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29. novembra uradno odprta obnovljena regionalna cesta in trg sta med 
največjimi in najpomembnejšimi pridobitvami zadnjih let na področju cestne 

infrastrukture v Občini Cerkvenjak. Kraju dajeta nov, privlačen videz, zlasti še 
v dneh pred božično-novoletnimi prazniki.

2019 je bilo uspešno in plodno, naj bo 2020 takšno ali še boljše!

Vse najlepše ob božiču, dnevu samostojnosti in enotnosti in v letu, ki 
prihaja in ponuja. Vzemimo si čim več želenega in dobrega!

Organi Občine Cerkvenjak, organizacije, združenja, društva in klubi, 
uredništvo Zrnja in vsi sodelujoči v njem

ŽE 20 LET
Fo

to
: E

. P
.

Foto: M. Žmavc



ZRNJE 19. DECEMBER 2019

2

PODOBA CERKVENJAKA SE JE TEMELJITO 
SPREMENILA

Konec novembra so predali namenu prenovljeno cesto 
skozi Cerkvenjak s pločnikom in javno razsvetljavo ter 
prenovljen osrednji trg v kraju in parkirišče za občinsko 
zgradbo. S tem se je končala največja investicija v cestno 
infrastrukturo in ena od največjih investicij odkar je 
bila ustanovljena Občina Cerkvenjak. O tem, kako je ta 
investicija potekala in kaj pomeni za občanke in občane 
ter o načrtih Občine Cerkvenjak v naslednjem letu, smo 
se pogovarjali z njenim županom Marjanom Žmavcem.

Marjan Žmavc: Letošnje leto je bilo v Občini Cerkvenjak zelo inve-
sticijsko naravnano.

Kako je potekala investicija v modernizacijo regionalne 
ceste skozi Cerkvenjak, ki je bila zares že v dokaj slabem 
stanju in je klicala po prenovi, še zlasti ker jo uporabljajo 
šolarji za pot v šolo ter otroci in mladina za obiskovanje 
Športno rekreacijskega centra Cerkvenjak v Kadrencih?

Projekt za to investicijo je občina naročila že spomladi 2018 
leta. Projektant Robert Lenart, dipl. inž. gradbeništva, iz pod-
jetja za projektiranje in organizacijo gradbišč Lesoteka pro-
jektiva d.o.o iz Slovenj Gradca, je projekt pripravil do sredine 
lanskega leta, ko smo podpisali tudi sporazum z Direkcijo Re-
publike Slovenije za infrastrukturo (DRSI)o izvedbi projekta. 
Jeseni smo objavili javni razpis za izbiro najboljšega ponudni-
ka storitev, obnovo regionalne ceste in prenovo trga pa smo 
uvrstili tudi v občinski proračun za leto 2019. Po ponovljenem 
razpisu februarja letos pa smo z izbranim podjetjem že podpi-
sali pogodbo o izvedbi investicije. Za izvajalca je bilo na jav-
nem razpisu izbrano podjetje Pomgrad d.d. iz Murske Sobote s 
partnerjema Komunalo Slovenske gorice iz Lenarta in Marko-
Mark Nivalom iz Vidma pri Ptuju. Da se je gradnja lahko za-
čela, smo morali počakati do pomladi. Gradbena dela so stekla 
letos po prvomajskih praznikih in so trajala šest mesecev. 
So se pri gradnji pojavile kakšne težave?

Večjih zapletov pri izvedbi investicije ni bilo. Tako kot pri 
vsaki investiciji pa je tudi pri tej prihajalo do različnih prilago-
ditev pri podpornih konstrukcijah, pri uvozih in podobno. To je 
terjalo stalno dogovarjanje in usklajevanje med vsemi deležni-
ki. Tako smo se predstavniki občine in nadzornik s strani DRSI 
vsako sredo sestali na operativnem sestanku v naših prostorih 
s predstavniki izvajalca, podizvajalcev ter projektantom in po-
zneje na terenu pogledali kako potekajo dela. Ves čas investi-
cije pa je pri njenem izvajanju sodelovala tudi inšpektorica za 

ceste iz Republiškega inšpektorata za ceste. Sleherno rešitev je 
proučila in takoj zahtevala korekcijo, če kaj ni bilo v skladu z 
določili Zakona o cestah. Reči moram, da je šlo za zares veliko 
investicijo, ki je bila dobra šola tudi za našo občinsko upravo.
Kaj vse je bilo realizirano v okviru projekta »Obnova 
regionalne ceste R2 439 in izgradnja osrednjega trga v 
Cerkvenjaku«?

V okviru tega projekta smo temeljito rekonstruirali 2,3 kilo-
metre regionalne ceste skozi Cerkvenjak od Poslovno obrtne 
cone v Brengovi do križišča pri pokopališču in od kapele pri 
granati do meje s sosednjo občino Sv. Jurij ob Ščavnici. Ob 
prenovljeni cesti smo zgradili pločnike, javno razsvetljavo ter 
položili vode za kabelsko kanalizacijo. Prav tako smo v okvi-
ru projekta prenovili osrednji trg v središču Cerkvenjaka ter 
zgradili novo parkirišče za občino, s katerim smo nadomestili 
parkirne prostore, ki so bili pred investicijo na trgu pred obči-
no. V bodoče zaradi lepšega videza kraja in funkcionalnosti 
njegovega središča na trgu pred občino parkirišč ne bo več. 
V središču kraja smo izvedli tudi nekaj ukrepov za umirjanje 
prometa (dvignjeno vozišče, talne oznake, svetlobne oznake).
Kolikšna je bila vrednost celotne investicije?

