbi LDD Sveti Jurij ob Ščavnici, kasneje pa
so se lahko pridružili Martini in Tadeji pri prazničnem ustvarjanju.
Seveda jih je obiskal tudi Božiček.
Obisk je bil množičen, ponudniki ob stojnicah so tržili, najbolj
živahno pa je bilo pri stojnicah s kuhančkom.
Dogodek je pripravilo društvo Vincar v sodelovanju z Občino
Cerkvenjak. S svojim nastopom so dogajanje popestrili Mešani
pevski zbor kulturnega društva Cerkvenjak, najmlajše plesalke in
harmonikarja iz Osnovne šole Cerkvenjak.
Franc Bratkovič

ŽUPANOV PONOVOLETNI
SPREJEM
Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, je tudi letos povabil
na že peti tradicionalni sprejem podjetnike in poslovne partnerje.

Tomaž Kšela

DOGODKI IN DOGAJANJA

BOŽIČNO-NOVOLETNI
CERKVENJAK

December je bil tudi v Cerkvenjaku v prazničnem vzdušju. K
temu je svoje dodal božično-novoletni sejem. Sejemski ponudniki
in razstavljavci, ki jih je bilo kar 24, so prišli tudi iz ostalih občin
na območju UE Lenart in drugih. Dogodek se je odvijal v petek,
21. decembra 2018, od 17. do 21. ure na ploščadi pred Domom
kulture v Cerkvenjaku in je privabil množico obiskovalcev.

Gostitelj Žmavc se je udeležencem ob dogodku, ki je potekal v
Avli Vlada Tušaka v Domu kulture, zahvalil za dobro sodelovanje
in njihov prispevek pri razvoju gospodarstva, ki prispeva k ugledu
Občine Cerkvenjak. Hkrati je predstavil razvojne načrte občine za
letošnje leto. Poudaril je, da bo občina še naprej spodbujala razvoj
podjetništva, saj še kako potrebujemo delovna mesta v domačem
okolju. Tudi v prihodnje si želi dobrega sodelovanja in še močnejših poslovnih vezi. Zahvalil se jim je tudi za vse njihove donacije
in pomoči, ki jih podjetniki med letom namenijo domačim cerkvenjaškim društvom in klubom, pa tudi za pomoč pri realizaciji
nekaterih občinskih projektov in prireditev.
Dogodek sta popestrila mlada cerkvenjaška harmonikarja
Danej Hojnik in Lukas Kocmut. Zaključili so ga v sproščenem
vzdušju, v katerem so nazdravili novim uspehom.
Franc Bratkovič
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ZA ANTONOVO NE ŠKRIPLJE
POD NOGAMI

škem letalu Liberator B-24H,
ki je 19. marca 1944 strmoglavilo na Kurnikovo posestvo
v Vanetini, je ob jubileju tragičnega dogodka pred 75 leti
občinska organizacija Združenja borcev za vrednote NOB
Cerkvenjak pripravila priložnostno slovesnost. Na njej
je zbrane najprej pozdravil
predsednik Združenja borcev
za vrednote NOB Cerkvenjak
Franc Bratkovič, nato pa je o
usodi Liberatorja B-24H in
njegove posadke spregovoril
župan Občine Cerkvenjak in
zgodovinar Marjan Žmavc. Na spominsko obeležje so venec
Povedal je tudi, kako je Slo- položili predsednik Združenja za
vrednote NOB Cerkvenjak Franc
venskogoriški forum, ki ga je
Bratkovič, župan Občine Cerkvetakrat vodil, postavil spomin- njak Marjan Žmavc in predsednik
sko obeležje v trajen spomin Slovenskogoriškega foruma
na padle pilote, ki še danes Tomaž Kšela.
povezuje njihove svojce iz
Amerike ter Cerkvenjačanke
in Cerkvenjačane.
Na koncu slovesnosti so na spomenik padlim pilotom položili
venec predsednik Združenja za vrednote NOB Cerkvenjak Franc
Bratkovič, župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in predsednik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela.

Po novem letu v dnevih med
tremi kralji in svečnico godujejo svetniki sredozimci. Vrh
je 17. januarja, ko goduje sveti
Anton Puščavnik ali prašičnik,
tudi klobasnik, ta največji svetnik, večji od sv. Antona Padovanskega ali solatnika, ki goduje sredi junija. Gre torej za
opata Antona, ki je tudi v pratiki upodobljen kot puščavnik
z zvončkom in prašičkom. Kot
tak je dobil zavetništvo nad
živino, predvsem nad prašiči.
V Sloveniji je Sv. Antonu
Puščavniku posvečenih kar
35 cerkva,12 župnijskih in 23
podružnih. Največ jih je na Primorskem v škofiji Koper, v mariborski sta dve in namreč v Cerkvenjaku in Stopercah v Halozah,
dve podružnični cerkvi sta v Ravnah na koroškem in Župečji vasi
(Sv. Lovrenc na Dravskem polju).
Pred njegovo podobo so nekoč ljudje za njegov god prinašali
klobase in krače za zdravje živine in prirejali licitacije omenjenih
mesnin. Te navade ali običaji živijo tudi danes. Še posebej so svetnika Antona Puščavnika nekoč častila mlada dekleta, saj naj bi veljal tudi za mogočnega priprošnjika pri izbiri zakonskega partnerja.
Na žegnanjsko Antonovo nedeljo, pa tudi v četrtek na godovni
dan priljubljenega Antona, ni bilo nič kaj videti, da smo sredi zime,
namreč v tem času je pred desetletji škripalo pod nogami, a farani
in romarji od blizu in daleč so tudi takrat množično prišli na žegnanje. In množično prihajajo tudi danes. Cerkev je bila polna do
zadnjega kotička. Praznično žegnanjsko vzdušje se je po maši nadaljevalo tudi zunaj cerkve, kjer so bili obiskovalci tudi pogoščeni,
ustavili pa so se lahko tudi ob številnih kramarskih stojnicah.
Franc Bratkovič

SLOVESNOST OB
SPOMENIKU AMERIŠKIM
PILOTOM NA VANETINI

Alojzija Kurnik je obudila spomine na tragičen dogodek 19. marca
1944.

75 let po tragičnem dogodku je spominsko slovesnost ob obeležju
padlim pilotom na Vanetini pripravilo Združenje za vrednote NOB
Cerkvenjak, na njej pa je govoril župan Občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc.

Feliks Rajh je udeležencem predstavil model ameriškega bombnika Liberator, ki je strmoglavil na
posestvo Kurnikovih na Vanetini.

Ob spominskem obeležju šestim pilotom na Vanetini, ki so izgubili življenje v jeku druge svetovne vojne v sestreljenem ameri-
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Po slovesnosti je udeležence v svoji hiši sprejela Alojzija
Kurnik, ki je bila s sedemnajstimi leti priča tragičnemu
dogodku. Zbranim je natančno opisala, kako je ameriški
bombnik pred 75 leti strmoglavil na njihovo posestvo in
kako je to doživela sama. Živo
pa se spominja tudi srečanj s
sorodniki padlih letalcev, ki še
vedno obiskujejo kraj, kjer so
izgubili svoje najbližje ter njo,
ki je še zadnja živa priča tragičnega dogodka. Kot je povedala, se ob srečanju s svojci
padlih pilotov njim in njej utrnejo solze.
T. K.
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IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ IN KLUBOV

70 LET KD IN 125
LET ORGANIZIRANE
KULTURNE DEJAVNOSTI V
CERKVENJAKU

sodelovanjem mladinske organizacije in kulturnega društva.
Kulturno društvo je leta 1984 razvilo svoj društveni prapor.
Nanj je bilo pripetih kar 41 spominskih trakov in pritrjenih 153
srebrnih in zlatih žebljičkov. (Mimogrede – cerkvenjaško kulturno
društvo je bilo in je edino na lenarškem, ki je razvilo svoj prapor).
Žal se je ta v zadnjih letih nekam izgubil. Kaj hočemo, imamo Cerkvenjačani pač različne poglede in prepričanja. In, ko omenjamo
že dogajanje s praporom, povejmo, da so bili izpisani tudi številni
člani in članice. Tudi takšni, ki so bili razpoznavni znak društva.
Društvo je vseskozi v mejah zmožnosti skrbelo za svoj prostor
in ga ohranjalo dobro vzdrževanega in primernega tudi za najzahtevnejše prireditve, sicer v domu ne bi bilo moč pripravljati
velikih prireditev in omogočiti snemanja in direktnih prenosov
preko radijskega etra.

28. januarja je minilo 70 let od ustanovitve Kulturno umetniškega društva Jože Lacko Cerkvenjak, ki je prevzelo mesto dotedanjega Krajevnega ljudsko-prosvetnega sveta, ki je začel delovati
takoj po končani drugi svetovni vojni. Sicer pa korenine organiziranosti slovenske kulturne dejavnosti v Cerkvenjaku sežejo v daljno leto 1894, ko je bilo na belo nedeljo 1. aprila v Altovi gostilni v
središču Cerkvenjaka ustanovljeno Katoliško bralno društvo.
Kultura je torej v Cerkvenjaku že dolgo sestavni in neločljivi
del življenja. Zaznamovalo ga je nedvomno tudi delo kulturnega
društva, kjer še posebej obstajajo nepozabni spomini na bogato gledališko dejavnost. Posebna doživetja so bila v 70-ih letih
odrska dela Kralj na Betajnovi, Velika puntarija in Miklova Zala;
slednjo si je na letnem prireditven prostoru za kulturnim domom
ogledalo na treh predstavah nad 6 tisoč ljudi, v igri pa sodelovalo
skupaj s kočijažem in konjenico 82 igralcev in igralk.
Bogato tradicijo ima tudi pevska dejavnost. Spomin nanjo ostaja
glasbena kaseta zborovskih pesmi mešanega pevskega zbora iz leta
1995 pod vodstvom zborovodje Milana Nekrepa, ki jo je posnel Radio
Maribor za lastne potrebe. Posebno mesto ima tudi ohranjanje domače ljudske in ponarodele pesmi. Ljudski pevci in pevke so namreč bili
udeleženci republiškega oziroma državnega srečanja ljudskih pevcev
in godcev v Črnomlju že leta 1989 in leta 1999 v Lenartu. Ledino na
področju ljudske pesmi so v cerkvenjaškem kulturnem društvu začeli
orati koncem 1984 leta in bili med prvimi v severovzhodni Sloveniji, ki so začeli posvečati pozornost tovrstnemu ljudskemu izročilu.
Danes ima skupine ljudskih pevcev že skorajda vsaka slovenska vas.
Svoje mesto je imel tudi kino. Z lastnim kino projektorjem so
začeli leta 1962, ko je bi nabavljen ozkotračni kinoprojektor. Leta
1967 so slednjega nadomestili z nakupom širokotračnega kinoprojektorja s cinemaskopskimi lečami. Z občasnimi težavami je
delovanje kina potekalo do leta 1990.
Pozabiti ne gre tudi klubskega življenja, pihalne godbe, ki je sicer
večino svojega obstoja delovala pod okriljem gasilskega društva. Velik in poseben pomen je imela društvena knjižnica, ki je razpolagala z
bogatim fondom knjig in drugega knjižnega gradiva.
Od leta 1986 dalje je Cerkvenjak postal prizorišče festivala narodnozabavne glasbe. Žal je festival v tem novem tisočletju trikrat
odpadel, nazadnje lani. V devetdesetih letih je festival neposredno
prenašal tudi Radio Maribor. Tu so še omembe vredne razne tradicionalne prireditve in srečanja za razvedrilo in zabavo, na katerih
so nastopali najuspešnejši predstavniki estrade iz Slovenije in sosednje Hrvaške ter gostovale številne gledališke skupine. V Kulturnem domu Cerkvenjak so se na povabilo kulturnega društva
zvrstile vse radijske javne oddaje osrednjega slovenskega radia,
od Koncerta iz naših krajev, Slovenske zemlje v pesmi in besedi,
Veselega tobogana preko preostalih do javnih oddaj, ki jih je snema Radio Maribor. Nenazadnje ne gre pozabiti tudi tradicionalne
društvene prireditve Naj glas Cerkvenjaka.
Ja, včasih je cerkvenjaška kulturna dvorana (tudi v času, ko sta
bila radio in televizija že pri vsaki hiši), pokala po šivih. Sprejela je lahko namreč veliko več obiskovalcev kot danes. Obstaja
verodostojen podatek, da se jih je v dvorano nagnetlo s plačano
vstopnico kar 516 obiskovalcev.
Vidno mesto v cerkvenjaški kulturi najde tudi folklora, ta je bila
sopotnik cerkvenjaškega kulturnega življenja že takoj po osvoboditvi. Konec 1973, oziroma v začetku 1974 je dobila nov navdih s

Velika puntarija

Večer pesmi in plesov 1977

Vse do nastanka lastne Občine Cerkvenjak je društvo bilo
upravljalec kulturnega doma, njegov lastnik pa Občina Lenart.
Z nastankom samostojnih manjših občin je dom prešel v last in
upravljanje Občine Cerkvenjak. Nekaj let zatem so se izboljšali
še pogoji za delovanje. Vodilnim v društvu se ni treba ubadati s
vprašanjem in skrbmi ali bo dvorana očiščena, plačane položnice,
še sponzorjev za organizacijo in izvedbo prireditev, denimo festivala narodno zabavne glasbe, jim ni treba iskati.
Cerkvenjak pa ni bil le središče množičnega kulturnega dogajanja v tem delu osrednjih Slovenskih goric, Cerkvenjačani so tudi
predsedovali lenarški Občinski kulturni skupnosti in Zvezi kulturnih organizacij (Vlado Tušak in Edvard Pukšič) in bili delegati v
Republiški kulturni skupnosti Franc Bratkovič).

15

ZRNJE

18. APRIL 2019
osebnosti mladega človeka pa je veliko težje kot zgolj poučevanje
in terja sodelovanje vseh, v prvi vrsti tudi učencev in njihovih
staršev.
V živahni razpravi je Andrej Kocbek iz Lenarta opozoril, da
imajo učitelji v tujini veliko večjo avtoriteto kot pri nas, k čemur
veliko prispeva tudi država, ki bolj ceni ta poklic. Marjan Žmavc
je spregovoril o izgradnji mladih ljudi, Mirko Žmavc pa je opozoril, da je danes vtikanje v pedagoško delo postalo nekakšna modna muha. Država bi morala pokazati več zaupanja do pedagoških
delavcev, ne pa da vse poskuša urediti s pravilniki – tudi tistega,
kar se ne da. Lidija Šipek je spregovorila o pomenu evropskih
projektov na tem področju, Edi Kupčič pa je opozoril, da bi morali pri mladih spodbujati predvsem radovednost, ki je najboljša
motivacija za učenje. Več razpravljavcev je opozorilo tudi na to,
da so za hitrejši razvoj izjemno pomembna vlaganja v ljudi in
socialni kapital in ne samo v komunalno infrastrukturo.

Društvo pa je za opravljeno delo in kulturno poslanstvo prejelo
vrsto priznanj in tudi vzpodbudnih besed, ki so prav tako lahko
svojevrstno priznanje. Kulturno društvo, ki so mu v zadnjem desetletju, izbrisali tudi del imena, sta največ časa vodila oziroma
mu predsedovala Vlado Tušak (19 let) in Franc Bratkovič (18 let).
Tušak pa je že pred drugo svetovno vojno predsedoval tudi Sokolom. Še bi se našla imena ljudi, ki bi si zaslužili omembo, tokrat
pa bi izpostavili le še Riharda Tušaka, ki je dolga leta skrbel za
odrsko tehniko (razsvetljavo), Vlada Lorberja za odrsko sceno,
pri kateri mu je pri največjih gledaliških projektih priskočil v pomoč Ivo Lorenčič.
Skratka, veliko vlogo je v 70-ih letih svojega obstoja in delovanja
odigralo cerkvenjaško kulturno društvo. Bil je čas gradnje zadružno-kulturnega doma. Bil je čas iger, plesov, petja in veselic. Gradnja doma je bila manifestacija hotenj, požrtvovalnosti in sloge, in
kot takšna deležna izjemne pozornosti širšega slovenskega prostora.
Franc Bratkovič

IZ SLOVENSKOGORIŠKEGA
FORUMA
POMEMBNE TUDI NALOŽBE V SOCIALNI KAPITAL
Slovenskogoriški forum je pred nedavnim pripravil okroglo
mizo o tako imenovanem digitalnem humanizmu s poudarkom
na izzivih v sodobni družbi na področju kulture in izobraževanja.
Nanjo so člani foruma povabili filozofa, sociologa, kulturnega delavca in politika magistra informacijskih znanosti Francija Pivca
iz Maribora.
Pivec digitalni humanizem vidi kot raziskovalno polje, kritično refleksijo in akcijsko naravnanost, ki širi vidno polje na preplet ključnih transformacijskih družbenih procesov. Po njegovih
besedah je razumevanje in prakticiranje digitalnega humanizma
skrajno heterogeno, odvisno od disciplinarnega, geografskega in
kulturnega konteksta. Kot je dejal, digitalni humanizem ni tehnična zadeva, ni le nabor analitičnih tehnik na računalniški podlagi in
ni digitalni produkt, ki si ga raziskovalec nabavi za golo obdelavo
podatkov. Gre za horizont mišljenja ter interdisciplinarni in transdisciplinarni prostor konvergence znanja in sodelovanja humanistov, sociologov, tehnologov, umetnikov in drugih. Čeprav smo
danes ob ogromnem znanju, ki je zapisano v knjigah in digitalnih
zapisih, nebogljeni, nam digitalni humanizem omogoča, da postane naše znanje še večje od tega, ki je napisano. Ogromno znanja
je zlasti v glavah ljudi. V sodobnem času ni nujno, da ga izrazijo
samo s pisanjem, temveč ga lahko tudi z govorjeno besedo, videom, glasbo in na različne druge načine. Velik izziv je, kako črpati
znanje iz okolja, saj se že danes človek nauči 70 odstotkov vsega,
kar zna, izven šole.
Pivec, ki je bil v preteklosti tudi šolski minister, vrsto let pa je
soustvarjal tudi Univerzo v Mariboru kot njen tajnik in univerzitetni učitelj, je spregovoril tudi o aktualnih vprašanjih na področju
izobraževanja. Opozoril je, da smo priče birokratizaciji šol, saj
imajo pri reševanju šolskih problemov vse manj besede pedagogi in vse več pravniki. Vendar pa mora, kot je poudaril Pivec,
šola delovati po pedagoških principih, odnosov med profesorji
in učenci pa ne morejo urejati pravilniki, pa tudi ne odvetniki.
Glavni proces v šoli mora biti učenje, ne poučevanje. Zato, da bi
učitelji mlade zares lahko spodbudili k učenju, pa morajo uživati zaupanje skupnosti, njihov poklic pa mora biti cenjen. Mlade
lahko uspešno spodbudijo k učenju samo učitelji in starši skupaj.
Marsikateri starš se danes ob obilici vsakodnevnih nalog in obveznosti tega premalo zaveda.
Pivec je izobraževanje in oblikovanje osebnosti mladega človeka slikovito primerjal z delom kiparjev, ki iz skale izklešejo osebo. Takšno gledanje podpirajo sodobne nevrološke raziskave. Miselnost, da imajo učenci »prazne glave« v katere morajo učitelji
s poučevanjem samo »natočiti« znanje, je zastarela. Oblikovanje