Vrednost celotne investicije je znašala okrog 2,2 milijona 
evrov, od tega je občina prispevala približno 400 tisoč evrov za 
izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave, obnovo vodovodnega 
omrežja v centru Cerkvenjaka ter predpripravo za položitev 
kabelske kanalizacije. Hkrati je občina izvedla še prenovo 
osrednjega trga in izgradnjo parkirišča za občinsko stavbo.
Kakšen je pomen te investicije, ki je zares temeljito spre-
menila veduto kraja in središča občine?

Gre za eno od najpomembnejših in največjih pridobitev v 
zadnjih letih na področju cestne infrastrukture v Občini Cer-
kvenjak. V Občini Cerkvenjak smo na ti dve novi pridobitvi 
zelo ponosni, saj se je precej spremenila vizualna podoba cen-
tra Cerkvenjaka, ki daje nek nov videz urbanega središča naše 
občine, hkrati pa smo poskrbeli tudi za prometno varnost pe-
šcev, še zlasti otrok iz osnovne šole in vrtca Cerkvenjak. To 
je lepo darilo države naši občini, ki je junija letos praznovala 
že 21 leto samostojnega razvoja. Naši ljudje so delovni, kle-
ni, narodno zavedni ter navajeni trdega življenja in odrekanja, 
zato smo še toliko bolj veseli, da nam je država tudi tokrat 
prisluhnila ter z novo prometno ureditvijo regionalne ceste R2 
439, ki poteka skozi našo občino in je direktna navezava na 
avtocesto A5 Maribor – Lendava, poskrbela za večjo prometno 
varnost. Po tej cesti dnevno poteka dokaj gost promet skozi 
center Cerkvenjaka v smeri proti Lenartu in Mariboru oziroma 
v drugi smeri proti Svetemu Juriju ob Ščavnici ter Ljutomeru.«
Dejansko pa se prenovljeni odsek regionalne ceste navezu-
je na cestni odsek te regionalke od križišča pri pokopališču 
do kapele pri granati, ki sta ga občina in Direkcija Repu-
blike Slovenije za infrastrukturo prenovila pred kratkim.

Res je. Že pred dvema letoma je občina skupaj z Direkci-
jo Republike Slovenije za infrastrukturo uredila en kilometer 
regionalne ceste s pločnikom ter javno razsvetljavo na tej re-
gionalni cesti. Tako je občina v treh letih pridobila preko 3 
kilometre urejene regionalne cestne z vso pripadajočo infra-
strukturo, kar voznikom in pešcem zagotavlja večjo varnost v 
prometu. Urejena cestna infrastruktura pa ni pomembna zgolj 

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM
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iz prometnega vidika, ampak omogoča tudi hitrejši razvoj 
gospodarskih dejavnosti, na primer turizma, ki se vedno bolj 
razvija tudi v osrčju Slovenskih goric. Dobra cestna povezava 
je zato še kako potrebna. V preteklosti je bilo to območje de-
mografsko in gospodarsko manj razvito področje naše države, 
iz katerega so se ljudje odseljevali. Danes beležimo pozitivne 
demografske trende priseljevanja prebivalstva, k temu pa je 
precej doprinesla tudi dobra cestna povezava občine z drugimi 
kraji. Nova cestna infrastruktura nas je tako še bolj približala 
urbanim središčem, v katera dnevno migrira okrog 50 odstot-
kov naših občanov, ki se vozijo v druge kraje na delo ali v raz-
lične šole. Dobre cestne povezave so pomembne tudi z vidika 
izrabe časa vsakega posameznika, saj si vsakdo želi čim prej 
varno pripeljati do želenega cilja, ne da bi pri tem izgubljal čas 
v prometnih zastojih.«
Prometni zastoji so nastajali tudi v zadnjih šestih mesecih, 
ko je potekala rekonstrukcija regionalne ceste skozi Cer-
kvenjak, saj so bile na polovici cestišča zapore. Kako so se 
nanje odzvali vozniki?

Moram reči, da so udeleženci v prometu strpno čakali ob 
polovičnih semaforiziranih zaporah regionalne ceste, da so 
lahko gradbinci opravili svoje delo, ki je bilo seveda ob ta-
kšnih zaporah tudi zanje precej oteženo. Gradbinci, ki so v 
slabih šestih mesecih izvedli obsežna gradbena in druga dela 
na regionalki, ki je danes vsem v ponos in zadovoljstvo, si 
zaslužijo vso pohvalo. Zahvalo pa si zaslužijo tudi občani, ki 
živijo ob tej regionalni cesti, ker so pokazali veliko mero str-
pnosti oziroma razumevanja do investitorja, pa tudi izvajalca, 
čeprav vedno ni vse potekalo, kot bi si občani in mi na občini 
sami želeli. Določene pomanjkljivosti pri izvedbi projekta so 
bile že odpravljene po kvalitetnem pregledu ali pa še bodo v 
pogodbenem roku. Že star pregovor pa pravi, da če je konec 
dober, je vse dobro.
Projekt modernizacije regionalne ceste in prenove trga v 
središču Cerkvenjak pa ni bil edini, ki ga je občina izve-
dla v letošnjem letu.

Letošnje leto je bilo v naši občini zelo investicijsko naravna-
no. Poleg že omenjene investicije je občina zgradila tudi okoli 
1,3 kilometra vodovoda v Brengovi, za kar je namenila preko 
71 tisoč evrov. Prav tako smo obnovili okoli 700 metrov glav-
nega vodovoda skozi središče Cerkvenjaka, kar je stalo več 
kot 70 tisoč evrov.

Občina je začela tudi komunalno urejati nov del naselja v Co-
getincih na zemljišču, ki ga domačini poznajo po imenu Nedelj-
kova njiva. Za to investicijo bo občina namenila 90 tisoč evrov.

Občina je začela tudi pripravljati investicijo za energetsko 
sanacijo zgradbe Osnovne šole Cerkvenjak. Gre za veliko in-
vesticijo, ki je ocenjena na okoli pol milijona evrov. Občina 
je že naročila projektno dokumentacijo, s katero bo kandidi-
rala na razpisu za sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Občina naj bi za to investicijo zagotovila lastni 
delež v višini okoli 300 tisoč evrov, 200 tisoč evrov pa naj bi 
primaknilo že omenjeno ministrstvo. Investicijo bo občina pri-
pravila v letu 2020, izvedli pa naj bi jo v letu 2021.
Kakšne investicije poleg tega še načrtujete v naslednjem letu?

Občina bo nadaljevala s komunalnim opremljanjem novega 
dela naselja Cogetinci. 

Prav tako nameravamo modernizirati in asfaltirati odsek lo-
kalne ceste skozi gozd v Andrencih proti Antoniču v dolžini 
300 metrov. V Cogetincih načrtuje občina modernizacijo ceste 
proti Hauzerju v dolžini 200 metrov, ki jo hudourniška voda 
vsako leto razdre. Prenoviti nameravamo tudi cesto Cerkvenjak 
– Smej – Andrenci v dolžini 560 metrov, ki se povezuje na ce-
sto proti Peščenemu Vrhu. Občina namerava urediti tudi mulde 
in bankine ter odvodnjavanje ob cesti Smolinci – Župetinci.

Prav tako načrtujemo izgradnjo pločnika in javne razsvetljave 
od Tušakove vile do odcepa za Stanetince v dolžini 200 metrov.

V letu 2020 načrtujemo tudi izvedbo prve faze izgradnje 
Vitalin parka pri Športno rekreacijskem centru Cerkvenjak. 
V okviru prve faze bomo zgradili balinišče z objektom, v na-
slednji fazi pa bo občina zgradila še motorični park. Projekt 
je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo RS.

Preko 100 tisoč evrov pa bo naslednje leto občina namenila 
tudi za vzdrževanje občinskih cest in javnih poti.

Ko govorimo o investicijah v naslednjem letu ne smemo 
pozabiti tudi na projekt kolesarskih povezav na območju Ob-
močnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice, ki 
ga poleg naše občine izvajajo še občine Benedikt, Lenart, Pe-
snica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, Šentilj, Sveti Andraž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Trnovska 
vas. S tem projektom, za katerega bomo večino sredstev prido-
bili iz Bruslja, želimo prebivalcem Slovenskih goric zagotoviti 
možnost varnega prevoza s kolesom od doma do delovnega 
mesta, šole ter javnih in poslovnih subjektov v Lenartu, Mari-
boru in Ptuju. Hkrati bodo kolesarske poti izboljšale možnosti 
za razvoj turizma v osrednjih Slovenskih goricah.
Katere kolesarske poti bodo vodile skozi Cerkvenjak?

Načrtovana kolesarska mreža v Slovenskih goricah je razdelje-
na na posamezne trase. Skozi Cerkvenjak bo potekalo več tras. 
Gre za trase Lenart – Radehova – Spodnja Senarska – Brengova 
– Cerkvenjak, Cerkvenjak – Sveti Jurij ob Ščavnici, Osek – Cer-
kvenjak in Cerkvenjak – Čagona – Vitomarci. Seveda bo trase 
mogoče kombinirati, tako da bo mogoče iz vseh krajev v Sloven-
skih goricah priti v Cerkvenjak po kolesarskih poteh in obratno.
Kakšna je finančna konstrukcija investicije v  
kolesarsko mrežo?

Za financiranje investicije so načrtovana sredstva Republike 
Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okvi-
ru ukrepa Evropske kohezijske politike za spodbujanje nizko 
ogljičnih strategij in multimodalne mobilnosti. Za investicijo, 
ki bo »težka« skoraj 16 milijonov evrov, bodo morale občine 
zagotoviti manjši del lastnih sredstev.
Bo vse te načrte možno uresničiti ne glede na to, da 
povprečnina v naslednjem letu ne bo tako visoka, kot so 
predlagala reprezentativna združenja občin?