Na okrogli mizi Slovenskogoriškega foruma je sodeloval sociolog, filozof in kulturni delavec mag. Franci Pivec, ki mu je priložnostno darilo
ob obisku v Cerkvenjaku izročil župan Občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil predsednik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela, so spregovorili tudi o kulturi. Pivec je
opozoril, da smo že nekaj časa priče metropolizaciji kulture, saj
država daleč največ sredstev za kulturo nameni institucijam v
Ljubljani in Mariboru. V manjših občinah pa so nosilci kulturnega življenja društva, ki so zelo pomembna tudi za razvijanje
socialnega kapitala. V politiki vlada konkurenca, v društvih pa
se ljudje učimo sodelovanja, brez katerega je sožitje nemogoče.
Sredstva namenjana društvom zato niso vržena stran, temveč so
pomembna naložba v družbeni kapital. Delovanje društev pa je
pomembno tudi za ohranjanje in razvijanje enotnega slovenskega
kulturnega prostora.
STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA NA PRAVI POTI
»Občina Cerkvenjak je pred novimi pomembnimi investicijami,« je na okrogli mizi Slovenskogoriškega foruma o strategiji
razvoja Občine Cerkvenjak dejal njen župan Marjan Žmavc. Kot
je povedal, bodo letos izvedli modernizacijo regionalne ceste skozi Cerkvenjak v dolžini 2,3 kilometra ter zgradili pločnik in javno
razsvetljavo ob njej, kar bo največja investicija v samostojni občini. Hkrati bodo uredili osrednji trg v Cerkvenjaku. Prav tako bodo
začeli graditi medgeneracijski Vitalin park, v Cogetincih pa je že
začela rasti nova soseska. Cerkvenjak bodo z drugimi kraji povezali tudi s kolesarskimi potmi, s čimer bodo osrednje Slovenske
gorice še bolj približali turistom. Skratka, Občina Cerkvenjak bo
po besedah župana letos naredila nov korak naprej na poti razvoja.
V razpravi je Jože Pučko opozoril, da bi ob modernizaciji osrednje prometnice skozi Cerkvenjak veljalo poskrbeti tudi za kulturno in etnografsko dediščino ob njej, denimo za obnovo stare
značilne slovenskogoriške cimprače ob brengovški vpadnici v
Cerkvenjak. Lidija Šipek je opozorila, da je pri razvoju treba imeti v mislih tudi celosten razvoj podeželja po letu 2021 in skrb za
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samooskrbo. O samooskrbi in zdravi prehrani za šolarje je spregovoril tudi Mirko Žmavc. Po njegovih besedah bo treba več storiti
za ohranjanje tako imenovanega »malega kmetijstva«, ki je v čedalje težjem položaju. Roman Lorenčič je spregovoril o pomenu
prenovljene prometnice skozi Cerkvenjak in občini čestital, da se
je lotila tako pomembne investicije, medtem ko je Edi Kupčič
spregovoril o koristnosti sodelovanja med občinami v osrednjih
Slovenskih goricah. O strateških ciljih razvoja občine so razpravljali tudi drugi člani foruma ter sklenili, da se bodo tudi sami po
svojih močeh vključevali v njihovo uresničevanje.
Slovenskogoriški forum je imel pred nedavnim tudi volilni občni zbor, ki ga je vodil predsednik delovnega predsedstva Edvard
Pukšič. Poročilo o delu foruma v minulih štirih letih je podal njegov predsednik Tomaž Kšela. Opozoril je, da v času tehnološkega
razvoja in globalizacije teče življenje vse hitreje: to, kar se je v
preteklosti dogajalo desetletja, se sedaj zgodi v mesecu ali dveh.
Zato večino ljudi preganja čas - odločitve morajo sprejemati na
hitro, delo mora biti opravljeno v najkrajšem možnem roku, načrte in zamisli za nove aktivnosti je treba pripraviti čez noč. Kljub
večnemu pomanjkanju časa pa je o nekaterih vprašanjih potrebno
razmisliti bolj poglobljeno in z različnih zornih kotov, saj samo to
vodi do novih idej, brez katerih ni napredka.
Zato dandanes v vseh večjih organizacijah, korporacijah in
združenjih po besedah Kšele organizirajo tako imenovane »brainstorminge« oziroma razprave, na katerih udeleženci »viharijo
možgane« in iščejo nove ideje za razvoj. »Brainstorming« ali
»možganska nevihta« je v svetu najbolj znana in enostavna metoda za preverjanje lastnih misli in iskanje novih idej s skupnim
razpravljanjem in razmišljanjem v skupini. Skupinsko »viharjenje
možganov« pri udeležencih spodbuja ustvarjalno razmišljanje in
zavedanje, da vsaka ideja šteje in da je vsaka pomembna za oblikovanje najboljših skupnih zamisli.
Kot je dejal Kšela, je Slovenskogoriški forum, ki ga sestavlja
okoli 50 razumnikov iz vse Slovenije, zavzetih za hitrejši razvoj
osrednjih Slovenskih goric, prostor za takšno »viharjenje idej«,
relevantnih za razvoj gričevnatega sveta med Dravo in Muro. »V
minulih dvajsetih letih smo na sejah foruma 'previharili' številna
vprašanja in probleme ter tako pripomogli k novim idejam, ki so
prispevale k hitrejšemu razvoju Občine Cerkvenjak in nasploh
osrednjih Slovenskih goric,« je dejal.
Slovenskogoriški forum deluje na dveh ravneh. Prvo in osnovno raven predstavljajo sestanki foruma, na katerih obravnavajo
številna za razvoj pomembna vprašanja in jih interdisciplinarno
osvetlijo iz vseh zornih kotov. V teh razpravah se porodijo številni
novi pogledi in ideje, ki jih nato člani foruma prenašamo naprej
in uresničujejo v okoljih, v katerih sicer delujejo. Drugo raven delovanja foruma torej predstavlja prenos idej v druga okolja. Člani
foruma namreč delujejo v občinskem svetu, v uredniškem odboru
Zrnja, v različnih komisijah in drugih organih občine, v osnovni
šoli, v različnih društvih in združenjih, v uredniškem odboru Ovtarjevih novic in drugje. V vsa ta okolja člani foruma prenašajo
ideje, ki jih skozi skupno »viharjenje možganov« oblikujejo na
sestankih in okroglih mizah. Ideje, še zlasti če so dobre in za ljudi
koristne, se širijo in imajo svojo moč. Ko jih ljudje osvojijo in
začnejo uresničevati, se spremenijo v materialno silo. Brez vedno
novih idej ne bi bilo razvoja in napredka.
Kot je dejal Kšela, v Slovenskogoriškem forumu seveda niso
»na novo odkrili smodnika«, so pa po svojih močeh prispevali k
razreševanju razvojnih dilem in opozorili na marsikakšno novo
idejo. V minulih letih so na okroglih mizah obravnavali številna
razvojna vprašanja povezana s strategijo lokalnega in gospodarskega razvoja ter razvoja kmetijstva. Uvodničarji na teh razpravah so bili župan Marjan Žmavc, predsednik LAS Ovtarja Andrej
Kocbek, dr. Milojka Fekonja in drugi. O etičnih razsežnostih razvoja pa je govoril mag. Mirko Žmavc.
Ko so na forumu govorili o gospodarskem razvoju, so prisluhnili izkušnjam številnih uveljavljenih podjetnikov. Skupaj z
občino so v svojo sredo povabili Štefana Pavlinjeka iz podjetja

Roto, Bogdana Šavlija iz podjetja TBP in Prevent Halog, Stanka
Bernjaka iz Gradbeništva Bernjak, Janeza Ajleca iz podjetja AJM,
Milana Lukiča iz Lumarja IG, Primoža Bučarja iz Kovinarstva
Bučar, župana gospodarsko hitro razvijajoče Občine Odranci Ivana Markoja in še nekatere.
Posebno pozornost so posvečali vprašanjem in dilemam na področju kulture. Razpravljali so s pesnikom in kulturnim delavcem
Marjanom Pungartnikom o spodbujanju literarne ustvarjalnosti
ter o zapisovanju zgodb in legend iz domačega kraja. Gostili so
uveljavljenega arhitekta Aleksandra Ostana in z njim pretresli
vprašanja bivalne kulture nekoč in danes v svetu med Dravo in
Muro. Gostili so pisateljico Cecilijo Novak, ki se je rodila v Cerkvenjaku. Razmišljali so o njeni knjigi Ozri se deklica, ki govori
o življenju v Cerkvenjaku pred 50 in več leti. Sodelovali so tudi
na akademiji v spomin čebelarja Ivana Jurančiča, ki jo je v Vitomarcih soorganiziral član foruma Edi Kupčič. H kulturi sodi tudi
poznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti domovine. Dr. Jurij Kunaver je zato spregovoril o manj znanih lepotah Slovenije
in svoje predavanje pospremil s čudovitimi diapozitivi. Večkrat
so razpravljali tudi o akciji Skupnosti občin Slovenije »Branju
prijazna občina«. Konec lanskega leta pa so skupaj z filozofom,
sociologom in kulturnim delavcem Francijem Pivcem govorili o
izzivih na področju izobraževanja in kulture v sodobnem času.
Član foruma slikar in kipar Ivo Lorenčič pa je Cerkvenjak promoviral s svojimi umetniškimi deli in razstavami ter sodelovanjem
na likovnih kolonijah po vsej Sloveniji.
Na poti v prihodnost je naša najboljša učiteljica zgodovina.
Zato je forum pripravil več razprav na zgodovinske teme. Organiziral je okroglo mizo o vojni za samostojno Slovenijo v osrednjih
Slovenskih goricah, dr. Jurij Kunaver pa je pripravil predavanje o
izkrcanju zaveznikov v drugi svetovni vojni v Normandiji, ki ga
je lepo zaokrožil Iko Petrovič s predstavitvijo osebnih izkušenj
svojega očeta in strica iz te veličastne bitke. Skupaj z dr. Ivanom
Rihtaričem so člani foruma razpravljali tudi o 1. svetovni vojni in
razlogih zanjo.

Člani Slovenskogoriškega foruma so razpravljali o strategiji lokalnega razvoja.

Veliko razprav so člani foruma posvetli tudi vprašanjem ekološkega kmetovanja in samooskrbe ter preventivi v zdravstvu.
Slovenskogoriški forum je sodeloval z Občino Cerkvenjak ter
s posameznimi društvi, ki sooblikujejo javno življenje v kraju in
občini. Intenzivno so se člani foruma vključili tudi v pripravo
zbornika ob 20-letnici samostojne Občine Cerkvenjak, za kar se
jim je župan še posebej zahvalil.
Člani so na občnem zboru za predsednika Slovenskogoriškega
foruma ponovno izvolili dosedanjega predsednika novinarja Tomaža Kšelo, sprejeli pa so tudi program dela in finančni načrt za
leto, ko bo forum zabeležil 20-letnico delovanja.
E. P., T. K.
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POVEZUJE JIH SPOŠTOVANJE
IN POZITIVEN ODNOS DO
VREDNOT NOB

žij, predvsem pa vsa leta županovanja on dnevu spomina na mrtve, s svojim polaganjem cvetja, prižiganjem svečk pri obeležjih
in spomenikih, izpostavi svojo pokončno držo in spoštovanje do
vrednot, ki so skupne za člane borčevske organizacije. Je prisoten
na komemoracijah in po navadi tudi osrednji govornik.

V četrtek, 7. marca, so se v Cerkvenjaku na redni letni skupščini sestali člani Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak.
Cerkvenjaško združenje je eno od 82 kolektivnih članic v Zvezi
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in povezano v Pokrajinski svet Podravja s sedežem v Mariboru.
Po številu članov je Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak sicer najmanjše v državi, trenutno s 24 člani in članicami,
kar pa, ko pogledamo, koliko prebivalcev šteje Občina Cerkvenjak, torej območje katerega pokrivajo, sploh ni slabo. Še tri leta
nazaj je združenje štelo 19 članov in v teh treh letih jim je smrt
vzela 5 članic, pomeni, da so v tem času pridobili kar nekaj novih
članov in članic.

Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, je prejel iz rok Franca
Bratkoviča, predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak in člana glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije,
srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Še v času njegovega službovanja v šoli, ko je bil predsednik
združenja Slovenskogoriškega foruma v Cerkvenjaku, je skupaj s
svojim očetom podal predlog za postavitev spominskega obeležja
na Vanetini, kjer je 19. marca 1944 strmoglavil ameriški zavezniški bombnik. Tako je po njegovi zaslugi leta 2005 prišlo do
postavitve in odkritja spomenika šestim umrlim letalcem. (Štirje
so preživeli.) Obuditev spomina na zavezniške letalce je presegla
meje Občine Cerkvenjak in Slovenije ter danes predstavlja eno od
vezi z ZDA, ki jo pomaga negovati tudi veleposlaništvo ZDA v
Sloveniji. Navezani so bili stiki tudi s svojci umrlih letalcev.

Lanski zastavljeni delovni program so izpeljali v celoti in še
nekaj dodali. Ni pa šlo vse tako gladko, saj se pri delu srečujejo
tudi s težavami. Te jim povzroča računalniška pismenost in birokracija. Ker so samostojno združenje, se morajo udeleževati sej
Zveze v Ljubljani in Pokrajinskem svetu v Mariboru.
Na skupščini so poleg pregleda opravljenega dela, sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje leto in potrdili zaključni
račun za leto 2018.
Sodelujejo z Občino Cerkvenjak, OŠ Cerkvenjak – Vitomarci,
Društvom general Maister Cerkvenjak in Združenjem borcev za
vrednote NOB v Lenartu in na Ptuju.
Delo in delovanje združenja, ki temelji na povezovanju, spoštovanju in pozitivnem odnosu do vrednot pridobljenih z narodnoosvobodilnim bojem 1941 – 1945, in skrbi za spomenike, obeležja ter obletnice, je na skupščini z izbranimi besedami pohvalil
Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak. Edvard Pukšič, ki je
bil na skupščini v vlogi delovnega predsednika, pa je v imenu
somišljenikov predlagal, da bi kazalo v neposredni okolici nekdanje Altove – Palučeve hiše, ki je v zgodovini imela pomembno
vlogo, namestiti spominsko ploščo, katera bi nas, in popotnike
skozi Cerkvenjak, spominjala na dogodke, ki so se zgodili v njej.
Uradni del skupščine so sklenili z podelitvijo vidnega priznanja, ki ga je na predlog Franca Bratkoviča, predsednika Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak, podelila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Srebrno plaketo ZZB
za vrednote NOB Slovenije je prejel Marjan Žmavc. In s čim si
je Žmavc to priznanje zaslužil, delno povzemamo iz utemeljitve
predloga.
Marjan Žmavc je član Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak. Po poklicu je učitelj zgodovine in zemljepisa, ki je do
leta 2010 vrednote NOB-ja spoštljivo prenašal na učence cerkvenjaške osnovne šole. Konec leta 2010 je bil izvoljen za župana
Občine Cerkvenjak in kot župan vsestransko podpira in sodeluje
pri delu združenja NOB v Cerkvenjaku. Sodeluje na okroglih mizah na temo NOB-ja, se udeležuje akcij, ima pozornost do obele-

F. B.

ROMAN LORENČIČ
PREJEMNIK MAISTROVEGA
SPOMINSKEGA PRIZNANJA
Roman Lorenčič je postal prejemnik spominskega priznanja
generala Rudolfa Maistra za aktivno in dolgoletno požrtvovalno
delo na področju domoljubja, prepoznavnosti Društva general Maister Cerkvenjak v
domačem in širšem
okolju ter zasluge pri
postavitvi in obnovi
spomenika generalu
Rudolfu Maistru v
Cerkvenjaku.
Spominsko priznanje podeljujeta Zveza društev general
Maister in Občina
Kamnik na osnovi
dogovora za večletno delo oziroma
za izjemne zasluge
pri ohranjanju spomina, sporočilnosti
in veličino generala Rudolfa Maistra
ter njegovih borcev.
Lanska
podelitev
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spominskih priznanj je bila še posebej svečana, saj smo obudili
spomin na dogodke, ki so se zgodili pred natanko sto leti. Brez
generala Rudolfa Maistra, njegovega osebnega prispevka in borcev za severno slovensko mejo bi se zgodovina Slovencev pisala
povsem drugače.
Društvo general Maister Cerkvenjak je na osnovi razpisa za podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra v letu 2018
predlagalo, da se podeli spominsko priznanje generala Rudolfa
Maistra predsedniku DGM Cerkvenjak Romanu Lorenčiču.
Roman Lorenčič je aktiven občan z idejami, pobudami in aktivnostmi v več društvih v Občini Cerkvenjak. V letu 2004 je prejel
priznanje župana, v lanskem letu mu je Občina Cerkvenjak za
njegovo aktivno delovanje podelila srebni grb občine.
Društvo general Maister Cerkvenjak je bilo ustanovljeno 22. 3.
2010 v Cerkvenjaku. Roman Lorenčič je na ustanovnem sestanku
članov društva postal podpredsednik društva. Po enem letu delovanja društva je na prvem občnem zboru društva tedanji predsednik
predlagal, da predsedniško funkcijo prevzame Roman Lorenčič, ki
so ga člani društva enoglasno potrdili. To pomeni za društvo nadaljevanje zastavljenih nalog s pridihom novih. Društvo naveže še tesnejše stike z Zvezo društev general Maister in v letu 2011 na skupščini ZDGM podpišejo pristopno pogodbo med zvezo in društvom.
S tem podpisom društvo prevzame pravice in obveze do zveze.
Društvo general Maister Cerkvenjak pod vodstvom novega
predsednika nadaljuje pot s še večjimi koraki, saj je ena od nalog
društva preučitev zgodovinskih dejstev bojev za severno slovensko mejo, ker je ugotovljeno, da je tudi naše okolje v času bojev
za severno mejo dodalo svoj pečat. K temu so prispevali naši domačini Cerkvenjačani, ki so se borili pod poveljstvom generala
Rudolfa Maistra. V spomin domačinom, ki so sodelovali v bojih za severno slovensko mejo v letu 1918/19 in opomin na čas,
ko se je kalila ideja slovenstva smo si v društvu za cilj zastavili
postavitev trajnega obeležja Maistrovim borcem iz Cerkvenjaka.
Marljivo delo predsednika, prispevki članov društva, donatorjev
in Občine Cerkvenjak je v letu 2014 pripeljalo do odkritja doprsnega kipa generala Rudolfa Maistra v Cerkvenjaku, ki ga je
izdelal kipar in restavrator Viktor Gojkovič.
V letu 2015 smo na rednem občnem zboru društva za predsednika ponovno izvoli Romana Lorenčiča, ki nam je predstavil aktivnosti društva za naslednje mandatno obdobje.
V letu 2016 naš predsednik s pomočjo članov društva, Občine
Cerkvenjak in ZDGM vodi akcijo čiščenja in obnove spomenika
1. svetovne vojne v Cerkvenjaku. V letu 2017 nam predsednikova
vztrajnost omogoči, da doprsni kip generala Rudolfa Maistra V
Cerkvenjaku, ki je bil izdelan iz kremenita, nadomestimo z bronastim. Osnovni kip, ki smo ga obnovili in podarili Osnovni šoli
Cerkvenjak–Vitomarci in avlo poimenovali v Avlo generala Rudolfa Maistra. V tem letu je društvo organiziralo skupščino Zveze
društev general Maister v Cerkvenjaku. Na skupščini smo v Društvu general Maister Cerkvenjak svečano razvili društveni prapor.
Društvo vsako leto v sklopu občinskega praznika Občine Cerkvenjak, pod vodstvom našega predsednika organizira pohod s
simbolnim imenom, pot po severni meji Občine Cerkvenjak.
Predsednik pripravlja prispevke o društvu in domoljubju in jih
objavlja v občinskem glasilu in Maistrovem glasu, organizira razstave slik, predvajanje filmov o 1. sv. vojni in bojih za severno
slovensko mejo.
Društvo je pod vodstvom Romana Lorenčiča postalo prepoznavno v domačem in širšem okolju. Predlagamo, da se mu v letu
2018 podeli spominsko priznanje generala Rudolfa Maistra. Prepričani smo, da bi priznanje Romanu Lorenčiču pomenilo zahvalo
za opravljeno požrtvovalno delo, spodbujanje domoljubja, ohranjanje domovinske zavesti kar je v teh časih še kako potrebno.
Predlagatelj Upravni odbor Društva general Maister Cerkvenjak.