Naslednje leto bo povprečnina samo nekoliko višja kot je 
bila letos. Letos je povprečnina znašala 573,50 evra, za nasle-
dnje leto pa jo je vlada določila v višini 589,11 evra. Leta 2021 
naj bi znašala 588,30 evra. Reprezentativna združenja občin, 
gre za Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Sloveni-
je, in Združenje mestnih občin Slovenije, so sicer predlagala 
precej višjo povprečnino, vendar jim vlada ni prisluhnila in 
do sporazuma o višini povprečnine ni prišlo. Zaradi tega, ker 
predlog reprezentativnih združenj občin o višini povprečnine 
ni bil sprejet, bo naša občina dobila od države okoli 100 tisoč 
evrov manj, kot bi jih prejela sicer.

Pri načrtovanju nalog za naslednje leto smo izhajali iz pov-
prečnine, ki jo lahko zagotovo pričakujemo. Dejstvo pa je, da 
občinam po tem, ko izpolnijo vse obveznosti, ki jim jih nalaga 
zakonodaja, ostane bolj malo sredstev za investicije in razvoj. 
To občutimo tudi v naši občini, saj so potrebe večje od finanč-
nih možnosti občine, še zlasti na področju cestne infrastrukture.
Se bi oziroma se bo v zvezi s tem obrnilo kaj na bolje, če 
oziroma ko bodo v Sloveniji ustanovljene pokrajine? 

Na začetku tokratne razprave o ustanovitvi pokrajin je ka-
zalo, da smo že blizu cilja, z vsako razpravo pa je razhajanj in 
razlik v pogledih na bodoče pokrajine več.

Res je, dalj kot traja razprava, več je različnih predlogov. 
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PREOBRAZBA CERKVENJAKA OD MAJA DO 
NOVEMBRA 2019

Zaradi modernizacija ceste skozi Cerkvenjak in prenove 
osrednjega trga v kraju se je njegova podoba zelo spremenila, 
saj je dobil nov, trški videz. Naše fotografije kažejo, kako je od 

maja do novembra 2019 potekala preobrazba kraja in središča 
Občine Cerkvenjak.

Tekst in foto: T. Kšela

OBNOVLJENA REGIONALNA CESTA IN SREDIŠČE CERKVENJAKA

Vendar pa upam, da bo kljub temu v doglednem času prišlo do 
ustanovitve pokrajin, za kar pa bodo potrebni določeni kom-
promisi. V Občini Cerkvenjak smo na to pripravljeni. Upam, 
da bo prevladal razum, saj bi z ustanovitvijo pokrajin pridobili 
vsi. Zavedam pa se, da bo preteklo še kar nekaj let, predno 
bodo pokrajine zaživele. Nekateri celo menijo, da bi pokrajine 
lahko v popolnosti zaživele šele do leta 2030.
Kako pa na pokrajinsko razdelitev gledate kot strokov-
njak – geograf in zgodovinar?

Gledano s strokovnega vidika se mi zdi najbolje, da bi Me-
stna občina Maribor in druge občine v tem delu Slovenije sku-
pno tvorile eno pokrajino. Če bo imel Maribor podobno kot 
Ljubljana poseben status, pa se bomo v Občini Cerkvenjak 
temu tudi prilagodili. V vsakem primeru se mi pa zdi najbolj 
primerno, da bi bil sedež pokrajine, v kateri bo Občina Cerkve-
njak, v Mariboru, saj imamo tam univerzo, univerzitetni klinič-
ni center, univerzitetno knjižnico, veliko srednjih šol in številne 
druge ustanove. Veliko aktivnih prebivalcev in mladine se vozi 
v Maribor na delo ali v šole oziroma se tam izobražuje oziroma 
študira. Skratka, pri razmišljanju o pokrajinah je treba slediti 
naravnim tokovom, ki jih je izoblikovalo življenje in si ne iz-
mišljati takšnih rešitev, ki bodo ljudem povzročale probleme.
Pred nami so praznični dnevi, ko bomo vsakodnevne 
naloge in probleme za nekaj dni potisnili na stran in se 
prepustili prazničnemu vzdušju. Kaj se bo v predpraznič-
nem času dogajalo v Cerkvenjaku?

Tako kot vsako leto, bo tudi letos občina poskrbela za prije-
tno predpraznično vzdušje. Zato smo še poskrbeli, da je Cer-
kvenjak primerno okrašen. Lučke smo prižgali ob Miklavžu. 
V središču občine smo postavili tudi lepo okrašeno smreko, 
Turistično društvo Cerkvenjak pa je tako kot že več let zapored 
izdelalo ličen adventni venec in ga namestilo pred Johanezovo 
kapelo. Na prostoru pod cerkvijo Sv. Antona pa bo Turistično 
društvo Cerkvenjak skupaj z župnijo postavilo jaslice. 

Na območju občine smo imeli letos kar dve Miklavževanji 

– za enega je poskrbela župnija, za drugega pa Trgovina – go-
stinstvo Ploj.

Osnovna šola bo za učence pripravila glasbeno prireditev 
Ujemi trenutek, ki je mladim zelo pri srcu.