Leto 2018 smo člani Študentskega kluba Slovenskih goric
končali tako kot smo ga tudi preživeli – skupaj, z druženjem.
Zbrali smo se na zaključku v Okrepčevalnici pri Ančki, kjer
smo peli, plesali, se smejali in tako proslavili odlično leto. Na
zaključku pa smo se tudi poslovili od nekaterih članov upravnega odbora, ki stopajo na nova pota ter namesto njih sprejeli
kar 5 novincev in tako v novo leto stopili okrepljeni, navdihnjeni z novimi idejami za izobraževanja, projekte in druženja.
Prvi projekt letos je bil 25. januarja – tradicionalni bowling
v prostorih KZ Lenart. Februarja in marca pa smo izkoristili sneg na slovenskem in avstrijskem delu Alp. Tako smo se na
Prešernov praznik s smučmi spustili po strminah Obertauerna,
prvi vikend marca pa smo ves vikend uživali na sončnem Krvavcu. Poleg smučanja smo se zavrteli na pustovanju Mambo
Kingsov, peli ob spremljavi kitare in spoznavali nove prijatelje.
Še vedno pod vtisom zimskega veselja smo pa že takoj po
3-dnevnem smučanju začeli pripravljati naše spomladanske
projekte. 8 marca smo obeležili dan žena. Na treh lokacijah
(Lenart, Sv. Ana in Sv. Trojica) smo presenetili žene vseh let
z rožico in nekaj toplimi besedami. Njihov nasmeh in hvaležnost sta več kot poplačala naš trud. Popoldne pa smo se člani
upravnega odbora odpravili na delovni vikend v Lovrenc na Pohorju. Skupaj smo izvedli nekaj delavnic, se spoznavali, peli,
kuhali in seveda preko iger našli ogromno novih idej za projekte, na katerih bodo naši člani doživeli nepozabne izkušnje.
Prva delavnica, načrtovana v aprilu, je za vse tiste, ki ste naveličani tabeliranja, računanja, risanja grafov in nato vedno vnovičnega
radiranja napak. Tečaj iz Microsoft Excela vam bo namreč omogočil, da vso to delo namesto vas opravi računalniški program. Žal
so se vsa prosta mesta zelo hitro zapolnila. V prihodnjih mesecih
načrtujemo poglobljen pogled v enega izmed aktualno največjih
problemov – globalno segrevanje in kakšen vpliv ima nanj živinoreja. Članice našega upravnega odbora pa smo podale tudi željo po
tečaju ličenja, tako da v kratkem načrtujemo tudi tega – da se boste
vse članice (ali seveda člani) počutile tako čudovite, kot zares ste!
Za nujno sprostitev v današnjem stresnem vsakdanjiku načrtujemo taborjenje in izvedbo bralne značke, kjer bomo prebirali najbolj vroče in zaželene knjige in nato z drugimi delili svoja opažanja, mnenja in vizijo o prebranem.

Člani upravnega odbora na delovnem vikendu

Za smeh bomo poskrbeli s Stand up predstavo, za športno razvajanje z ogledom finala lige prvakov v Baru 10 v Voličini ter FIFO
turnirjem, za zabavo pa s tradicionalno udeležbo Škisove tržnice,
ki bo potekala 9. 5. Za vse člane, ki se želite po družiti s študenti iz
klubov cele Slovenije, bo tudi letos organiziran avtobusni prevoz.
V preteklem mesecu se je zaključila tudi študentska liga v nogometu, ki smo ga nestrpno pričakovali vsak torek, ko se je 8 fantov
borilo v dresih Študentskega kluba Slovenskih goric. Fantje so se

R. L.
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prebili med najboljše 4 ekipe, en izmed naših članov pa je celo prejel nagrado za najboljšega igralca lige. Na žalost so nas v končnici
lige zaustavile poškodbe in na koncu nismo dvignili pokala, smo pa
se kljub temu veselili in lahko fantom le čestitamo za odlično igro.
Za natančne datume, prijave in ostale podrobnosti smo vam člani
upravnega odbora na voljo vsako sredo 17.00-20.00 ure in vsako
soboto 10.00-13.00 ure na uradnih urah v prostorih Centra Slovenskih goric (1. nadstropje). Več o bližajočih in preteklih dogodkih pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani (sksg.org),
Facebook ali Instagram profilu, lahko pa nam tudi pišete na naš
e-poštni naslov (info@sksg.org). Ali še morda nisi član našega
kluba, si pa dijak oz. študent? Potem res ne vem, kaj še čakaš. Hitro poišči potrdilo o vpisu in priteci na uradne ure. Če sem v tem
klubu jaz našla več kot le prijatelje – našla sem pravo družino, jo
boš zagotovo tudi ti.

mleka po kravi, srebrno priznanje za doseženo povprečno življenjsko prirejo v čredi (povprečna življenjska prireja 30.502 kg mleka
pri 38 kravah v čredi); Matej Korošec iz Zg. Dupleka, bronasto
priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi
krav črno bele pasme (9.804 kg mleka po kravi); Ivanka Živko iz
Sp. Partinja iz Zamarkove, zlato priznanje za doseženo povprečno
življenjsko prirejo v čredi (povprečna življenjska prireja 33.916
kg mleka pri 19 kravah v čredi); Franc Sužnik iz Selc, bronasto
priznanje za doseženo povprečno življenjsko prirejo v čredi (povprečna življenjska prireja 29.674 kg mleka pri 26 kravah v čredi).

Teja Vogrinec

OBČNI ZBOR CERKVENJAŠKIH VINOGRADNIKOV
Vinogradniki, ki ljubijo trto in vino, so veseli ljudje. V veselem
razpoloženju pa je 22. februarja 2019 tudi potekal 17. občni zbor
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak, v katerega
je vključeno dobrih 100 članov, na Izletniški kmetiji Breznik v
Komarnici. Zbor so ob članih društva, s svojim obiskom počastili župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in podžupan Andrej Kocbek, predsednik DV Kapela Danilo Rihtarič, predsednik
Turistično-vinogradniškega društva Benedikt Marjan Farasin,
predstavniki iz Društva vinogradnikov Lenart in Vinogradniško
sadjarskega društva Vitomarci, predstavniki domačih društev, aktualna društvena vinska kraljica Tjaša Simonič ter vinske kraljice
iz prejšnjih mandatov: Monika Majer, Martina Breznik in Tina
Rajh. Pred pričetkom zbora je potekalo predavanje o negi in varstvu vinske trte pred boleznimi in škodljivci. Enourno predavanje
je izvedel predstavnik podjetja Bayer Laci Kerek iz Lendave, ki je
prestavil način zatiranja bolezni in škodljivcev z njihovimi sredstvi, ki se nahajajo na tržišču. Predavanje je bilo za vinogradnike
nadvse zanimivo in koristno.
Po končanjem predavanju so pristopili k izvedbi občnega zbora, katerega je kot predsednik vodil Franc Kuri. O delu društva in
nalogah za prihodnje je poročal predsednik društva Franci Zorko.
Društvo je v preteklem obdobju dobro opravilo zadane naloge in s
svojimi dejavnostmi zadovoljilo člane društva. V svojem poročanju je med drugim povedal: »Bistveni sklopi delovanja društva so
bazirali predvsem na organizaciji prireditev pod pokroviteljstvom
Občine Cerkvenjak ter lastnih prireditev v organizaciji ter izvedbi
izobraževanj, sodelovanju na prireditvah in dogodkih društev, izvedba letne redne skupščine ter sprotnem izvajanju rednih nalog
potrebnih za samo delovanje društva.

F. O.

LJUBITELJI TRTE IN VINA

OBČNI ZBOR
SLOVENSKOGORIŠKIH
GOVEDOREJCEV
Člani Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart so se
pred kratkim zbrali na rednem občnem zboru na izletniški kmetiji
Breznik v Komarnici pri Cerkvenjaku. Pozdravilo jih je nekaj gostov, med drugimi podžupan Občine Cerkvenjak Andrej Kocbek,
župan Občine Sv. Trojica David Klobasa, podžupan Občine Lenart Franci Ornik, predsednik Kmetijske zadruge Lenart Darko
Koler, strokovni Slovenske gorice Lenart so se pred vodja Zveze
društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije in predstavnik Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj Jože Smolinger, direktor Mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič. Poročilo o delu in program dela
za leto 2019 je podal predsednik Alberto Kocbek, ki že vrsto let
uspešno vodi društvo. Najboljši rejci oziroma pridelovalci mleka v
letu 2018 so prejeli priznanja, ki jih vsako leto podeljujeta društvo
in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj. Priznanja so prejeli:

Najboljši rejci krav molznic na območju Govedorejskega društva
Slovenske gorice, od leve: Vladimir Kegl, Jože Smolinger
(KGZ Ptuj), Alberto Kocbek, Anja Krajnc, Milan Bela

Alberto Kocbek iz Zg. Voličine, zlato priznanje za doseženo
najvišjo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav lisaste pasme (8.303 kg mleka po kravi), zlato priznanje za doseženo najvišjo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav črno bele
pasme (10.950 kg mleka po kravi); Milan Bela iz Zg. Senarske,
srebrno priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v
čredi krav lisaste pasme (7.727 kg mleka po kravi); Anja Krajnc
iz Straž, bronasto priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in
beljakovin v čredi krav lisaste pasme (6.989 kg mleka po kravi);
Vladimir Kegl iz Žic, srebrno priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav črno bele pasme (10.000 kg

Izobraževanje naših vinogradnikov je ena izmed poglavitnih
nalog in ciljev našega društva. Da smo pri tem uspešni, nam kaže
dober obisk naših delavnic in predavanj, ki jih organiziramo v
časovnih obdobjih, ko so potrebne. Trudimo se pripeljati strokovnjake, od katerih pridobimo znanje in dobre nasvete, rezultati pa
se pokažejo predvsem na društvenih ocenjevanjih vina, kjer vina
naših članov dosegajo vrhunske rezultate. Poseben namen med
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našimi izobraževanji imajo t. i. Kletarske delavnice, ki jih zadnja
leta prirejamo skupaj s sosednjim društvom DV Sveta Trojica kot
panožni krožek s pomočjo KGZ Ptuj, Kmetijske svetovalne službe Lenart. Tak sistem se je pokazal kot pozitiven, saj vina v dveh
sklopih in obdobjih pripravimo na presek letnika, ki je namenjen
ocenjevanju.
Dalje je predsednik povedal, da je bilo lansko leto za vinogradnike ugodno. Ker ni bilo toče, je bil vinski pridelek letnika 2018
nadpovprečen. Nekaj težav je bilo pri negi vinske trte, saj so se
izmenjavala obdobja vročih dni in vlažnih noči, kar je ustvarilo
dobre pogoje za delovanje bolezni, predvsem peronospore, ki se
je pojavila zelo zgodaj, pozneje pa oidija, zaradi katerega se je
pojavljalo gnitje grozdja.
Ker je 5. vinski kraljici Moniki Majer potekel mandat, so izvolili novo vinsko kraljico, ki je postala Tjaša Simonič. Ob koncu
svojega poročanja se je zahvalil vsem članom, ki so pripomogli,
da je društvo izpeljalo zadane naloge, zahvalil pa se je tudi občini
in županu Marjanu Žmavcu ki jih podpira pri njihovem delovanju.
Ker je bil zbor volilni, so izvolili novo vodstvo. Pravzaprav so
potrdili dosedanje organe društva, vodenje pa še naprej zaupali
dosedanjemu predsedniku Franciju Zorku. Udeležence zbora so
pozdravili tudi gostje. Župan se je predsedniku in vodstvenim organom društva zahvalil za dobro sodelovanje z občino in za uspešno izvedene prireditve, ki vsako leto potekajo v okviru društva.

Na slovesnosti so podelili tudi cepiče potomke najstarejše trte
na svetu, ki so jih prejeli Anica in Aleksander Fekonja, Marica in
Slavko Štrucl, Stanko Žmavc, Brigita Mohorič, Eva Gašperšič,
Društvo upokojencev Cerkvenjak in Jože Žel.
T. K.
DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN DV CERKVENJAK
Na Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici pri Cerkvenjaku je
29. marca 2019 potekalo društveno ocenjevanje vin, ki jo je pripravilo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak. Na
ocenjevanje so vinogradniki poslali 51 vzorcev, ki jih je ocenjevala komisija, katero je vodil mag. Anton Vodovnik, ob njem pa
so ocenjevali še Cvetka Bunderla, Miran Rebic, Matej Rebernišek
in mag. Tadeja Vodovnik. Da je ocenjevanje potekalo nemoteno,
so skrbeli člani društva, Branko Mohorič in predsednik društva
Franci Zorko z obdelavo podatkov na računalniku. Pri poteku nemotenega ocenjevanja vin ocenjevalcev so sodelovali: aktualna
vinska kraljica Tjaša Simonič, Silva Kozar, Brigita Kelc, Marko
in Damjan Breznik, Franc Kocuvan, Žan Zorko in Feliks Borko.
Ocenjevanju so sledili tudi nekateri vinogradniki, med njimi pa
sta bila tudi župan in podžupan Marjan Žmavc in Andrej Kocbek.
Za sprotno objavljene rezultatov za posamezne sorte ali zvrsti
vina je skrbel Franci Zorko.

Ludvik Kramberger
REZ JOHANEZOVE TRTE V CERKVENJAKU
V Cerkvenjaku so 10. marca opravili rez Johanezove trte v središču kraja, ki je potomka najstarejše 400 let stare trte iz Lenta v
Mariboru. Ob tej priložnosti je predsednik Društva vinogradnikov
in ljubiteljev vina Cerkvenjak Franci Zorko poudaril, da je rez trte
spomladi prvo in hkrati najpomembnejše opravilo, saj je od njega
odvisno tudi, kakšna bo trgatev.
V prisotnosti gospodarja Johanezove trte in župana
Občine Cerkvenjak Marjana
Žmavca, cerkvenjaške vinske kraljice Tjaše Simonič in
njene kolegice ptujske vinske
kraljice Eve Gašperšič, evropskih in slovenskih vitezov
vina, predsednikov okoliških
vinogradniških društev in številnih drugih obiskovalcev je
potomko najstarejše trte na
svetu porezal viničar Damjan
Breznik. Ob tej priložnosti so
v Cerkvenjaku pripravili tudi
bogat kulturni program, ki so
ga zaradi močnega vetra izvedli v tamkajšnjem gasilskem
Rez Johanezove trte je opravil
domu, kjer so za pogostitev
viničar Damjan Breznik.
obiskovalcev poskrbele članice Društva kmečkih deklet in
žena iz Cerkvenjaka.

Rezultati ocenjevanja kažejo naslednje rezultate. Od ocenjenih
51 vzorcev je prejelo 32 zlatih in 11 srebrnih priznanj. Povprečna
ocena ocenjenih vzorcev je 18,10 točke. Za primerjavo, lani je bila
povprečna ocena vzorcev 18,06 točke. Najvišjo oceno redne trgatve je tokrat dosegel vzorec sorte Chardonnay gostitelja Izletniške
kmetije Breznik z oceno 18,37 točke in je tako postal Naj kletar
leta 2019.Naj predstavimo še prvake po sortah: prvak zvrsti Izletniška kmetija Breznik z oceno 18,30, prvak sorte Šipon Kmetija
Fleisinger z oceno 18,23, prvak sorte Sauvignon Vinogradništvo
Šebart z oceno 18,30, prvak sorte Rumeni muškat Izletniška kmetija Breznik z oceno 18,30, prvak sorte Chardonnay Izletniška kmetija Breznik z oceno 18,37, prvak sorte Laški rizling vinogradnik
Žmavc Stanko z oceno 18,33, prvak sorte Renski rizling vinogradnik Žmavc Stanko z oceno 18,20, prvak sorte Traminec Izletniška
kmetija Breznik z oceno 18,30, prvak sorte Kerner Vinotoč 'Pri
Betki' z oceno 18,17, prvak
sorte Beli pinot vinogradnik
Satler Ivan z oceno 18,17, prvak sorte Sivi pinot vinogradnik Druzovič Simon z oceno
18,27, prvak sorte Muškatni
frizante Izletniška kmetija
Breznik z oceno 18,07 in edina penina Izletniške kmetije
Breznik z oceno 18,37.
Kot so povedali ocenjevalci, je letošnje ocenjevanje
pokazalo, da so vinogradniki
dobro poskrbeli za negovanje
svojih vin.
Ludvik Kramberger

Najbolj zaslužnim so podelili cepiče potomke najstarejše trte na svetu.
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TURISTIČNO DRUŠTVO
CERKVENJAK

ca smo pri družini Hanžekovič dobili les za izdelavo brajd, katere bomo postavili pri objektu na parkirišču arheološkega parka v
Brengovi. Prav tako smo se udeležili izdelave »presmeca«. Pred
nami so še kar aktivni meseci, v katerih se bomo udeležili ali sami
priredili katero od prireditev, na katere vas že sedaj lepo vabimo.