Društvo Krdebač pa bo v predprazničnem času pletlo krde-
bače in jih pred cerkvijo prodajalo, sredstva pa bodo nameni-
li za humanitarne namene. Tudi nekatera druga društva bodo 
pred prazniki še izvedla določene aktivnosti za svoje člane in 
tudi za širšo javnost.

Občina je poskrbela tudi, da je otroke do šestih let iz naše 
občine v dvorani Kulturnega doma Cerkvenjak obdaril Boži-
ček. Za otroke smo pripravili tudi primeren kulturni program.

Župnijska Karitas in Rdeči križ pa se pred prazniki vedno 
spomnijo tudi na starejše in na tiste, ki so pomoči potrebni. 
Tudi Društvo upokojencev Cerkvenjak ob koncu leta obišče 
in obdari svoje člane stare nad 80 let ter prav tako še v okviru 
projekta Starejši za starejše. Tako kot že lani pa bo letos na 
novem trgu pred občino v petek, 20.12.2019 tudi Božično – 
novoletni sejem, na katerega vas vljudno vabimo. 

Kar se tiče silvestrovanja na prostem, ga letos ne bo, saj intere-
sa za njegovo izvedbo in za udeležbo na njem ni več toliko, kot 
včasih. Očitno ljudje vse raje silvestrujejo v krogu družine in pri-
jateljev ter na silvestrskih zabavah, ki jih organizirajo v lokalih.

Skratka, v predprazničnem času bo v Cerkvenjaku vsakdo 
lahko občutil in doživel poseben čar, ki ga prinašajo božični in 
novoletni prazniki.
Kaj pa Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom želite ob 
teh praznikih in v novem letu 2020.

Vsem občankam in občanom želim, da bi čim lepše preživeli 
božično – novoletne praznike ter veliko zdravja, osebnega za-
dovoljstva in delovne vneme v novem letu. Hkrati vse vabim 
na prireditve, ki se bodo decembra zvrstile v Občini Cerkve-
njak. Srečno leto 2020!

Tomaž Kšela
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ODPRTJE NOVO 
ASFALTIRANE 

REGIONALNE CESTE IN 
TRGA

Nenapovedano se je otvoritve udeležil predsednik države 
Borut Pahor, ki se je ta dan mudil v tem koncu Slovenje.

V petek, 29. novembra, popoldan so v Cerkvenjaku svečano 
predali namenu obnovljeno regionalno cesto skozi naselje Cer-
kvenjak, novozgrajene pločnike, novo razsvetljavo ter novo 
trško ploščad pred domom kulture, kjer domuje tudi občina.

S tem dejanjem sta Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo in Občina Cerkvenjak zaključili s projektom obnove 
regionalne ceste skozi Cerkvenjak v skupni dolžini 2,3 kilome-
tra dolgega cestnega odseka. Z obnovo ceste so izvedeni tudi 
fizični ukrepi za umirjanje prometa v območju vrtca, osnovne 
šole in občine in s tem podana višja stopnja prometne varnosti 
najranljivejšim udeležencem v prometu pešcem. Skozi center 
Cerkvenjaka tako sedaj velja omejitev vožnje 30 kilometrov 
na uro. Celotna investicija je stala blizu 2,2 milijona evrov (kar 
je več kot znaša celoletni proračun Občine Cerkvenjak), Obči-
na Cerkvenjak je k tej investiciji vključno z ureditvijo trga iz 
proračuna primaknila 400 tisoč evrov.

Otvoritve pomembne pridobitve v Cerkvenjaku so se ude-
ležili podpredsednica vlade Republike Slovenije in ministrica 
za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, namestnik direkto-
rice direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, poslanec 
državnega zbora Republike Slovenije Franci Breznik ter ne-
napovedano sam predsednik države Slovenije Borut Pahor, ki 
se je vračal z uradnega obiska v Veržeju in se med potjo nazaj 
v Ljubljano nenapovedano ustavil tudi na turistični Domačiji 
Firbas v Cogetincih. Otvoritvene svečanosti so se udeležili, 
razumljivo, tudi predstavniki glavnega izvajalca del Pomgrad, 
d. d., iz Murske Sobote ter pogodbeni partnerji pri projektu 
»Obnova regionalne ceste R2 439 in izgradnja osrednjega trga 
v Cerkvenjaku« 

Med govorniki so se zvrstili župan Občine Cerkvenjak Mar-
jan Žmavc, poslanec Franc Breznik, predsednik države Borut 
Pahor in ministrica Alenka Bratušek. 

Župan Marjan Žmavc je med ostalim povedal: »Današnja 
otvoritev obnovljene regionalne ceste v dolžini 2,3 km, ploč-
nikov, javne razsvetljave, komunalnih vodov ter ukrepov za 
umirjanje prometa v samem središču Cerkvenjaka je ena naj-
pomembnejših in največjih pridobitev v zadnjih letih na podro-
čju cestne infrastrukture v naši občini. Za to investicijo smo 

izredno hvaležni Ministrstvu za infrastrukturo RS oziroma Di-
rekciji za infrastrukturo, ki je prispevalo večji delež sredstev za 
izvedbo tega projekta. Celotna vrednost znaša cca 2,2 milijona 
evrov, od tega je naša občina skupaj z ureditvijo trga prispevala 
okrog 400.000 evrov. V Občini Cerkvenjak smo na ti dve novi 
pridobitvi zelo ponosni, saj se je precej spremenila vizualna 
podoba centra Cerkvenjaka, ki daje neki nov videz urbanega 
središča naše občine, hkrati pa smo poskrbeli tudi za prome-
tno varnost pešcev oz. otrok iz osnovne šole in vrtca Cerkve-
njak. To je lepo darilo države Republike Slovenije naši občini, 
ki je junija letos praznovala že 21. leto samostojnega razvoja 
ter napredka na vseh področjih dela in življenja ljudi tukaj v 
Osrednjih Slovenskih goricah. Naši ljudje so delovni, kleni, na-
rodno zavedni ter navajeni trdega življenja in odrekanja, zato 
smo še toliko bolj veseli, da nam je država tudi tokrat prisluhni-
la s to investicijo oziroma novo prometno ureditvijo regionalne 
ceste R2 439, ki poteka skozi našo občino in je direktna nave-
zava na avtocesto A5 Maribor - Lendava , kajti dnevno tukaj 
poteka kar velika frekvenca prometa skozi center Cerkvenjaka 
v smeri proti Lenartu in Mariboru in v drugi smeri proti Sv. 
Juriju ob Ščavnici ter Ljutomeru. Res pa je tudi, da smo že pred 
dvema letoma skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo uredili 
en kilometer regionalne ceste, pločnikov ter javne razsvetljave 
na tej trasi, tako da smo zdaj v občini pridobili preko tri kilo-
metre urejene cestne in druge pripadajoče infrastrukture ter s 
tem varnejši dnevni promet za voznike in pešce. Urejena cestna 
infrastruktura pa ni pomembna zgolj iz prometnega vidika, am-
pak omogoča hitrejši razvoj drugih gospodarskih dejavnosti, 
na primer turizma, ki se vedno bolj razvija tudi tukaj v osrčju 
Slovenskih goric in je dobra cestna povezava še kako potrebna. 
V preteklosti je bilo to območje demografsko, pa tudi gospo-
darsko manj razvito področje naše države iz katerega so se lju-
dje odseljevali. Danes beležimo pozitivne demografske trende 
priseljevanja prebivalstva. K temu pa je tudi precej doprinesla 
dobra cestna povezava občine z drugimi kraji. Nova cestna in-
frastruktura nas je tako še bolj približala urbanim središčem 
v katera dnevno migrira okrog 50 odstotkov naših občanov v 
kraje zaposlitve ali šolanja«.

Župan se je tudi zahvalil vsem udeležencem v prometu, ki 
so dobrega pol leta morali strpno čakati ob polovičnih zaporah 
ceste, da so lahko gradbinci opravili svoje delo, ki je ob takšni 
zapori ceste precej oteženo. Zahvala ni manjkala tudi gradbin-
cem in občanom ob tej cesti, da so pokazali razumevanje in 
bili strpni drug do drugega, čeprav vedno tudi ni vse potekalo 
kot bi si eni in drugi želeli.

Občina Cerkvenjak je podelila tudi tri zahvale, ki so jih pre-
jeli: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slove-
nije za infrastrukturo in Podjetje Pomgrad d.d..
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Blagoslov obnovljene regionalne ceste, pločnika in nove trške 
ploščadi je opravil domači župnik Janko Babič. V kulturnem pro-
gramu pa so sodelovali Slovenskogoriški pihalni orkester, Mešani 
pevski zbor KD Cerkvenjak in učenci OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.

Dogajanje se je končalo na pogostitvi v Avli generala Rudol-
fa Maistra v cerkvenjaški OŠ, kamor so bili vabljeni vsi, ki so 
se udeležili otvoritve. 

Franc Bratkovič 
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MODERNIZACIJA 
OBČINSKIH CEST

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. 80.000 EUR je bila predmet načrtovana v letu 2019 in se 
planira za izvedbo v spomladanskem času v letu 2020.

Občinska cesta – javna pot se začne v križišču za kmeti-
jo Smej v Andrencih in nadaljuje v smeri Peščenega Vrha v 
dolžini ca. 560 m. Obstoječe vozišče je v makadamski izved-
bi širine 2,5 - 3,0 m. Odsek je nujno potreben obnove, kajti 
na območju ceste je stalni izvir podtalnice, ki povzroča večje 
stroške vzdrževanja predmetnega odseka ceste.

Za ta namen izvedbe investicije je trenutno v izvajanju po-
stopek javnega naročanja, s katerim bo izbran najugodnejši 
izvajalec del, ki bo dela tudi izvedel.

NOVI JAVNI VODOVOD IN 
ELEKTRIČNO OMREŽJE 

S TRAFO POSTAJO V 
BRENGOVI OB AVTOCESTI

Del naselja Brengova (severno od obstoječe avtoceste Maribor–
Lendava) še ni imel izgrajenega javnega vodovodnega omrežja. 

Občina se je glede na potrebe prebivalstva odločila za do-
graditev obstoječega javnega vodovodnega omrežja in ga v 
mesecu novembru tudi dokončno izgradila.