Ker je zunaj prav prijetno toplo, smo tudi mi v društvu začeli
bolj delati. V januarju smo imeli za farno žegnanje sv. Antona Puščavnika, kot je že v tradiciji, nočni pohod. Na pohodu nas je bilo
okoli 180 pohodnikov od blizu in daleč. Zahvaliti se moramo spet
našim domačinom, ki so pohodnikom ponudili vmesna okrepčila.
To so: družina Petra Furšta, družina Cigula-Soko, družine Vogrin,
Kraner, Soko, Zorman, osrednjemu ponudniku Gostinsvu Ploj,
družini Arih-Slaček ter Habjanič-Lešnik in ne nazadnje še bratom
Žmavc: Mirku, Marjanu in Stanku.

Za TD Cerkvenjak tajnik: David Poljanec

OBČNI ZBOR IN AKTIVNOSTI
DRUŠTVA UPOKOJENCEV
CERKVENJAK
9. 3. 2019 je društvo upokojencev opravilo redni 44. letni občni
zbor, na katerem smo pregledali opravljeno delo v letu 2018 in
potrdili zaključni račun.
Sprejeli smo program dela za leto 2019 in finančni plan društva,
ki nas bo vodil in družil skozi celo leto. Zbora se je udeležilo 135
članic in članov. Občnega zbora se je udeležil župan Občine Cerkvenjak gospod Marjan Žmavc, tajnik ZDU Slovenske gorice, predstavniki sosednjih društev DU in predstavniki domačih društev.
Po občnem zboru so stekle prve aktivnosti; izlet po poteh Stare
Panonije skozi Zalavar do Blatograda na Madžarskem. Da se starejši radi družimo in v pozni jeseni življenja spoznavamo druge znamenitosti, dokazuje, da smo na izlet krenili z dvema avtobusoma.

Na eni od postojank

Aktivnosti peljemo naprej tudi s pohodništvom. Tako se nas
je 14. 3. 2019 pohoda udeležilo 19 pohodnikov, vedno znova in
znova spoznavamo našo občino v malem. Seveda pa je zato prizadevna vodja pohoda Ana Fekonja, ki organizira in izbere traso
pohoda.
Prav tako smo že pričeli s treningi kegljanja na vrvico, katerega vodja je Ana Fekonja, vendar nastopijo tu težave zaradi slabega
vremena, pa upamo, da bomo problem glede tega kmalu rešili z
nadstreškom kegljišča, da bodo potekali treningi nemoteno od zunanjih dejavnikov. Treningi za društvo upokojencev potekajo vsak
torek ob 9.00 uri dopoldan. Kegljišče pa je namenjeno tudi drugim
skupinam in društvom po izdelanem urniku.
Pravkar je zaključena liga igranja v šahu. Naši šahisti so v sezoni jesen – pomlad odigrali več tekem s sosednjimi društvi v
Upravni enoti Lenart. Za dobro igro so ob koncu nagrajeni z drugim mestom, razglasitev in podelitev pokalov in nagrad je bila 5.
4. 2019. Razen lige so igrali tudi s šahisti v Mariboru.
V znak prijateljstva in dobrega sodelovanja dokazuje, da je gospodar stare trte župan Marjan Žmavc 10. 3. 2019 podaril društvu
upokojencev cepič potomke Johanezove trte ob priliki rezanja
najstarejše žlahtne vinske trte. Upokojenci smo cepič z veseljem
sprejeli z mislijo, da bomo z njim pravilno ravnali in skrbeli, da
nadalje razvija svojo zgodovino v pomlajeni obliki, ta najstarejša žlahtna trta. Posaditev smo opravili na solastniški zelenici ob
upokojenski vinski kleti, ki nas povezuje, in smo se dogovorili z
gospodom Matjažem Košnikom, da naj tu raste in krasi v znak
dobrega sodelovanja, potomka žlahtne najstarejše trte.

Občni zbor

Zahvala družini Kocmut

V začetku marca smo se zbrali na letnem občnem zboru, ki je
bil v Gostišču pri Antonu. Po koncu uradnega dela smo se tudi
malo našemili, ker je bila takrat pustna sobota. Proti koncu mese-
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poslanstvo – čebelarjenje, za kar je potrebno čim prej najti ustrezno rešitev, prav tako pa je potrebno še naprej zagotavljati transparentnost dela v društvu. V nadaljevanju je bilo izpostavljeno
vprašanje glede prodaje izdelkov posameznih članov na stojnicah,
ob izletih v društvu in ostalih prireditvah. Predsednik Leon Grager
je na to temo povedal, da svoje izdelke lahko prodajajo vsi člani
in bodo v bodoče o vseh podobnih aktivnostih obveščeni, seveda
pa morajo poskrbeti za ustreznost izdelkov in poslovanje v skladu z zakonodajo. Po potrditvi poročil je predsednik društva Leon
Grager predstavil še Program dela in Finančni načrt društva za leto
2019, ki sta bila z glasovanjem prisotnih članov soglasno sprejeta.
Kot obsežno nalogo je navedel pripravo na praznovanje 40. obletnice društva, ki ga bo društvo praznovalo letos, in s tem povezane
publikacije o delovanju društva v tem obdobju. Tajnik Vido Blažič
je ponovno pozval vse člane, ki imajo kakršnokoli dokumentacijo
ali gradivo, vezano na društvo, da ga dostavijo UO.

Da bo potomka najstarejše vinske trte rasla, smo se dogovorili,
da bo skrbnik naše potomke, Johanezove trte, Franc Kocuvan, katerega naloga je, da jo vzgaja in skrbi za njeno rast.
Feliks Fekonja

ČEBELARSKO DRUŠTVO
IVAN JURANČIČ
CERKVENJAK AKTIVNO V
5. DESETLETJE
Piše se leto 2019, leto, v katerem Čebelarsko društvo Ivan
Jurančič Cerkvenjak (ČD IJC) praznuje okroglo obletnico delovanja. Meseca februarja je minilo polnih 40 let od ustanovnega
občnega zbora. Vzponi in padci, ki so zaznamovali delovanje društva, so privedli do danes, ko je naše društvo eno od aktivnejših v
Občini Cerkvenjak. Za pogled nazaj bo še čas, saj bomo obletnico
uradno proslavili v času prireditev ob občinskem prazniku v mescu juniju 2019, zato v tem članku raje namenimo nekaj besed
sedanjemu delu.
Upravni odbor (UO) ČD IJC se je na prvem letošnjem sestanku sestal 1. 2. 2019 v prostorih društvenega čebelarskega doma v
Čagoni, kjer potekajo vsi sestanki vodstva društva, sestanki in srečanja članov, občni zbori ter večina društvenih prireditev. Razen
UO so bili na sestanek vabljeni tudi člani nadzornega odbora (UO)
in zaradi dodatnih nalog še dva člana društva. Sprejetih je bilo kar
nekaj sklepov, med drugimi omenimo določitev terminov delovnih
akcij za ureditev Čebelarskega doma in okolice (sobota 30. 3., sobota 13. 4., petek 21. 6., sobota 6. 7. in sobota 19. 10. 2019), dogovor glede izvedbe rednega letnega občnega zbora članov (RLOZ),
sprejem obnovljenih pristopnih izjav za nove člane društva in izjav
o varovanju osebnih podatkov članov (v skladu z novo zakonodajo
s tega področja). Sprejet je bil dogovor o višini društvene članarine
za leto 2019, ki ostaja nespremenjena – 10 €. Glede na stanje v
društvenem čebelnjaku, ki trenutno ni naseljen s čebeljimi družinami, je bil sprejet sklep, da se na RLOZ ponudi članom možnost
koriščenja čebelnjaka za lastno dejavnost čebelarstva. Prisotna
člana NO sta opravila vpogled v delo UO, po dokumentih, ki so
jih v pregled dostavili organi društva. Po prejetem sklepu s tega sestanka, je bil v dopoldanskem času dne 24. 2. 2019 izveden RLOZ,
ki je bil sklepčen. Predsednik društva Leon Grager je pozdravil
vse prisotne, še posebej goste in izrazil je zadovoljstvo s prisotnostjo, nato pa je vodenje dogodka predal delovnemu predsedniku
občnega zbora Ivanu Trojnerju. Po potrditvi dnevnega reda in delovnega predsedstva zbora, so organi društva poročali o delu ČD
IJC v letu 2018 ter o finančnem poslovanju in »kondiciji« društva.
Po poročanju se je razvila razprava po poročilih, katere rdeča nit
je bilo trenutno stanje v društvenem čebelnjaku. Na koncu so se
vsi razpravljavci strinjali, da mora društvo izpolnjevati osnovno

Urejanje čebelarskega doma v marcu

V nadaljevanju je Leon Grager podelil zahvale predsednika
aktualnim članom UO in ob tem povedal, da se zaradi pomanjkanja popolnih in zanesljivih podatkov podelitev ostalih priznanj v
skladu z društvenim pravilnikom prestavi na kasnejši čas. Preden
je bila dana beseda gostom, sta bila z glasovanjem članov v društvo sprejeta še dva nova člana, Igor Žmavc in njegova partnerka
Alenka Novak. Med gosti je zbrane najprej pozdravil in nagovoril
župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Izrazil je zadovoljstvo
nad sodelovanjem občine z ČD IJC in članom čestital ob častitljivi obletnici 40 let obstoja društva. Sledili so mu predstavniki ČD
Sveti Jurij ob Ščavnici, ČD Juršinci, Društva Krdebač, Društva
kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ter Društva vinogradnikov in
ljubiteljev vina Cerkvenjak. Skupna želja vseh govornikov je bila
boljše sodelovanje med posameznimi društvi, tako čebelarskimi
kot ostalimi. Na koncu je predsednik društva pozval člane k opravljanju čebelarske dejavnosti v društvenem čebelarskem domu.
RLOZ je zaključil delovni predsednik Ivan Trojner tako, da se
je zahvalil vsem prisotnim za udeležbo, nato pa je vse pozval k
skromni zakuski.
Še kratek pogled v aktualne in prihajajoče dogodke. V prejšnjem mesecu smo že izvajali prva dela v povezavi z urejanjem in
vzdrževanjem čebelarskega doma in okolice. Prav tako se je UO
sestal na drugem letošnjem sestanku zaradi načrtovanja prihajajočih aktivnosti, že ta mesec nas namreč čaka nekaj društvenih dogodkov. V soboto, 13. 4. 2019, načrtujemo tradicionalni pohod od
čebelnjaka do čebelnjaka, konec meseca pa postavitev majskega
drevesa in kresovanje. Spomnili se bomo tudi obletnice smrti Ivana Jurančiča. V mesecu maju bodo potekale prireditve, povezane
s svetovnim dnevom čebel, dan odprtih vrat ČD IJC, predvsem
pa priprave na junijska praznovanja tako v društvu kot v okviru
prireditev ob občinskem prazniku Občine Cerkvenjak.
Vido Blažič
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA
KRDEBAČ

Bralce vabijo, da
se lahko tabora udeležijo kot aktivni izvajalci ali pa se samo
podružijo z Rimljani.
Z veseljem Vam
sporočamo, da nam
je uspelo pridobiti
uradni dokument o
zaščiti krdebača, katerega nosilec smo
društvo kot nesnovne
kulturne dediščine.
S tem se je zaključil
triletni projekt pridobivanja certifikata.

Člani Društva Krdebač so aktivno zaključili leto 2018, saj so
v mesecu decembru izvedli pletenje krdebačev, sodelovali so na
novoletnem sejmu v Cerkvenjaku in izvedli pohod k polnočnici
z baklami.
Delovno aktivnost in zagon so prenesli v leto 2019. Kljub temu
da niso izvedli rimskega prestopa v novo leto zaradi zdravstvenih
razlogov v ekipi, so v začetku meseca januarja priredili tradicionalni turnir v metanju pikada na Žižkovi domačiji. Dogodka se je
kot vsako leto udeležilo lepo število obiskovalcev in tekmovalcev. Tekmovanje se je odvijalo v treh disciplinah: ženske, moški
in dvojice. V ženskem delu tekmovanja je zmagala Tjaša Arih
Slaček, druga je bila Slavica Fras in tretja Vera Arih. Med člani je
bil najbolj zbran Branko Pučko in tako zasluženo zmagal, drugega
mesta se je veselil Edo Žižek, na odlično tretje mesto se je uvrstil
debitant Urban Borko. Najzanimivejše tekmovanje se odvija med
dvojicami, kjer sta Branko Pučko in Ivan Šalamun osvojila prvo
mesto, Mojca Duh in Gorazd Duh sta osvojila drugo mesto, tretje
mesto pa Silvo Štefanec in Edo Žižek. Imenovani zmagovalci so
prejeli že tradicionalne medalje in diplome.
V mesecu marcu so člani Društva Krdebač izvedli redni letni
občni zbor, na katerem so sprejeli smernice dela za tekoče leto.
Na zboru so sprejeli sklep, da delavnice pletenja in učenja košar
se izvajajo individualno pri Francu Simoniču s predhodnim dogovorom s predsednikom društva.

Danica Kladošek,
foto Jani Dimec

ZINKA LORENČIČ – ČASTNA
ČLANICA DKDŽ
Z Vami bi rada delila del dogajanja iz našega rednega letnega
občnega zbora, in sicer nekaj, kar si zasluži vsak, ki v svojem društvu deluje s srcem. Ker mi besede ob takih stvareh ne gredo najbolje z jezika in se glas mnogokrat zatrese, sem si tisti dan sestavila
manjši »govor« za prav posebno osebo. Ponujam vam ga v branje
in vem, da se bo marsikdo z zadnjimi povedmi napisanega strinjal.
Spomnim se popoldneva, ko sem se s pleteno košarico in z nekaj
barvnimi klobčiči prejice podala na obisk k naši članici Zinki. Na
skupnem dežuranju na velikonočni razstavi, nekje tri leta nazaj,
me je namreč s svojimi ročnimi deli in slikovitim pripovedovanjem popolnoma očarala.
Ko sem vstopila v hišo zakoncev Lorenčič, me je najprej toplo in
nasmejan pozdravil Zinkin mož, iz kuhinje pa je dišalo po pravkar
pečenih piškotih. Gospodinja Zinka je bila vesela, da sem prišla k
njej na učno uro kvačkanja. Tako sva se namreč dogovorili. Eno
uro. V tisti eni uri sem spoznala zelo potrpežljivo učiteljico kvačkanja, z železno voljo je želela naučiti moje okorne in neubogljive
prste vsaj nekaj tistega, kar zna ona. Kvačkala sem in razdrla narejeno. Nekajkrat. Nekaj malega je res nastalo. Še vedno je nekje.
Tisto malo. Mislim, da je Zinka takrat zraven mojega »mučenja«
nakvačkala prav lep prtiček. Kar tako. Na pamet. Brez branja
vzorcev. Po moji oceni Zinka hodi še spat s kvačko in prejico. Po
štirih urah in pol sem se poslovila in se ji zahvalila. Seveda sem
ji obljubila, da še pridem. Hmmmm … Potem, ko sem sedla za
volan, sem ugotovila, da prstov na desni roki ne morem razpreti.

Veliko truda vlagajo, da ime društva in posledično tudi Občine Cerkvenjak ponesejo v domačo in tujo zainteresirano javnost.
Saj tudi v tem letu načrtujejo sodelovaje z Društvom Slovensko
avstrijskega prijateljstva iz Maribora, kateri bodo v mesecu maju
obiskali Občino Cerkvenjak.
Dan po izvedenem občnem zboru so člani društva opravili rez
potomke Johanezove trte.

Vse bralce Zrnja in zainteresirane obveščajo, da bo letos že
tretji redni tabor Lüba vodica v terminu od 31. 5. do 2. 6. 2019.
Podrobnosti programa in aktivnosti bodo objavljena na socialnih
omrežjih, spletni strani občine in preko plakatov.

Doma sem sicer vadila naprej in navdušena pokazala svojim
otrokom, kaj sem se naučila. In ne boste verjeli, da vse to še vedno
znam. Želja za več znanja še vedno je … S takim učiteljem, kot je
Zinka, se da vse naučiti.
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AERO KLUB SRŠEN
CERKVENJAK V LETU 2019

Zakaj vse to prebiram, se vprašate. Pravkar smo prišli tudi do
tega dela. Zato, ker sem začutila, da se Zinki mora naše društvo
zahvaliti na prav poseben način. Naj ta zahvala, ki Vam jo danes
izročim, pomeni, da še nas naprej razveseljujete s svojimi deli, s
svojo nesebično pomočjo, z rednimi obiski na sestankih. Zahvaljujem se Vam, da ste društvu v teh letih veliko doprinesli, upam,
da tako ostane še veliko let.
S ponosom Vam predajam naziv ČASTNE ČLANICE društva
kmečkih deklet in žena Cerkvenjak.
Draga Zinka, Bog Vas živi!

Leto 2019 je v Aero klubu Sršen Cerkvenjak skrbno načrtovano
in polno dogajanja. Na občnem zboru kluba, dne 8. 2. 2019, se nas
je ponovno zbralo prek 40 članov. Sprejet je bil naslednji program
aktivnosti:
• Marec: urejanje vzletišča in hangarja - priprava na letalno
sezono
• Maj: srečanje modelarjev - Aero zaprega
• Junij (15. 6. 2019): Letalski dan AK Cerkvenjak 2019 srečanje pilotov in ljubiteljev letalstva
• Avgust: Dan modelarjev - srečanje letalskih modelarjev
• Avgust: Poletni letalski piknik - srečanje letalcev
• September: organizacija in udeležba članov kluba na DP
ULN 2019
• Oktober: Kostanjev piknik
• December (31. 12.): Srečanje motornih padalcev

Alenka Novak, predsednica Društva kmečkih deklet
in žena Cerkvenjak

PLANINSKA DOŽIVETJA V
SLOVENSKIH GORICAH
Planinska dejavnost, s tem mislim na prijetno hojo v naravi,
lahko pomeni tudi spoznavanje okolja, v katerem živimo, hitimo
po raznih opravkih, ki nam jih narekuje hiter način življenja, v
katerem nimamo časa za bežna srečanja, kaj šele za prijetna daljša
druženja. V želji, da Slovenske gorice približamo mlajšim generacijam, sedanji pa ohranimo v prijetnem spominu, Planinsko društvo HAKL iz Svete Trojice organizira tradicionalen, vsakoletni
pohod po raznih tematskih poteh pod zanimivim naslovom Šalčkin pohod, ki jih imajo v urejanju posamezne občine. 23. februarja se je okoli 50 pohodnikov v hladnem sobotnem jutru zbralo
pred Kulturnim domom Cerkvenjak na 3. tradicionalnem Šalčkinem pohodu PD Hakl iz Svete Trojice. Dobrodošlico in krajšo
predstavitev občine je pohodnikom zaželel župan Žmavc, za tem
pa so se pohodniki podali na 14 km dolg pohod, ki je potekal
po poteh dela Klopotčeve učne poti ter delu pomurske planinske
poti, ki poteka tudi v cerkvenjaški občini. Ob tem pa so obiskali
turistično kmetijo Firbas, izletniško kmetijo Breznik in se ustavili
pri arheološkem parku v Brengovi. Ob zaključku pohoda so udeleženci soglasno potrdili, da so lahko tudi pohodi v bližnji okolici
zanimivi in poučni ter dovolj naporni. Bivalno okolje se tudi na
podeželju hitro spreminja, s tem pa izginja prvotna oblika vasi in
znamenitosti, ki so v preteklosti krasili in dajali pomen času in življenju na deželi. Naslednji Šalčkin pohod bo potekal na območju
Voličinske krajevne skupnosti, ki je sestavni del Občine Lenart.