Novo sekundarno vodovodno omrežje se je v delu naselja 
Brengova priključilo na obstoječi primarni vodovod pri kmeti-
ji Klobasa in naprej po dolini za gospodinjstva od hišne št. 60 
- 64. Skupna dolžina novega primarnega vodovoda tako znaša 
ca. 943 metrov ter v dolžini ca. 600 m sekundarnih odsekov 
ter priključkov.

Prav tako se je občina v letu 2017 s podjetjem Elektro Ma-
ribor uspela dogovoriti za prepotrebno obnovo električnega 
omrežja in izgradnjo trafo postaje. Ta investicija je s strani 
investitorja Elektro Maribor v fazi pridobitve gradbenega do-
voljenja in se bo izvajala spomladi 2020.

Izgradnja vodovoda v naselju Brengova

PREGLED INVESTICIJ V LETU 2019

OBNOVA REGIONALNE 
CESTE IN PLOČNIKA 

NA R II 439 TER 
UREDITEV TRGA PRED 

IN PARKIRIŠČA ZA 
OBČINSKO ZGRADBO

Občina kot sofinancer in Direkcija RS za infrastrukturo 
(DRSI) kot investitor sta dokončali eno največjih investicij na 
območju ceste infrastrukture v občini Cerkvenjak. 

Sanacija obstoječe regionalne ceste R2-439, na odseku od 
pokopališča skozi center naselja Cerkvenjak vse do križišča z 
obrtno cono in avtocesto ter na odseku od križišča za naselje 
Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob Ščavnici, je zaklju-
čena. S tem je glavna regionalna cesta s pločniki ter vso pripa-
dajočo opremo (javna razsvetljava, vodovod, optično omrežje) 
skozi občino Cerkvenjak v celoti obnovljena.

V sklopu investicije je temeljito prenovljen tudi trg pred 
občino, ki je dobil moderno zasnovo, primerno za izvajanje 
javnih prireditev.

Za občino in pred OŠ se je obnovilo tudi obstoječe parkiri-
šče, ki je bilo še v makadamski izvedbi.
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Obnova ceste je obsegala številne ukrepe za povečanje var-
nosti na predmetnem odseku ceste. Uredilo se je priključke na 
regionalno cesto. Obstoječi pločniki so se rekonstruirali, del 
pločnika na odseku za Čagono do pešpoti Slaček in od konca 
pešpoti do obrtne cone so se dogradili. V celoti se je uredila 
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 
so se izvedli fizični ukrepi za umirjanja prometa, uredilo in 
prestavilo se je eno od avtobusnih postajališč. 

Prav tako so se izvedli ukrepi za zagotavljanje preglednosti 
v priključku, ki se priključuje na regionalno cesto iz parkirišča 
občine. Za zagotovitev stabilnosti brežine ob pločniku sta dve 
večji podporni konstrukciji. 

V prihodnje že načrtujemo obnovo regionalne ceste R II 734 
z izgradnjo pločnika in JR in sicer na odseku med križiščem 
pri vili Rajh in križiščem za naselje Andrenci in Stanetinci.

NOVO NASELJE 
COGETINCI (NEDELJKO)
Za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko) je izbran 

izvajalec del (Komunalno podjetje Ptuj d.d.) ter so pripravljal-
na dela že v teku.

Podpis gradbene pogodbe

Pridobljena so bila zemljišča, potrebna za cesto (parcele za 
hiše ostajajo v privatni lasti) in izgradnjo komunalne opreme 
za potrebe izgradnje cca 10 - 12 novih stanovanjskih hiš za 
mlade družine. Občina ima v občinskem proračunu za 2020 
zagotovljena sredstva za ureditev I. faze komunalne opreme za 
predmetno naselje, ki bo znašala čez 80.000 EUR.

Vedno več ljudi, predvsem mladih, se odloča ostati ali priti 
živet v Cerkvenjak, kajti v zadnjem obdobju so se z ureditvijo 

komunalne, cestne šolske, športne, poslovno-trgovske, zdra-
vstvene, kulturne in druge infrastrukture resnično ustvarile 
razmere za zelo kvalitetno prebivališče, kar se kaže na vsako-
letnem zviševanju števila prebivalcev. 

Naselje bo zagotovilo vso infrastrukturo, in sicer od vo-
dovodnega, električnega, kanalizacijskega in priključka na 
optično telekomunikacijsko omrežje ter meteorno kanali-
zacijo in cesto s pločnikom in javno razsvetljavo, ki se bo 
navezovala na obnovljeno regionalno cesto, s pločnikom z 
varnim dostopom do centra naselja Cerkvenjak.

Izgradnja komunalne opreme naselja Cogetinci (Nedeljko)

KOLESARSKE POTI TUDI 
PO CERKVENJAKU

Občina Cerkvenjak že od leta 2018 skupaj z večjo skupino 
Podravskih in Pomurskih občin sodeluje v projektu »KOLE-
SARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE 
GORICE«.