Pilota akrobatskega letala pred poletom

Na državnem prvenstvu v ULN letenju bomo poskušali ponoviti v letu 2016 doseženo odlično 1. mesto naše ULN posadke (Darko Milanović, Matej Vogrinčič). Glede na zasedeno tretje mesto
na DP v letu 2018 se načrtuje tudi udeležba na EVROPSKEM
prvenstvu.

Ime pohoda je nastalo iz preprostega razloga. Planinci smo
že po naravi ljudje, ki skrbimo za čisto naravo, ki bo tudi našim
mlajšim rodovom ponujala vsaj toliko lepot, kot jih danes uživa
naša generacija. Ker je na pohodih, zaradi napora, potrebno v telo
vnesti nekoliko več tekočine, smo se v PD Hakl odločili, da je za
udeležbo na tem pohodu potrebno s seboj prinesti čisto navadno
kovinsko šalčko, takšno, kot smo jo v mladih letih v večini uporabljali doma za pitje različnih tekočin. S tem zmanjšamo možnost
uporabe plastičnih kozarcev, posledično pa tako ne obremenjujemo narave s nepotrebno plastično embalažo. Smo ekološko naravnani. Pohvale vredno, mar ne?

Modelar v akciji

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, modelarje
kot motorne padalce. Prav tako želimo še naprej aktivno sodelovati z domačimi in tujimi klubi ter delati na približevanju letalskega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zainteresirane vabimo,
da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših prireditvah.
Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak

Drago Lipič
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MOTORISTI MOTO KLUBA
SLOVENSKE GORICE CERKVENJAK Z NOVIMI
NAČRTI V LETO 2019
Naš Moto klub je bil ustanovljen leta 2002 in je vse od prvega
občnega zbora do letošnjega, tokrat že 17. uspešno in z mnogimi
načrti in cilji vodila Tončka Divjak.
Število naših članov se je iz leta v leto povečevalo, načrtovani
cilji in naloge so se izpolnjevali.
Ob uspešno izpeljanih razstavah motorjev ob občinskih praznikih smo iz leta v leto uspeli izpeljati tudi zdaj že tradicionalni
blagoslov motorjev.
Spet je na pragu leta pomlad in ob tem se tudi v vsakem moto
klubu začenjajo številne aktivnosti, vse več motorjev je na cestah.
Ena izmed prvih in pomembnih aktivnosti je bil vsekakor 17.
občni zbor, kjer je bil izvoljen nov predsednik, in sicer Igor Lempl. Obenem pa je bil s strani članov sprejet tudi širok in pester
program dela za leto 2019. Izvedba in realizacija vseh nalog pa je
v veliki meri odvisna od vremena. Člani kluba pa smo v polni pripravljenosti na številne nove izzive, seveda pa vedno in povsod z
varnimi in srečnimi kilometri naših jeklenih konjičkov na cestah.
Prvo sončno nedeljo po občnem zboru, torej 24. 3. 2019 smo
izkoristili za druženje in izpeljana je bila otvoritvena vožnja v
novi sezoni. Zbralo se nas je lepo število motoristov. Vreme nam
je bilo naklonjeno, zato smo se podali na pot preko Dornave in
Ptuja vse do Haloz, kjer smo imeli krajši odmor s pogostitvijo in
ogledom Haloškega Huma, od koder pogled seže zelo daleč. V
popoldanskih urah smo vožnjo varno zaključili, polni novih doživetij in prijetnega druženja.

Letošnji blagoslov motorjev v Cerkvenjaku

Sezono bomo zaključili z vožnjo, ki pa ji sledi jesenski kostanjev piknik, ki je prav tako postal že tradicija našega kluba.
Člani in članice Moto kluba Cerkvenjak pa se iskreno zahvaljujemo dosedanji predsednici kluba Tončki Divjak za vso požrtvovalno in vestno opravljanje dolgoletne funkcije.
Predsednik MK Slovenske gorice - Cerkvenjak Igor Lempl

POHOD PD LENART OB
DNEVU ŽENA
Tudi letos je Planinsko društvo Lenart organiziralo že 11. tradicionalni pohod ob dnevu žena. V soboto, 9. 3. 2019, smo se ženske
zbrale na Avtobusni postaji Lenart, od koder smo z avtobusom krenile na dvodnevni pohod po Tržaško-komenskem Krasu. Udeležba
na tem pohodu je vedno dobra, saj smo na pohodu vedno samo ženske. Zbere se nas za cel avtobus, ki je zaseden do zadnjega sedeža.
Med temi udeleženkami smo tudi članice društva iz Cerkvenjaka,
ki nas je kar nekaj, tudi naša vodnica Marjetka Breznik Ornik je iz
Cerkvenjaka. Preživele smo dva čudovita dneva v naravi, pa tudi
ob prijaznih domačinih, ki nam z veseljem postrežejo njihove kulinarične dobrote. Prvi dan smo se ustavile pri bivši kraljici terana
gospe Rebula v vasi Brestovica pri Komnu, kjer so nas postregli z
njihovo penino in teranom ter z domačim narezkom. Povedala nam
je tudi, da je kot vinska kraljica terana obiskala tudi Cerkvenjak.
Polne lepih vtisov smo se odpravile v hotel v Sežani, kjer smo se
odpočile za naslednji dan. Pohod v nedeljo smo pričele v vasi Tublje in se povzpele na sv. Lenart, ki je v celoti na italijanski strani.

V letošnji sezoni načrtujemo mnogo dogodkov in voženj, v
prednosti pa je bil vsekakor zdaj že 12. blagoslov motorjev v sodelovanju z župnikom Jankom Babičem ter obisk pobratenega
moto kluba Kavalirji iz Šempetra pri Novi Gorici. Vsekakor pa ne
bomo izpustili blagoslovov motorjev drugih klubov in društev ter
moto zborov, kot si sledijo na koledarju Moto zveze Slovenije, v
katero smo vključeni.

Po končanem pohodu smo se ustavile v vasi Brje na kmečkem
turizmu Frankič. Tu smo si privoščile malico in ob dobrem teranu
zaključile naše dvodnevno potepanje. Sedaj pa še samo vožnja do
doma, za kar poskrbi prijazen šofer TA Leze iz Sv. Trojice. Ta dva
dneva vedno prehitro mineta, saj že komaj čakamo naslednje leto.
Ana Fekonja
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in nevzdrževanih starih kmečkih sadovnjakih, predvsem jablanah.
Gostiteljskemu drevesu jemlje vodo z raztopljenimi anorganskimi
snovmi, ki jih nato preko fotosinteze sama pretvori v sladkor in
druge organske snovi, ki jih potrebuje za rast. Obstaja več podvrst
bele omele, med katerimi v Sloveniji močno prevladuje Viscum
album L. Slednja se daleč najbolj uspešno naseljuje in razmnožuje
na lipi, kjer ji močno ugaja izredno mehak les. Ostali gostitelji so
topoli, vrbe, breze in celo robinije, med sadnimi vrstami pa predvsem starejše, slabše negovane visokodebelne jablane, čeprav v
zadnjih letih opažam, da se naseljuje na vedno mlajših drevesih.
Ena od podvrst bela omele se sicer pojavlja tudi na borih, jelkah
in smrekah, a je v bližnji okolici (še) nisem opazil.
Spada med dvodomne rastline, na eni se ločeno nahajajo moški,
na drugi pa ženski cvetovi. Po cvetenju se na ženskih rastlinah
razvijejo bele prosojne jagode, ki dozorijo oktobra oziroma novembra in so hrana pticam. Tako je bela omela v majhnem obsegu
in pojavu tudi z ekološkega vidika precej koristna.
Nekaj povsem drugega pa je, če se pretirano razmnoži, kar se je
v nekaterih občinah zgodilo v zadnjih letih. Glavni vzrok za njeno
prekomerno razraščanje je v tem, da ptice prebavijo le mesnati del
jagode, medtem ko se lepljivo seme neprebavljeno prilepi na zdravo ali poškodovano vejo, v katero požene svoje korenine in mu
začne »krasti« dragoceno vodo z raztopljenimi anorganskimi snovmi. Širjenje dodatno pospešuje veliko število bolnih in oslabelih
dreves, in sicer predvsem lipovih. Ogromno teh dreves je rakavih,
precej oslabelih in tako idealnih za razrast bele omele, ki jih še
dodatno izčrpa. Nekatera dobesedno samo še životarijo in kazijo
krajino, suhe in trhle veje pa ob neurjih ali snegu lahko poškodujejo
ljudi ali avtomobile. Bela omela je na nemalo območjih celo tako
razširjena, da drevesa še pozimi dajejo vtis, kot bi bila olistana.
Ko sem bil v Beli Krajini, ni bilo niti sledu o beli omeli na lipah,
kaj šele na sadnih drevesih, saj domačini odstranjevanju posvečajo
precej pozornosti. Med drugo svetovno vojno je veljal neke vrste
zakon, da je bilo treba belo omelo odstranjevati z dreves, danes pa
se le-ta pretirano širi, ker jo ljudje skoraj nikjer ne odstranjujejo,
oziroma ker ne odstranjujejo rakavih, omele polnih lipovih dreves.
Osebno menim, da bi bilo potrebno lipe, ki imajo po več deset
ali celo 100 omel in več, enostavno požagati. Taka drevesa so po
navadi tudi v osnovi bolna, in tudi rak se predvsem spomladi in
jeseni množično širi na zdrava drevesa! Požagana drevesa bi bilo
smiselno nadomestiti z novimi, tudi z gabrom ali hrastom, ki ju
omela redko ali sploh ne napade. Ker so lastniki teh dreves v veliki meri starejši ljudje, bi odstranitev dreves z njihovim dovoljenjem lahko opravili prostovoljci oziroma gasilci. Prav tako bi bilo
smiselno odstraniti popolnoma suha, rakava in belih omel polna
drevesa, ki se nahajajo na nemalo mestih okoli jezera.
Omelo bi bilo koristno odstranjevati tudi s sadnih dreves, s čimer bi podaljšali njihovo življenjsko dobo. Učinek tega ukrepa
na omejitev širjenja je v primerjavi s prvim zanemarljiv, a nikakor ne nepomemben. Omelo se lahko uporabi v zdravilne namene
(čaje, prevretke, sirupe). Listi in drobni peclji, pobrani od začetka
oktobra do sredine decembra ter v marcu in aprilu, imajo močan zdravilen učinek in lahko učinkovito znižajo krvni tlak, med
drugim pa njeni pripravki odpravljajo kronična zaprtja in urejajo
slabše izločanje žolča in delovanje trebušne slinavke. S svojim diuretičnim delovanjem pomaga pri revmatizmu, protinu, težavah z
ledvičnimi kamni. Ob božiču lahko zimzeleni grmički bele omele
služijo tudi kot okrasek. V Italiji jo takrat celo odkupujejo.
Paleta uporabe je široka, požagane in izrezane omele lahko koristno uporabimo. Njeno pretirano razširjenost je trenutno zakrilo
čudovito zelenje, vendar pa bo že jesen poskrbela, da bomo o tej
problematiki spet začeli pogosteje razmišljati. Mislim, da bi z združitvijo moči ter z odstranjevanjem obolelih dreves ne le polepšali
krajino, ampak tudi naravi pomagali k vzpostavitvi ravnotežja, ki se
je porušilo in se še naprej ruši v zadnjih letih. V nasprotnem primeru
zna ta majhna rastlina v bližnji prihodnosti prerasti v velik problem.

ZDRAVA NARAVA

OBREZALI TRAVNIŠKI
VISOKODEBELNI
SADOVNJAK V COGETINCIH

Člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo
v soboto, 19. januarja, izvedli enkratno akcijo odstranjevanja bele
omele in pomladitvene rezi na 35 jablanah v visokodebelnem sadovnjaku v Cogetincih. Izbrali smo ga, ker smo želeli lastnike
spodbuditi k nadaljnji rabi in ohranjanju sadovnjaka. Ker je dobro
viden s pomurske avtoceste, je lahko zgled drugim lastnikom visokodebelnih sadovnjakov. Drevesa v sadovnjaku so tudi življenjski
prostor pticam, ki gnezdijo v duplih dreves »starih« sadnih sort.
Na žalost se je na njih razrasla bela omela, polparazitska rastlina,
ki drevesom odvzema vodo. Bela omela se po vzklitju na veji ali
deblu, razširi v notranjost drevesa. Na zunanji površini pa tvori
grmičkom podobno rast s plodovi, dokler se drevo od izčrpanosti
in pomanjkanja vode ne posuši. Zato smo z odstranitvijo bele omele podaljšali življenjsko dobo dreves in jih naredili bolj privlačne
za smrdokavro (ali »muteca« po domače) in pogorelčka, ki sta v
sadovnjaku v Cogetincih že gnezdila. Ugotavljamo, da veliko lastnikov visokodebelnih sadovnjakov ne ve, da bela omela škodi
njihovim drevesom. Veliko pa je na žalost tudi takšnih, ki zaradi
starosti bele omele ne zmorejo več odstranjevati. Po naporni, vendar uspešni akciji so nas lastniki sadovnjaka povabili na malico
in zelo okusen jabolčni sok, ki so ga v lanskem letu pridelali iz
domačih jabolk, na ekološko sadjarski kmetiji v Stročji vasi.
Gregor Domanjko

BELA OMELA
MAJHNA RASTLINA - KI LAHKO POSTANE
VELIK PROBLEM
V prejšnjem članku ste brali o odstranjevanju bele omele v
Cogetincih. Ker lahko ta močno ogrozi sadno drevje in zmanjša
pridelek, na pobudo ozaveščenih bralcev z dovoljenjem avtorja
objavljamo širši zapis strokovnjaka o beli omeli, ki smo ga sneli
s spleta. Naslanja se sicer na Gorenjsko, okolico Bleda, a docela
velja tudi za ta del Slovenije. Uredništvo Zrnja
Bela omela (Viscum album L.) je zimzelena polparazitska grmičasta rastlina, ki se največkrat naseli na lipah oziroma lipovcih

Dr. Jan Bizjak, univ. dipl. inž. agr.
https://www.mojaobcina.si/bled/novice/bela-omela--majhnarastlina-ki-lahko-postane-velik-problem.html
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MED NAŠIMI LJUDMI
90 LET MARIJE KOZAR
V nedeljo, 10. februarja, je devetdeseti rojstni dan praznovala
Marija Kozar iz Brengove. Marija, ki jo bolje poznamo kot Jurjovo Mimiko, je praznovala kar dva dni zapored, saj dan po rojstnem dnevu praznuje še god.
Na svet je privekala kot drugi otrok materi Matildi, rojeni Lorenčič, in očetu Lovrencu Kozarju v Brengovi, na domačiji, kjer
živi še danes. Šolo je obiskovala v Cerkvenjaku in v časih, ko je
med šolske potrebščine sodila tablica in kasneje zvezki. Sploh pa
niso otroci takrat v šolo tovorili težkih torb, kot jih morajo šolarji
danes, pove Marija. Po osnovni šoli je ostala doma na 15-hektarski kmetiji skupaj z gozdovi, na kateri je bilo dela več kot dovolj,
saj se je delalo vse ročno in z junci in konji, katere so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja počasi po kmetijah začeli nadomeščati manjši traktorji.
Marija ima na življenje slabe in lepe spomine. Četudi je bilo
težko in ni bilo tega in onega, sploh pa ne razkošja in izobilja,
je bilo lepo. Ljudje smo se znali družiti. Dočakati visoko starost
pa je v njihovi rodbini, kot kaže, že v rodu, saj sta visoko starost
dočakali tudi mama Matilda in sestra Veronika.
Kljub častitljivi starosti je Marija še dokaj pokončna in bistrega
uma. Le malo slabše sliši, pri branju se posluži bralnih očal. Lokalno glasilo Zrnje in tednik Kmečki glas sta njeno redno čtivo.
Čas ji krajša še televizija, pa tudi štedilnik je še njen spremljevalec. V največje zadovoljstvo ji je, da še vedno lahko v celoti
poskrbi zase.

V jeseni življenja je Marija Klobasa iz Stanetincev našla svoj hobi v
izdelovanju rož in šopkov.

V Stanetincih najdemo
88-letno Marijo Klobasa, ki
zna izdelovati rože in šopke
iz krep papirja, ki nikoli ne
uvenejo. Marija pove, da se je
tega naučila od svoje mame, ki
se je z izdelovanjem rož, šopkov in vencev veliko ukvarjala in te rokodelske spretnosti
naučila tudi njo. Nekoč namreč pač ni bilo toliko živega
cvetja, še manj pa raznovrstne
izbire. Tako so prišle v poštev
rože iz krep papirja, naj si je
šlo za gostije, pogrebe, birme
in dogodke, kjer se je kazala
potreba po okrasitvi.
Marija pove, da se z izdeloTudi šopek iz krep papirja je lep in ima
vanjem rož iz krep papirja od
še eno prednost, da nikoli ne ovene.
svojih mladih let več ni ukvarjala. Za zapolnjevanje dolgega časa oziroma le krajšanje tega je z izdelovanjem rož iz krep papirja začela znova na stara leta. In kot smo
se lahko prepričali, ji gre odlično od rok. Upajmo, da bo ta svoj lepi
hobi prenesla še na koga mlajšega.
Franc Bratkovič

JOŽE BRAČEK PRAZNOVAL
60. ROJSTNI DAN

Jesen življenja ji na domačiji, ki je bila nekoč mamina, ta sedaj
sicer izgleda drugače, delajo družbo sin Branko in njegova sinova
Dejan in Aleš, rada pa jo obišče tudi vnukinja Tatjana. Vnuk Aleš
je tudi mladi prevzemnik Kozarjeve kmetije.
Ob visokem življenjskem jubileju je jubilantka Marija bila deležna številnih voščil in obiskov, med njimi tudi s strani farnega
župnika Janka Babiča in Marjana Žmavca, župana Občine Cerkvenjak.
F. B.

IZDELUJE ROŽE IZ KREP
PAPIRJA
Izdelovanje rož, šopkov in vencev iz krep papirja je bilo nekoč,
predvsem na podeželju, zelo razširjeno. Zdaj že dolgo več ni tako
in tovrstno rokodelstvo počasi izumira. Tu in tam to dediščino
izdelovanja rož iz krep papirja še obujajo preko delavnic, seveda
pa mora biti nekdo, ki to še zna. In takšnih ljudi je danes med
nami vse manj.

Jože Braček, eden od začetnikov gostinsko turistične ponudbe v Občini Cerkvenjak in donator številnim športnim in drugim
prireditvam v občini, je pred kratkim praznoval 60. rojstni dan. V
zahvalo mu je ob tej priložnosti čestital in mu zaželel vse dobro
tudi župan Marjan Žmavc in mu izročil darilo Občine Cerkvenjak.
V. T.
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SLOVENIJA IMA TALENT

nart. Poje v MPZ OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.
Rada nastopa, že v prejšnjih letih je obiskovala dramski krožek.
Če ji le čas dopušča, bere knjige. Ustvarjalna je, kadar je treba
napisati spis ali kakršnokoli besedilo.
Pri likovnem pouku pa je opazen njen čut za lepo.
Nina je lepo vzgojena, spoštljiva je do sošolcev, učiteljev in
delavcev šole in pripravljena vsakemu priskočiti na pomoč.
Nina je na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, 6. februarja 2019, prejela »malo Prešernovo nagrado«.

Sedmo sezono šova Slovenija ima talent na POP TV smo z navdušenjem spremljali tudi Cerkvenjačani. In kako ne bi, saj se je v
njem prestavila talentirana mlada 15-letna pevka Lara Kramberger
iz Župetincev. Z njenim petjem ji je uspelo prepričati žirante in
gledalce pred televizijskimi ekrani in se uvrstiti v finalno oddajo.

Jožica Vršič, profesorica slovenščine

ŠOLSKI OTROŠKI
PARLAMENT
Letos je v naši šoli tako kot vsako leto potekal šolski otroški
parlament. Prvič v zgodovini otroškega parlamenta se je izbrana
tema obravnavala 2 leti. V lanskem šolskem letu se je tako začela
obravnavati tema z naslovom Šola in šolski sistem, letos pa smo
se znotraj te široke teme osredotočili na medvrstniške odnose v
šoli. Mladi parlamentarci so znotraj te teme raziskovali različna
področja. Razpravljali so tudi o tem, kaj vpliva na dobre in kaj
na slabe medvrstniške odnose, kako vzpostaviti dobre medvrstniške odnose, kako ravnati v primeru spora in kako izboljšati slabe
medvrstniške odnose. Parlamentarci so pokazali tudi veliko interesa, da bi med sabo izboljšali slabše medvrstniške odnose in da
bi tudi preprečili nastajanje le-teh. Tako so za svoje matične učilnice izdelali plakat z asociacijo in ključnimi besedami, ki jih opominjajo na to, kako ravnati v takšnih situacijah. Izdelane plakate
in njihov namen so predstavili svojim sošolcem in razrednikom
na razrednih urah. Parlamentarce je zanimalo tudi, kaj mislijo o
medvrstniških odnosih v šoli učenci naše šole. Zato so sestavili
in izvedli anketo na to temo. Zasedanje šolskega otroškega parlamenta s povabljenimi gosti je potekalo 13. 2. 2019. Med drugim
so parlamentarci izvolili tri predstavnike za Medobčinski otroški
parlament v Lenartu: Taja Pučko iz 6. b, Pia Peklar iz 9. b in Rene
Štelcar iz 9. b.

F. B.

IZ ŠOLE IN VRTCA

MALA PREŠERNOVA
NAGRADA V CERKVENJAKU
NINI TOŠ
Prešernove nagrade so najvišja priznanja Republike Slovenije
za dosežke na področju umetnosti. Prve nagrade so bile podeljene
leta 1947, na dan kulturnega praznika. Nagrade so bile z zakonom, sprejetim leta 1955, poimenovane po Francetu Prešernu. Že
leta 1956 je zakon natančneje opredelil znanstvena področja, največja sprememba pa je bila sprejeta leta 1961. Nagrade so od tedaj
namenjene samo še umetniškim delom, razdeljene pa so na Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Število nagrad
se je spreminjalo. Danes se podeljujejo nagrade, in sicer največ
dve Prešernovi nagradi oziroma največ šest nagrad Prešenovega
sklada.
Letos podeljujemo v Cerkvenjaku »malo Prešernovo nagrado« že tretje leto zapored, učenki Nini Toš, ki obiskuje sedmi
razred. Nina je zelo dejavna na področju kulture.

Šolski otroški parlament

Nastopa na prireditvah, ki jih organizira šola in lokalna skupnost. Obiskuje glasbeno šolo in odlično igra flavto. Flavto igra
tudi v Slovenskogoriškem pihalnem orkestru glasbene šole Le-

Predstavniki za Medobčinski otroški parlament v Lenartu: Taja
Pučko, Pia Peklar in Rene Štelcar
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MLADI PIŠEJO

INTERVJU Z BABICO
Danes je mene in mojo družino obiskala babica. Moja babica je
Marija Zorec, ki živi v Kunovi pri Negovi. Seveda si nisem mogla
pomagati, da je ne bi vprašala nekaj stvari o njenem otroštvu, hišnih ljubljenčkih, hobijih, najljubši glasbi, hrani, pijači, zato sem
jo prosila za intervju. Babica pa je seveda sprejela, saj o starih
časih zelo rada govori.
Kdaj in kje si se rodila?
Rodila sem se 13. 11. leta 1960 v Kunovi 8, na domačiji mojega
očeta Alojza in matere Marije. Kot sem rekla, mama me je rodila
doma, pomagale so ji njene prijateljice in starejše gospe iz naše vasi.
Kako si preživljala dneve v osnovnošolski klopi?
Uh. V razredu nas je bilo kar precej, okrog 30. Učitelji so bili
zelo strogi. Če nisi bil priden ali nisi poslušal, si bil zelo močno
kregan včasih celo tepen. Imela sem kar v redu ocene, včasih tudi
kako enko. V šolo nisem hodila z avtobusom ali kolesom. Hodila
sem peš, v skupini z ostalimi otroki iz Kunove. Ker pa je bila pot po
gozdu najkrajša, je bila ta naša glavna pot od doma pa tudi do šole.
Mi prosim na kratko opišeš svoje otroštvo?
Moja družina je kljub temu, da ni bila ravno bogata, bila vseeno vesela in poštena. Bila sem edinka, zato sem se veliko družila
s sosedi in prijatelji. Pri 12-ih letih mi je umrl oče. Takrat je bilo
za naju z mamo težko obdobje, saj sva ostali sami. Mama ni bila
nikjer zaposlena, da pa sva dobili vsaj malo denarja za kruh in
mleko, je moja mama pomagala na večjih kmetijah, jaz pa sem
doma postorila kar sem lahko. Tudi zaradi tega, kasneje nisem
obiskovala srednje šole.
Ali imaš kakšnega hišnega ljubljenčka?
Že približno 5 let je moj hišni ljubljenček muca Mika. Ima dolgo
sivo dlako, zelene oči in je kastrirana. Mika zelo rada jѐ brikete,
najbolj pa obožuje posebno klobaso. Podnevi hodi tudi na lov oz.
na 'jag', kot to mi imenujemo. Če kaj ulovi, vedno prinese pred
vrata, da bi tudi jaz bila ponosna nanjo. Imela sem tudi nemškega
ovčarja Rexa, ki pa je na žalost pred slabim letom zaradi svoje
visoke starosti poginil.
Kako poteka tvoj dan?
Moj dan poteka enako, kot potekajo dnevi drugih gospodinj. Zjutraj zgodaj vstanem, saj sem že iz otroških let tako navajena. Najprej
seveda zajtrkujem, potem pa začnem s kuhanjem, pospravljanjem,
likanjem, kurjenjem ter drugimi vsakodnevnimi opravili. Popoldne
včasih popazim tudi na vnuke, ko je to potrebno.
Zakaj si se odločila za nakup pametnega mobilnega telefona?
Za nakup pametnega mobilnega telefona sem se odločila iz različnih razlogov. Eden je, ker se je moj prejšnji telefon uničil, drugi
pa to, da na tem telefonu veliko lažje preberem kakšne novice,
napišem SMS in podobno.
Kakšno glasbo najraje poslušaš?
Najraje poslušam starejšo narodno zabavno glasbo, predvsem
Lojzeta Slaka in njegove Čebelice. Čez dan pa poslušam Radio
Slovenske gorice.
Mi lahko opišeš tvoje hobije?
Nimam veliko hobijev. Izpostavim lahko recimo enega, kolesarjenje. Res je, zelo rada kolesarim, največ pa zagotovo spomladi in
poleti. S kolesom grem na krajše, tudi daljše sprehode. Poleti se s
prijateljico s kolesom odpraviva tudi na kakšno osvežilno pijačo.
Zelo rada vrtnarim.
Katera je tvoja najljubša hrana in pijača?
Nimam neke posebne najljubše hrane. Meni je pomembno, da je
zraven kosila solata in kruh. Pijača pa odvisno. Tu pa tam spijem
kaki deci merlota ali refoška, poleti pa kako pivo, ostalo pa vodo.
Sladkih pijač ne maram, razen kave in kapučina seveda.

Medobčinski parlament v Lenartu

Regijski otroški parlament v Mariboru

V začetku meseca marca pa se je v Lenartu odvil Medobčinski
otroški parlament. Sodelovalo je sedem osnovnih šol: OŠ Benedikt, OŠ Jurovski Dol, OŠ Lenart, OŠ SV. Ana, OŠ Sv. Trojica,
OŠ Voličina in OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. Parlamentarci so razpravljali o medkulturnem sodelovanju teh sedmih šol. Pridružili
so se jim zbrani gostje – ravnatelji in župani. Po aktivni razpravi
so izvolili tri predstavnike, ki so se udeležili regijskega otroškega
parlamenta v Mariboru. Zasedanja v Mariboru se je poleg učencev iz OŠ Lenart in OŠ. Sv. Jurij udeležil tudi učenec naše šole
Rene Štelcar.
Ela Žibrat, mentorica otroškega parlamenta

GLEDALIŠČE NA OBISKU
Torkovo dopoldne na jožefovo, 19. marca 2019, je bilo v Cerkvenjaku zelo živahno. V Domu kulture je potekalo območno
srečanje otroških gledaliških skupin. Na odru so se predstavile
tri skupine; Dramska skupina OŠ Sveta Ana s predstavo Helda in
Grizelda pod mentorstvom Mateje Kop, Dramska skupina OŠ in
vrtec Sveta Trojica s predstavo Le kdo še verjame v pravljice? pod
mentorstvom Anice Šuster in domača skpina Gledališki klub OŠ
Cerkvenjak – Vitomarci s predstavo Sneguljčica malo drugače pod
mentorstvom Jožice Vršič.
Revijo je strokovno spremljala Mateja Kokol, navdušena je bila
nad nastopi mladih gledališčnikov in dodala, da imamo v Cerkvenjaku publiko, ki uživa ob predstavah.
Jožica Vršič, učiteljica

Vanessa Repič, 8. b
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NEVABLJEN DRUŽINSKI
GOST, KI OSTANE ZA VEDNO

ZDRAVJE

V ZD LENART CENTER ZA
KREPITEV ZDRAVJA

Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča degenerativna
bolezen, katere vzroka ne poznamo. Glavna značilnost te bolezni je propadanje dopaminskih nevronov v kompaktni črni substanci, zaradi česar v možganih primanjkuje dopamina. Globalno
je 6,3 milijona ljudi s parkinsonovo boleznijo, in to pripadnikov
vseh ras in kultur; 1,2 milijona jih je v Evropi in več kot 8.000 v
Sloveniji. Običajno ljudje zbolijo po 60. letu, vsakemu desetemu
bolniku bolezen odkrijejo pred njegovim 50. letom. Obolevnost
je nekoliko višja pri moških kot pri ženskah. Za parkinsonovo
boleznijo lahko zboli vsakdo, vendar je pogostejša pri starejših.
Ni nalezljiva in se ne prenaša z ene osebe na drugo.
Parkinsonova bolezen lahko vpliva na številne vidike vsakodnevnega življenja in globoko poseže v kakovost življenja. Parkinsonova bolezen spremeni življenje, čeprav ga neposredno ne
ogroža. Simptome pri parkinsonovi bolezni delimo na motorične
in nemotorične. Glavni motorični simptomi so: tresenje (tremor),
mišična togost (rigidnost), upočasnjeno gibanje (bradikinezija),
izguba ravnotežja in drugi. Osebe s parkinsonovo boleznijo pa
lahko občutijo tudi več kot 40 nemotoričnih simptomov.
Parkinsonova bolezen življenja neposredno ne ogroža, a ima velik
negativen vpliv tako na obolelega kot na njegove bližnje. Biti mož,
žena ali partner nekomu s parkinsonovo boleznijo je fizično, psihično in čustveno zahtevno že od postavitve diagnoze dalje. Skrbniki
morajo prevzeti mnoge dodatne vloge in naloge v gospodinjstvu, ki
jih oboleli ne zmore več opravljati. Hkrati skrbnike lahko preveva
močan občutek krivde, če se obolelim ne posvečajo vsak trenutek.
Zelo pomembno je, da se diagnoza postavi čim prej in da pri tem
sodelujejo izkušeni specialisti, ki izberejo najprimernejšo metodo
zdravljenja. Le pravilno zdravljenje bolnikom omogoči, da nimajo
poudarjenih izklopov motorike in da so obremenitve z drugimi značilnimi znaki parkinsonizma manj intenzivne. Sodobna inovativna
zdravila tudi zmanjšajo porabo drugih zdravstvenih storitev, še posebej
bolnišnic in domov za starostnike. Hkrati povečajo kakovost življenja
tako za obolele kot za njihove skrbnike. Ob pravočasnem in ustreznem
zdravljenju se nekaterim bolnikom stanje lahko zelo izboljša, tako da
celo sami ali z občasno skrbnikovo pomočjo zmorejo opravljati vsakodnevna opravila; določen del obolelih se celo vrne na delovna mesta.
Društvo Trepetlika je društvo bolnikov s parkinsonizmom
in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Že 29 let deluje kot samostojna, prostovoljna oblika združevanja občanov s strokovno
pomočjo pristojne zdravstvene in skrbstvene službe. Sedež ima
v Ljubljani, svoje dejavnosti pa je razširilo tudi v Maribor, Celje, Kranj, Novo Gorico, Novo mesto in Mursko Soboto. Društvo
Trepetlika ima prek 1000 članov, tako bolnikov kot tudi njihovih
svojcev. Člani društva se udeležujejo tudi mednarodnih konferenc
in strokovnih srečanj v tujini,

V lanskem letu je pričel v Zdravstvenem domu Lenart delovati
Center za krepitev zdravja - CKZ, s katerim smo preventivno dejavnost še dodatno razširili izven zidov zdravstvenega doma. K že
ustaljeni izvajalki medicinski sestri smo pridobili nove delovne
moči, psihologinjo, fizioterapevtko, dietetičarko, kineziologinjo
in še dodatno diplomirano medicinsko sestro. Tako smo tudi pričeli z izvajanjem prenovljenega programa Zdravo hujšanje, ki je
nadgrajen s telesno vadbo, prav tako je nadgrajenih večina ostalih
preventivnih delavnic. Pričeli smo izvajati Pripravo na porod in
starševstvo, z letošnjim februarjem pa še Varno vadbo za nosečnice - 2x tedensko telovadba za zdrave nosečnice. Še ena novost v
preventivi je izvajanje posvetovalnic patronažnih medicinskih sester v lokalni skupnosti, kjer so 1 x mesečno na voljo občanom v
UE Lenart. Svojo preventivno dejavnost smo razširili v podjetja v
UE Lenart in drugod in tako dosegli večjo populacijo ljudi, predstavimo jim delovanje našega Centra za krepitev zdravja, izvajamo
meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, podamo informacije,
ki so v domeni naše izobrazbe, saj nam ni vseeno za zdravje ljudi,
ki živijo na našem območju. Izvajamo predavanja in svetovanja
o zdravem življenjskem slogu, zvišanem krvnem tlaku, zvišanih
maščobah v krvi in zvišanem krvnem sladkorju, zdravi prehrani.
Z delavnicami Spoprijemanje s stresom, depresijo in anksioznimi
motnjami želimo ljudem, ki se s tem spopadajo pomagati z nasveti, podporo. Tudi tistim, ki bi želeli opustiti kajenje ali prekomerno pitje alkohola, pa tega ne zmorejo sami, smo na voljo z nasveti in podporo. Prav tako se trudimo s preventivnimi programi
vključiti v ostale občine po UE Lenart. Pričeli smo tudi z novim
preventivnim programom Družinska obravnava debelosti, kjer so
po napotitvi pediatra vključene družine oziroma otroci 3. in 6. razredov, ki imajo prekomerno telesno težo. Cilj programa je družine opolnomočiti z znanjem in gibanjem za bolj zdravo in aktivno
življenje. Po ustaljenem programu izvajamo zobozdravstveno in
zdravstveno vzgojo po vrtcih in šolah, tudi program Zobni alarm.
V prihajajočem mesecu, 18. 4. 2019, organiziramo Dan odprtih
vrat Zdravstvenega doma Lenart, kamor so vabljeni vsi, ki jih zanima kako izgledajo prostori v Zdravstvenem domu od znotraj,
si izmerijo krvni tlak in krvni sladkor, izvedejo test hoje oziroma 6. minutni test telesne pripravljenosti, preverijo svojo telesno
sestavo na t. i. analizatorju telesne sestave, predstavljali bomo
program Svit, samopregledovanje dojk in še kaj se bo našlo. V
mesecu maju bomo ponovno organizirali Test hoje in predstavitev
nordijske hoje na ŠRC Polena.
Na oba prihajajoča dogodka in vse preventivne delavnice vas prisrčno vabimo, celoten tim CKZ ZD Lenart. Veseli bomo vaše udeležbe!

Društvo Trepetlika ob 11. aprilu - svetovnem dnevu parkinsonove bolezni

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

CERKVENJAČANI NAJMANJ
V BOLNIŠKEM STALEŽU
Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil podatke o zdravju
občanov po slovenskih občinah. Podravska regija je tudi tokrat ena
slabših. V negativni smeri izstopa po prekomerni teži otrok, številu
bolniških odsotnosti, alkoholizmu in samomorih. Med slednjimi
najbolj izstopa Cerkvenjak, kjer ni le na samem vrhu po številu
samomorov v Podravju, temveč med vsemi 212 slovenskimi občinami na prebivalca. V Cerkvenjaku iz razloga samomorilnosti
umre 92,6 človeka na 100.000 prebivalcev. Ima pa Cerkvenjak med
občinami v Podravju najmanj bolniških dni na prebivalca.

Nadgradnja ZD Lenart bo zagotovila tudi nove prostore za Center
za krepitev zdravja.

F. B.
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PREPREČEVANJE POŠKODB
PRI OTROCIH

Nezgode z ognjem preprečujemo z ustreznim odlaganjem vžigalic in vžigalnikov na mestih, ki jih otroci ne morejo doseči.
Poučite otroke, da se ognjem ne igramo in da vžigalice ter vžigalniki niso igrače. Ob gorečem ognju na štedilniku ali zunaj ne
puščajmo otrok samih. Opekline lahko nastanejo tudi z vročimi
tekočinami. Te so v bistvu bolj pogost vzrok opeklin kot direkten
stik z ognjem. Vroče hrane in tekočin zato ne puščajmo na robovih mize ali elementov. Ko kuhamo, mora biti otrok daleč proč od
štedilnika, ročaji posod pa naj gledajo proti zadnjemu delu štedilnika. Okrog kuhalnih površin lahko namestimo zaščitno ograjico.
V Sloveniji vsako leto zdravimo 150 otrok zaradi zastrupitev.
Od tega je polovica zastrupitev zaradi zaužitja zdravil. Otroci ne
smejo priti v stik s čistili, zdravili, gospodinjskimi kemikalijami
in drugimi nevarnimi snovmi. Nujno jih moramo shranjevati na
mesta, ki jih otroci ne morejo doseči niti do njih priplezati. Lahko
si omislimo tudi omarice, ki so pod ključem. Posebna pozornost
je na mestu v delavnicah, do katerih otroci nikakor ne smejo imeti
dostopa brez budnega nadzora odrasle osebe.
Dobro je vedeti:
-- Majhni otroci se lahko hitro utopijo že v vodi, ki je globoka
manj kot en prst.
-- Nekateri otroci mislijo, da jih oblačila varujejo pred ognjem in
se zato opečejo.
-- Če majhen otrok spije ustno vodo, lahko pade v alkoholno
komo.
-- Otrok lahko pade skozi okno, ki je odprto samo 12 centimetrov.
-- Pri trčenju s hitrostjo 50 km na uro v avtu nepripet otrok udari v
armaturno ploščo s tako silo, kot da bi padel s trinadstropne hiše.
Več informacij si lahko preberete v spletni brošuri Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je dostopna na spletnem naslovu:
http://bit.ly/otroci-poskodbe.

Poškodbe in zastrupitve so glavni vzrok smrti ter tretji najpogostejši vzrok za bolnišnično zdravljenje otrok v Sloveniji in v Evropi. V naši državi zaradi nezgod vsako leto umre 15 otrok mlajših
od 15 let, na zdravljenje v bolnišnico jih je letno sprejetih 2700.
Velikokrat se jih obravnava kot neizogibne in nepredvidljive dogodke. A v resnici je mogoče za njihovo preprečitev ob ustreznem
znanju narediti veliko. Varnost otrok je odgovornost vseh odraslih
oseb in ne le njihovih staršev in najbližjih. Pomembne, žal tudi
smrtne nezgode se namreč dogajajo tudi izven domačega okolja,
primer teh so prometne nesreče.
Otroci so najbolj ogroženi zaradi prometnih nesreč, utopitev, padcev, zadušitev, nezgod z ognjem ali vrelimi tekočinami
ter zastrupitev.
V avtomobilu morajo biti otroci vedno zavarovani in pravilno
pripeti v avtomobilskem sedežu. Sedež uporabljamo, dokler otrok
ne zraste do višine 150 cm. Otrok ne smemo voziti na sopotnikovem sedežu, če avto nima možnosti izklopa varnostne blazine
oziroma »air baga«. V mislih imejmo tudi, da se pri nesrečah avto
najpogosteje poškoduje prav na strani sopotnika. V vozilu se tudi
sami pred vožnjo zmeraj najprej pripnemo. S tem dajemo otrokom vzgled, po katerem se od nas učijo za življenje.

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

VEČERNICE
Drugi glavni vzrok umrljivosti otrok v Sloveniji so utopitve. Večina se jih zgodi ob padcu v vodo v naravi ali v bazenih. Utopitve
se dogajajo tudi v kopalni kadi, umivalniku ali celo vedru. V vodi
in blizu nje je otroke potrebno zmeraj budno nadzorovati! V času,
ki ga porabite, da odgovorite na telefonski klic ali greste po brisačo, se lahko otrok že utopi. Če so v bližini vašega doma nezavarovane vodne površine, bodite previdni in ne puščajte otrok samih.
Pred padci otroke zavarujete z uporabo varnostnih pregrad ob
stopniščih. Ne dovolite jim, da se igrajo sami na balkonu ali v
prostorih z odprtim oknom. V stolčku jih varno pripnite in jim ne
pustite plezati na mizo ali druge visoke kose pohištva. Vse samostojne kose pohištva, kot so na primer predalniki ali ožje omarice,
pričvrstite na steno. S tem preprečite, da bi se prevrnili na otroka. Zunaj hiše je potrebno pregledati površine, na katerih se otroci
igrajo. Večji otroci radi plezajo na drevesa. Le-ta pregledamo in
odstranimo preperele in suhe veje. Preverimo tudi potke in dvorišče, na travnatih površinah zakrpamo večje luknje.
V notranjih prostorih, kjer se otroci gibljejo, je potrebno pospraviti vse majhne predmete. Otrok se lahko zaduši s frnikolami,
žeblji, risalnimi žebljički, vijaki, varnostnimi sponkami, majhnimi deli igrač, nenapihnjenimi baloni, koščki barvic, nakitom,
majhnimi baterijami … Nevarni so tudi t. i. vakuumski priseski,
ki jih uporabljamo za pričvrščevanje predmetov na steklene ali
druge gladke površine. Ti se lahko otroku zataknejo v dihalih
na tak način, da ga ni mogoče oživiti niti z uporabo standardnih
postopkov oživljanja. Pomembno je vedeti, da se otroku lahko
zatakne tudi trdna hrana, kot so na primer arašidi, rozine, surovo
korenje, grozdje …

Na podstrešjih starih hiš se marsikaj najde. Tako tudi 43. zvezek Večernic iz leta 1889. Izdala in založila pa tudi natisnila jih
je Družba sv. Mohorja v Celovcu. Z žiga Kat. bralno društvo
pri sv. Antonu v Slov. gor. je razvidno, da so bile Večernice del
knjižnega fonda omenjenega društva, ustanovljenega leta 1894.
F. B.
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OSVOJIL ŽE TRI NASLOVE
DRŽAVNEGA PRVAKA
Začetki boksa segajo v 18. stoletje. Pravila sodobnega boksa je
vpeljal Markiz Queensbury in s tem v začetku 19. stoletja dokončno spremenil boj s pesmi v angleški boks. Na olimpijskih igrah je
dobil boks mesto že leta 1904 v St. Louisu. Kdaj je boks postal
znan v Sloveniji, se zdaj ne bomo razpisali. Do nas v Slovenske
gorice in v kraje slovenskega podeželja je prišel dokaj pozno.
Le kdo bi si mislil, ko smo nekoč ob televizijskih ekranih, pa še
teh ni bilo pri vsaki hiši, spremljali boksarske boje legendarnega
Muhammada Alija (Cassiusa Mareellusa Claya), Mateja Parlova,
Marjana Beneša in druge boksarske ase tistega časa, da bomo kdaj
imeli kakšnega boksarja tudi v svojem okolju. In glej, danes ga imamo tudi Cerkvenjačani. No, pravzaprav ga imamo že nekaj let. To je
mladenič Tomi Lorenčič iz Čagone, letnik 1999.
Kot pove Tomi, je navdušenje do boksa dobil ob gledanju boksarskih bojev Dejana Zavca na televiziji. Mimogrede, Dejan Zavec je najboljši slovenski boksar, ki je 11. decembra 2009 osvojil
naslov svetovnega prvaka v velterski kategoriji. Tomi je boks začel
trenirati pri dvanajstih letih (prej je treniral nogomet). Izbral si je
Boksarski klub Dejan Zavec Ptuj. Tomi pove, da mama nad njegovo odločitvijo, da se podaja v boksarski šport, ni bi bila vesela,
dolgo je nasprotovala moji odločitvi, a danes je prav ona največji
moj oboževalec. Podpirata ga seveda oba starša, mama Mojca, oče
Branko in tudi sestra Saša.
Prvič je tekmovalno vstopil v boksarski ring pri trinajstih na
Ptuju, torej po enem letu treningov. V teh letih ukvarjanja z boksom pa je osvojil že tri naslove državnega prvaka. Leta 2013 v
peresni kategoriji do 57 kg naslov kadetskega državnega prvaka, leta 2016 v pol velterski kategoriji do 64 kg naslov mladinskega državnega prvaka in leta 2018 v velterski do 69 kg naslov
članskega državnega prvaka. Letos 31. januarja je na Ptuju prejel
priznanje v kategoriji državnega prvaka individualnih športnih
panog leta 2018, ki ga podeljujeta Zavod za šport Ptuj in Športna
zveza mestne Občine Ptuj.
Razumljivo smo Tomija povprašali tudi o njegovem vzorniku,
vzornikih. V prvi vrsti je to Dejan Zavec, naš najboljši boksar, in
njegov trener, za katerega še doda, da ni samo njegov vzornik, trener, je tudi njegov prijatelj. Vzornika Tomi vidi tudi v Američanu
Nike Tusonu, od ta čas še aktivnih boksarjev mu je vzornik dvakratni olimpijski zmagovalec in sedaj še profesionalni svetovni
prvak Ukrajinec Vasyl Lomachenko.

V boksarskem ringu tretjega kola slovenske boksarske lige na Ptuju
v soboto, 16. marca

Ponosen na sadove dela in osvojene medalje

Na tekmovanjih ga spremljajo tudi navijači.
Tomi Lorenčič je lansko jesen tekmoval na mednarodnem boksarskem turnirju na Slovaškem, kjer je staknil poškodbo leve
rame, ki še ni popolnoma sanirana, a upa, da bo do mednarodnega
boksarskega turnirja v Beogradu, ki bo od 15. do 21. aprila, poškodba zaceljena in bo stoodstotno pripravljen.
Sicer pa ima Tomi, ki je končal 4-letno biotehnično šolo, smer
veterinarski tehnik in bo nadaljeval šolanje na Fakulteti za šport
v Ljubljani za športnega trenerja pred seboj smele športne cilje.
Ubraniti želi lanski naslov državnega prvaka v članski velterski
kategoriji, udeležiti se čim več mednarodnih boksarskih turnirjev.
Zelo vesel in zadovoljen pa bi bil, da bi se mu ponudila udeležba na
olimpijskih igrah, ki bodo 2020 v Tokio.

Tomi Lorenčič in njegov trener Dejan Zavec, ki o svojem mladem
boksarskem varovancu pove, da ima Tomi vse pogoje, da se razvije v
vrhunskega boksarja.

Franc Bratkovič
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STRELSKO DRUŠTVO
CERKVENJAK

izpred gasilskega
doma v Cerkvenjaku. Trim bo
potekal po mejah
naše in sosednjih
občin.
Drugi projekt
na katerega smo
vsi v društvo zelo
ponosni, so naši
kolesarski dresi. S
ponosom jih oblečemo, ko gremo
na trening ali pa
na kakšen maraton, ki se jih je v
preteklem letu nabralo kar nekaj.
V letu 2018 smo
sodelovali na maratonu po mejah Srečko Perkovič, predsednik
Občine Cerkvenjak v organizaciji Športnega društva Cerkvenjak ter kolesarjenju
od Cerkvenjaka do Portoroža, ki ga je organiziralo naše Prostovoljno gasilsko društvo.
Udeležili smo se vseh večjih maratonov v naši okolici (Poli maraton Ptuj, kolesarski maraton Tri srca Radenci ter maraton Po
Prlekiji Mala Nedelja). Dva člana sta sodelovala tudi na maratonu
Junaki vinogradov (bivši Maraton češenj), ki vsako leto poteka
od Ljubljane do Dobrovega v Goriških Brdih v dolžini 110 km.
V letošnjem letu smo si zastavili cilj, da v še večjem številu odpeljemo kakšen trening krog po prelepih Slovenskih goricah. Vse,
ki bi se nam radi pridružili na naših tedenskih srečanjih, prosim,
da spremljate objave na našem Facebook profilu, kjer boste dobili
vse informacije o poteh, ki jih bomo skupaj prevozili.
Še vedno zbiramo prijave za nakup kolesarskih dresov. Vsa
naročila sprejemamo na našem e-mail naslovu: kdcerkvenjak@
gmail.com
Upam, da smo vas uspeli prepričati, da je z nami na kolesu zabavno, zato ne odlašajte in se nam pridružite.

Strelsko društvo Cerkvenjak je aktivno zakorakalo v novo leto
2019 z udeležbo na tradicionalnem novoletnem turnirjem v streljanju s serijsko zračno puško v Oseku. Naša ekipa, v zasedbi
Stanko Vršič, Gregor Šeruga, Branko Peklar in Leon Kos, se je
dobro izkazala in si med sodelujočimi šestimi ekipami pristreljala
tretje mesto.
3. 3. 2019 je društvo organiziralo 7. redni občni zbor, ki se ga
je udeležila večina članov društva, predstavniki sosednjih društev
iz Oseka in Trnovske vasi ter domači župan in podžupan. Potrjena
sta bila finančni plan in plan dela za tekoče leto ter vsa poročila za
leto 2018. Izvoljen je bil novi podpredsednik strelskega društva,
Marjan Kocuvan, ki je zasedel mesto prejšnjega podpredsednika, pokojnega Marjana Peklarja. Ob koncu je sledila še podelitev pokalov ob zaključku društvene lige, ki je potekala v zimskih
mesecih. Strelci so tekmovali v treh kategorijah; moški do 50 let,
moški nad 50 let in ženske. Uradnemu delu smo ob koncu občnega zbora pridružili še pogostitev.
S 16. 3. 2019 je bila zaključena meddruštvena liga v streljanju
z zračno puško, ki ga je kot vsako leto vodilo sosednje strelsko
društvo Trnovska vas. Tekmovanja so v več kolih potekala na
streliščih sodelujočih ekip. Med devetimi ekipami je naša osvojila četrto mesto.

Damir Perkovič, blagajnik
V spomladanskih mesecih se bo naše društvo udeležilo lige v
streljanju z malokalibrsko puško, ki bo potekalo na zunanjem strelišču v Oseku. Z mislimi pa smo že pri junijskem občinskem prazniku, ko bomo, tako kot vsako leto, organizirali streljanje z zračno puško za krajane Občine Cerkvenjak, ki bodo lahko tekmovali
ekipno in posamezno. Ekipni del tekmovanja bo zastavljen tako,
da zaselki ali vasi sestavijo eno ali več tričlanskih ekip, ki so lahko tudi mešane po spolu. Rezultat, ki si ga posameznik pristrelja
v ekipi, šteje tudi kot njegov posamični rezultat v individualnem
delu tekmovanja. Najboljše tri ekipe in posamezniki bodo nagrajeni s pokali. K tekmovanju so še posebej lepo vabljeni osnovnošolci. Želimo si čim večje udeležbe. Vsi občani, lepo vabljeni!

ZA OBUDITEV SPOMINA

Foto in tekst: Patricija Peklar

KOLESARSKO DRUŠTVO
CERKVENJAK

Junija 2012 smo v 31. številki Zrnja poročali, da ŠRC Cerkvenjak že kaže končno podobo. V septembru 2011 je bil
izveden pretežni del zemeljskih del. Dogajanja, o katerih poročamo v športni rubriki, dokazujejo, da je bila odločitev za
gradnjo potrebna in utemeljena.

Kolesarsko društvo Cerkvenjak je v preteklem letu zaključilo
kar nekaj uspešnih projektov. Eden izmed njih je bil tudi kolesarski trim, katerega se je udeležila večina naših članov in podpornikov. Zato bomo letos nadaljevali s tradicijo in bomo že drugič
zapovrstjo organizirali trim maraton, ki bo 15. 8. 2019, s štartom

E. P.
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MEDNARODNE NOGOMETNE
TEKME DEKLET V ŠRC
CERKVENJAK

Na njem so nastopile dekliške reprezentance do 16 let. Ker je
bilo Zrnje ob koncu turnirja že v tisku, vam lahko ponudimo le
fotografiji s tekem. Več v prihodnji številki.

Prijateljska nogometna tekma deklet
do 17 let

7. marca 2019 je Medobčinska nogometna zveza Maribor na
našem nogometnem stadionu v Cerkvenjaku organizirala mednarodno prijateljsko tekmo deklet do 17. leta starosti med reprezentancama Slovenije in Madžarske.
Rezultat za izbranke naše selektorke res ni bil najboljši (0:4),
je bil pa pogled na prepolne tribune stadiona prekrasen. To dokazuje, da Cerkvenjak živi za nogomet in da uživamo v tekmah na
prelepem športnem objektu.
Začetek tekme Švedska–S. Irska

D. P.

NOGOMETNI KLUB
CERKVENJAK
Zakorakali smo v leto 2019, kar tudi pomeni, da bo naš klub
letos decembra praznoval 20 let. Situacija v klubu ni rožnata,
vendar se nekateri še vedno trudimo, da zadeve potekajo tekoče.
Pred pričetkom spomladanskega dela sezone smo v klubu zato
še bolj zavihali rokave in spremenili nekaj stvari, več o tem v
nadaljevanju.
Vse naše selekcije so trenažni proces ter tekme že preselili iz
telovadnice na prosto v ŠRC Cerkvenjak. Kot običajno sledi pregled po selekcijah.
Pregled aktualne sezone 2018/2019 po selekcijah:
U-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)
Naša številčna skupina mladih nogometašev pridno trenira. Pozimi so se udeležili enega turnirja v telovadnici, sedaj pa že trenirajo v ŠRC. Spomladi bodo odigrali kakšno prijateljsko tekmo
in upamo, da jih bomo lahko v naslednji sezoni prijavili v ligaško
tekmovanje.

Tekma je bila nekaj posebnega tudi za Kim Juršnik, ki je svoje
prve nogometne korake začela nabirati prav v Cerkvenjaku.
Želimo si lahko samo še več tako zanimivih in lepo obiskanih
športnih prireditev v naši občini. Seveda pa vsi vabljeni tudi na
redne tekme naše domače moške izbrane ekipe, ki tokrat potekajo
ob sobotah.
Jani Dimec

UEFA razvojni turnir deklet do 16 let
Konec preteklega in v začetku tega tedna je v G. Radgoni in v
Športno-rekreacijskem centru Cerkvenjak potekal UEFA razvojni
turnir med ekipami Slovenije, Švedske, Walesa in Severne Irske.

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Selekcija je jeseni zabeležila 2 zmagi, 1 remi ter 4 poraze, lestvice v tekmovanju pa ni. Dva poraza sta bila minimalna, zmanjkalo je le nekaj športne sreče. Februarja so se udeležili turnirja
v Benediktu, kjer bi s kančkom sreče in eno točko več igrali v
polfinalu turnirja. Treningi še vedno potekajo dvakrat tedensko,
domače tekme pa bodo ob sobotah zjutraj. Igralce in nekatere

Slovenija–S. Irska
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skoraj nemogoč, zato smo se tudi že začeli osredotočati na novo
sezono.
Konec marca nas je žal zapustil tudi naš član Milko Štelcer, ki
je jeseni še sedel na naši klopi in nam pomagal v klubu navkljub
bolezni. Tudi na tem mestu se »Majstru« zahvaljujemo za vse, kar
je storil za nas. Klub ter članska ekipa se bosta tako na domači
tekmi na sosedskem derbiju proti Lenartu, ki bo v nedeljo, 7. 4.
2019, z minuto molka ter črnimi trakovi poklonila našem članu,
podporniku ter dobrotniku. Milko, počivajte v miru.
Jeseni in spomlad pa v ŠRC Cerkvenjak nismo bili aktivni samo
igralci NK Cerkvenjak, temveč smo v oktobru v našem športnem
centru gostili tudi treninga Regijskega centra MNZ Maribor »S«
U12 in U13. Še lepše pa je bilo, ko smo 7. 3. 2019 v ŠRC lahko
premierno spremljali reprezentančno tekmo, ko sta se pomerili
ženski nogometni reprezentanci U17, Slovenija ter Madžarska.
Naj omenimo, da slovenske barve brani tudi Kim Juršnik, ki je
svojo nogometno pot začela ravno na tem igrišču in v našem klubu. Zaradi dobre organizacije ter pogojev za igranje tekem bomo
to pomlad lahko v ŠRC Cerkvenjak spremljali še več tekem mladih slovenskih reprezentanc.

starše pa bomo v kratkem tudi opremili z novimi trenirkami, dresi
in torbami.

U-15 (Starejši dečki, trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo
Žižek)
Ekipa mlajših dečkov je po jesenskem delu s 13. točkami na
odličnem 4. mestu, do tretjega mesta pa jih ločita le dve točki. Jeseni so tako vknjižili 4 zmage, 1 remi ter 4 poraze. V ekipi imajo
četrtega strelca lige, Lukas Kocmut je do sedaj dosegel že 10 zadetkov. Fantje in dekle še vedno trenirajo dva do trikrat tedensko
ter že komaj čakajo spomladanski del sezone. Odigrali so tudi prijateljsko tekmo z NK Lenart, rezultat pa je bil 0:0. Tudi selekcija
U-15 se bo oblekla v nove trenirke.

Konec januarja so se naši trenerji udeležili tudi trenerskega seminarja ZNT Maribor in s tem pridobili točke za naslednjo tekmovalno sezono 2019/2020.
Naj omenimo, da je vpis otrok v nogometno šolo NK Cerkvenjak mogoč skozi celotno leto. Vabimo vas tudi k spremljanju
našega klubskega profila NK Cerkvenjak na Facebooku, saj tam
sproti objavljamo klubske novice, dogodke, tekme, slike …
Kot ste lahko razbrali iz pregleda, so vse naše selekcije že pričele
z igranjem ligaških tekem, zato vas lepo vabimo v ŠRC Cerkvenjak
na ogled tekem. Pridite in vzpodbujate naše igralce.
Člani (trenerja: Dejan in Damjan Žmavc)
Pri članih je med zimskim prestopnim rokom prišlo do korenitih sprememb. Najprej smo se sporazumno razšli s trenerjem Dušanom Vogrinčičem, nato pa k igranju za naš klub povabili nekaj
novih članov. Spomladi bo ekipa tako uradno imela šest na novo
registriranih igralcev ter tri povratnike. Štirje igralci so prišli iz
NK Lenart ter po en iz NK Jurovski Dol in NK Podvinci. Tretje
sprememba pa se nanaša na termin igranja domačih tekem, tega
smo po skupnem dogovoru igralcev iz nedelje prestavili na soboto
popoldan. Četrta stvar pa je, da se je tudi članska ekipa oblekla v
novo opremo.
Jesenski del so člani končali na predzadnjem mestu v 1. članski
ligi. Pred spomladanskim delom sezone pa so v okviru priprav
odigrali tri pripravljalne tekme. Na umetni travi v Lenartu so se
pomerili z NK Kungota ter NK Jurovski Dol, doma v ŠRC pa proti NK Paloma. Odigrali so tudi že prve tri kroge spomladanskega
dela in vknjižili dva remija v gosteh, najprej pri NK Rošnja Loka
in nato še proti ŠD Marjeta, doma pa so izgubili proti NK Rače.
Kljub temu, da je ekipa pomlajena ter manj izkušena, se fantje
zavedajo, da jih čaka še ogromno dela. Razveseljujoč podatek pa
je ta, da več fantov obiskuje treninge in tekme ter da je boljše
vzdušje v ekipi. Zavedamo se, da je obstanek v 1. članski ligi

Dejan Žmavc, prof.

KLUB MALEGA NOGOMETA
CERKVENJAK
Klub malega nogometa letos praznuje jubilejno 20. obletnico
delovanja. Zato smo letos še toliko bolj aktivni. V letošnjem letu
klub ponovno tekmuje v Medobčinski futsal ligi Lenart. Sezono
2017/18 smo zaključili na odličnem 5. mestu, letos pa smo prvo
polovico prvenstva končali na 10. mestu. Ženska ekipa je ponovno nastopala v 1. SFL (1. slovenska futsal liga) in sezono končala
na 5. mestu.
V letošnjem letu smo po kar nekajletnem premoru izpeljali
turnir trojk v telovadnici OŠ Cerkvenjak. Udeležba ekip je bila
zelo dobra, saj se je turnirja udeležilo 24 ekip. Lepo je bilo videti
veliko število domačih ekip različnih starosti. Turnir je osvojila
ekipa Dule team, NK Negova je zasedla drugo mesto, tretji pa so
bili Izidorji. Za naj igralca turnirja je bil proglašen Blaž Kraner.
S turnirjem smo lahko izredno zadovoljni in upamo, da bo postal
stalnica v naslednjih letih.
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domu. Priprave so se pokazale kot zelo koristne, saj smo že v
nedeljo, 31. 3. 2019, v nadaljevanju prvenstva v veteranski ligi
Slovenskih goric s 4:0 premagali ekipo Žerjavcev.
Sklenili smo, da bodo priprave v takšni obliki postale tradicija.
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri uresničitvi našega projekta.
Andrej Kocbek

TENIS KLUB CERKVENJAK
Preden smo končali z igranjem tenisa v lanskem letu, smo v
jeseni organizirali že IV. moški teniški OPEN turnir za prehodni
pokal TK Cerkvenjak. Turnir je potekal 20. oktobra 2018, udeležilo pa se ga je kar 11 igralcev. Bili smo priča napetim dvobojem
ter tudi presenečenjem. Omeniti je treba, da turnir postaja vedno
močnejši in je vedno več igralcev od drugod. Rezultati so sledeči:
1. mesto Nik Sakelšek, 2. Denis Holc, 3. Boštjan Sakelšek.

V mesecu juniju bomo organizirali zaključni krog lige Medobčinske futsal lige Lenart (7. 6.), igrali tekmo s Polka reprezentanco Slovenije (13. 6.) in ponovno organizirali turnir med zaselki
Občine Cerkvenjak (22. 6.). Zato lepo vabljeni na vse prireditve.
Rok Lorenčič

VETERANI »ANTUJA« NA
»PRIPRAVAH« V KOPRU
Po dolgotrajnih dogovarjanjih in usklajevanjih se je dne 23. 3.
2019 skupaj 30 igralcev in navijačev veteranske ekipe »Antuj«
odpravilo na naše prve dvodnevne priprave v Koper. Z avtobusom
šoferja Uroša Lešnika smo se zjutraj ob 7. uri izpred Bubi bara,
kjer smo si organizirali zajtrk, odpravili proti našemu cilju.
Vožnja je potekala brez težav in ob prihodu v Koper smo se
najprej namestili v Bio hotelu in se nato odpeljali do čudovitega
Športnega centra Bonifika v Kopru. Center ima izjemno veliko
število športnih površin za različne discipline in je res nekaj posebnega. Tudi tega dne je tam potekalo veliko število tekem in
športna rekreacija.
V garderobah NK Koper nas je trener Matej Lorenčič taktično
in psihično pripravil in tako smo odigrali prijateljsko veteransko
tekmo z eno izmed veteranskih ekip NK Koper. Po borbeni in zelo
korektni tekmi smo žal morali priznati premoč nasprotniku z 2:6.
Seveda rezultat ni bil najpomembnejši, sledil je še tretji polčas,
kjer smo ponovno dali vse od sebe.

Že v začetku lanskega leta smo si člani zaželeli manjše klubske
hiške, v katero bi lahko shranili orodje in druge stvari ter jo tudi
uporabljali za vse turnirje, klubske aktivnosti. Ideja je obrodila
sadove in tako smo že pred zimo postavili temelje, ogrodje ter
hiško tudi pokrili. Prehitela nas je zima, zato jo bomo predvidoma
dokončali spomladi. Tukaj se moramo zahvaliti Občini Cerkvenjak, ki nam je pomagala pri tem projektu.

Sledil je zimski premor, ko so nekateri člani igrali tudi v dvorani. Konec marca pa smo imeli občni zbor, kjer smo se dogovorili
o načrtih za leto 2019. Poleg priprave obeh igrišč bomo dokončali
klubsko hiško, organizirali tri že tradicionalne turnirje ter poskušali uvesti treniranje otrok preko Teniške šole Galtena. Za člane
kluba bomo organizirali tudi tečaj tenisa, termine igranja ter poskušali izvesti člansko ligo. Vabimo vas, da se nam pridružite ter
da spremljajte našo facebook stran Tenis klub Cerkvenjak, kjer
vas bomo sproti obveščali o aktivnostih.

Po tekmi smo se namreč odpravili na razgledno točko in vinsko
fontano v Marezige in nato v gostilno Oljka v Vanganel, kjer smo
v druženju z nasprotniki nadoknadili izgubljeno energijo. Seveda
smo jih povabili v Cerkvenjak na povratno tekmo in vabilo so z
veseljem sprejeli.
Sledil je še večerni ogled mestnih znamenitosti in zaslužen počitek. Drugi dan smo se polni vtisov in nove energije vračali proti

Dejan Žmavc, prof.
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kašnih klobas ob vsakokratnih kolinah. Izdelovali so jih tako, da
so s kašo, ki si ji rekli tudi godlja, polnili očiščena tanka in debela
črevesa. Tanka črevesa so polnili tudi kašo, ki so ji dodali kri, zato
so jim rekli krvavice. Ker so jih mesarji znali odlično pripraviti, jih pravilno »gevürcati« z »žmahali«, začiniti z začimbami, so
bile take kašne klobase prava poslastica.

BILO JE NEKOČ

CERKVENJAK NEKOČ

Ludvik Kramberger

PRIZNANJE GOVEDOREJCU

NA STOPI PHALI PROSO ZA
PROSENO KAŠO
V še ne tako davni preteklosti sta bili prosena in ajdova kaša
pomembno živilo, zato so proso in ajdo pridelovali pri skoraj vsaki hiši na podeželju. Pri mnogih hišah so imeli napravo za phanje
prosenega in ajdovega zrnja, ki so ji rekli stopa. Tako ime je naprava dobila zato, ker je delovala tako, da je tisti, ki je phal zrnje,
s stopanjem na vzvod dvignil vzvod v zrak in ga spustil, da se je
s prostim padom izvršil proces phanja. Na koncu vzvoda je bil
nameščen zaobljen debeli »klin« (glej sliko), ki je udarjal po v
luknjo nasipanem zrnju. Proso za phanje je bilo posušeno, da se
je ovojnica, luskina, lahko ločila od jedra prosenega zrna, ki je
predstavljalo proseno kašo. Tudi za ajdovo kašo je bilo potrebno
zrnje ajde pripraviti za phanje. Klin na stopi za phanje ajde je bil
nekoliko debelejši in rahlo zaobljen. To je bilo zamudno opravilo.
Mi smo davnega leta 1980 na Žmavčevi domačiji v Cogetincih
76 zabeležili in opisali dogodek ob phanju prosa in ajde za kašo.
Phanje prosa nam je takrat prikazala zdaj že pokojna gospodinja
Marija Žmavc, ki je bila v tistem času dejavna tudi v tedanjem
Aktivu kmečkih žena Cerkvenjak.

Priznanje Okrajne zadružne zveze Maribor za razstavljena goveda
leta 1954

NOVO UREDNIŠTVO ZRNJA
Člani novega uredništva Zrnja, ki jih je naša kamera ulovila
po prvem delovnem sestanku pred zgradbo Občine Cerkvenjak,
so že krepko poprijeli za delo, kar dokazuje tudi številka Zrnja iz
Cerkvenjaka, ki je pred vami.

Marija Žmavc pri phanju prosa za proseno kašo leta 1980

Ob brskanju pa arhivu slik smo naleteli na to prečudovito, rekli
bi zgodovinsko sliko, ki je vredna objave Naj omenimo, da smo
tedaj slikali tudi njihov stari vodnjak, ki je bil pokrit s slamo, in
sosedovo s slamo krito hišo. Marija pa nam je predstavila tudi
beli pleteni kruh z okraski, imenovan »bosman«, ki so ga v tistih
časih namenjali za darilo ob porokah. Naj ob koncu omenimo, da
sta bili ajdova in prosena kaša nepogrešljivi surovini za izdelavo

T. K.
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»V svoji sobi sem sedel in delal.«
»Joj, na to pa ni nihče pomislil.«

Pripravlja: T. K.

Ministrstvo

Žvižganje

»Gospod zdravnik, pri seksu v ušesih slišim žvižganje,« je dedek potožil zdravniku.
»Pri teh letih ne morete več računati na aplavz,« ga je potolažil
zdravnik.

»Koliko ljudi dela na našem ministrstvu,« je minister povprašal svojo tajnico.
»Skoraj polovica.«

Težko vprašanje

»Nobenega dvoma ni več – zastrupili ste se,« je zdravnik dejal
pacientu.
»S čim pa?«
»Še ne vemo. To bo pokazala obdukcija.«

Zastrupitev

»Draga, mi boš zvesta, ko bom na službeni poti?«
»Kaj pa vem, nisem vedeževalka.«

Priden otrok

Pri ginekologu

»Mamica, kaj si želiš za rojstni dan,« je Pepček vprašal mamo.
»Želim si pridnega sina.«
»Joj, to željo pa ti lahko izpolni samo ata.«

»Gospa, zaradi resnega vnetja ne smete imeti z možem tri mesece nobenih odnosov,« je ginekolog dejal ženski srednjih let.
»Nič hudega, saj imam že nekaj časa ljubimca.«

Zlato

Pranje

»Zlato ali življenje,« je zakričal ropar in hišnemu gospodarju
pritisnil pištolo na čelo.
»Vam ga lahko dam 120 kilogramov v enem kosu.«
»Daj, kar imaš.«
»Draga moja ženkica, ti moje zlato, pridi, tukaj te iščejo neki
gospodje.«

»Ti žena pere perilo.«
»Ne, samo možgane.«

CENIK

OGLASNEGA PROSTORA
IN KOMERCIALNIH SPOROČIL V ZRNJU

Opozorilo

»Opozori sina, naj se ne poroči s tisto kozo, ki jo je zadnjič
pripeljal domov,« je žena dejala možu.
»Ne, ne bom ga opozoril, saj tudi mene ni nihče,« je odvrnil mož.

Delež strani

Pogovor

»Se med seksom kaj pogovarjaš z ženo?«
»Redko. Samo če me slučajno ona pokliče po mobitelu.«

Navodilo

»Dragi, jaz bom za deset minut skočila k sosedi. Tebe pa prosim, da vsako uro premešaš marmelado, ki jo vkuhavam.«

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

477,00

250,00

Naslovnica

77,00

180,00

(26,5x18,0 cm)

Previdnost

Velikost
v cm2

»Dragi, zakaj greš vedno, kadar prepevam, na balkon.«
»Da sosedi ne bi mislili, da te pretepam.«

Različni okusi

»Draga, odkrito ti povem, da mi tvoj novi klobuk ni všeč.«
»Saj vem. Tebi bi bilo najbolj všeč, če bi imela na glavi gajbo pira.«

Okvara

»Kaj te je pripeljalo v zapor,« je en zapornik vprašal drugega.
»Genska okvara.«
»Kakšna?«
»Predolgi prsti in prekratke noge.«

GLASILO OBČINE CERKVENJAK
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»Katera žival je najbolj srečna na svetu?«
»Nimam pojma.«
»Petelin. Ker ima veliko žena pa nobene tašče.«

Zdravje

»Kako je s tvojim zdravjem. Kaj je rekel zdravnik,« je žena
povprašala moža.
»Vse je v redu, samo notranji organi so se mi malo pomešali.
Zdravnik pravi, da so mi šla jetra v rit.«

Izgubljeni

»Kje ste bili. Šef vas je vsepovsod iskal,« je direktorjeva tajnica povprašala referenta.
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CVETNA NEDELJA IN RAZSTAVA VELIKA NOČ
NEKOČ IN DANES
Cvetna nedelja je nedelja pred prihodom velike noči in je v
znamenju blagoslavljanja presmecev (butar), kar je v različnih
oblikah razširjeno po vsej Evropi. S cvetno nedeljo se torej začnejo priprave na veliko noč, ki je največji krščanski praznik, in je
uvod v veliki teden, ko se kristjani spominjajo zadnjih dni Jezusovega zemeljskega življenja. Novo poganstvo pa pravi, da je verjetno obredje povezano tudi z zelo staro šego, ko so ljudje zbirali
»sveto« rastlinje, ki naj bi varovalo pred strelo in drugimi ujmami,
pospeševalo pa tudi rast, plodnost in odganjalo zle sile ter bolezni.
Kakor koli, cvetna nedelja in blagoslov presmecev ima tudi v
Cerkvenjaku že od nekdaj velik pomen in verovanje. Izdelovanje
presmecev pa povezujejo različne krajevne navade.
V Cerkvenjaku je že nekaj let tudi običaj, da društva in organizacije na cvetno nedeljo izdelajo velik presmec in ga postavijo
pred farno cerkvijo sv. Antona puščavnika. Letos so to nalogo
opravili Antujoški klenkarji, ki imajo v svoji skupini trenutno 6
klenkarjev in tudi 3 klenkarke. Za prihodnje leto so zadolžitev
izdelave presmeca predali Društvu generala Maistra Cerkvenjak.
Letošnji presmec je samostoječ in meri 7,60 metra.

Foto: Joško Zorko

Klenkarji, pomočniki in občudovalci ob presmecu

V Cerkvenjaku pa že leta ta čas svoj delež v uvod velikega
tedna prispevajo tudi članice Društva kmečkih deklet in žena,
ki pripravijo razstavo Velika noč nekoč in danes. Privlačno razstavo velikonočnih jedi in z njo povezanih utrinkov si je bilo
mogoče v avli Vlada Tušaka ogledati v soboto, 13., in v nedeljo,
14. aprila.
Fotografije in besedilo: Franc Bratkovič