Projekt, ki se ocenjuje v višini ca. 22,5 mio EUR in bo sofinanci-
ran s strani EU se bo izvajal v prihodnjih letih. Trenutno je izvedbe 
projektne dokumentacije, katere strošek znaša v višini ca. 0,85 mio 
EUR, od katerih je delež Občine Cerkvenjak ca. 50.000 EUR.

Kolesarske poti bodo urejene 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 Slo-
venskih goricah skozi naselje Čagona, Cerkvenjak, Cogetinci 
in Brengova v smeri občine Gornja Radgona. Na območju ob-
čine Cerkvenjak bo zaradi omejenih prostorskih možnosti ob 
cestah (pozidava) na veliki večini urejena souporaba vozišča 
s kolesarji oz. t.i. »Sharrow«, za kar se bodo izvedle ustrezne 
talne in vertikalne označbe na in ob vozišču. 

Predmetni projekt bo nova pridobitev za občino Cerkve-
njak predvsem z vidika razvoja kolesarskega turizma in 
povečanja prometne varnosti za kolesarje.
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PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2019

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2020:
 - JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba) – cca. 560 m

IZBOR IZVAJALCA DEL

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

NA ODSEKU:
 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO
 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova ZAKLJUČENO
 - Cerkvenjak–Stanetici/Andrenci (200 m) V PRIPRAVI
 - KOLESARSKE POTI V IZVAJANJU

2. VODOVOD:

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH 

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –  
COGETINCI

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

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

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO) V IZVAJANJU

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZAKLJUČENO

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA  
ZA SOFINANCIRANJE

V IZVAJANJU 

Mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

8. redna seja Občinskega sveta Občine 
Cerkvenjak

O PRORAČUNU 2020 V 
PRVEM BRANJU

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak v sre-
do, 6. novembra, je bilo šest točk dnevnega reda. Prve tri toč-
ke so šle skozi, kot bi pihnil. Že naslednja, Sklep o potrditvi 
cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Cerkvenjak pa je kaj hitro dala 
vedeti, da se bodo kresala mnenja. Razloge, že v materialu za 
sejo posredovane svetnikom, je na seji še enkrat obširno podal 
predstavnik podjetja Saubermacher d.o.o., Boštjan, Berlak. 
Vzroki, ki terjajo spremembo cen odvoza komunalnih odpad-
kov oziroma podražitev te storitve so različni, od zahtevnej-
ših državnih predpisov, višjih stroškov sežiga lahke frakcije 
in termične obdelave, do padca cen reciklatov. Vsi odpadki 

se vozijo na sežig v tujino. Embalaža se ločuje na dvanajst 
podfrakcij. Količine komunalnih odpadkov pa iz leta v leto 
naraščajo. Stroški dela so višji, k čemur pripomorejo tudi dvigi 
plač. Cena storitve odvoza od gospodinjstev pa naj bi bila že 
pet let enaka, je med drugim navedel Berlak.

Po obrazložitvi je sledila daljša razprava. In čeprav so bila 
mnenja, da je razlogom težnje po podražitvi težko oporekati, 
so občinski svetniki pozvali Saubermacher in Cerop, naj iščeta 
rezerve znotraj podjetja in naj ne zahtevata podražitve. Sve-
tniki podražitve niso potrdili. S podražitvijo pa se že predho-
dno na svoji seji ni strinjal Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki mu predseduje 
mag. Mirko Žmavc.

Najaktualnejša točka dnevnega reda je bil seveda Predlog 
proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020 v prvi obravnavi. 
Obsežno gradivo, za kaj vse mora občina zagotoviti in najti 
denar, da lahko deluje in razdeli proračunski kolač, vsem, ki 
so do delčka njega upravičeni, je pripravila višja svetovalka 

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV
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za proračun in finance Simona Kramberger, mag. posl. ved. 
Proračun za leto 2020 naj bi bil na prihodkovni strani težek 
2.177.067 evra in na odhodkovni 2.150.201 evro. 

Predstavniki Saubermacherja in Ceropa niso uspeli prepričati 
svetnikov za dvig cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Cerkvenjak.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprogra-
me, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Neposredni uporabnik lahko torej v tekočem letu 
razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vklju-
čen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravi-
ce porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
Najpomembnejši prihodek občina pričakuje iz naslova doho-
dnine in namreč v višini 1. 569.272 evra. Največji odhodek pa 
na področju investicij v znesku 774.992 evrov. K temu sledi 
odhodek tekoči transferi 678.583 evrov. Občina Cerkvenjak 
v predlogu proračuna načrtuje za investicijsko vzdrževanje in 
gradnjo občinskih cest preko 343.000 evrov. Največ denarja 
bo vzela investicija v kolesarske poti oziroma povezave na 
območju razvojnega partnerstva Slovenske gorice. Za to inve-
sticijo bo na območju Občine Cerkvenjak šlo dobrih 184.000 
evrov, 145.000 jih bo prišlo iz evropske in državne blagajne, 
razlika pa iz občinskega proračuna. Prav kolesarske poti skozi 
občino Cerkvenjak so dale svetnikom veliko pomislekov, saj 
veliko kje obstoječih cest, kjer bo potekala kolesarska pot, ne 
bo možno širiti. In kot se je izrazil eden od svetnikov, bodo na 
obstoječi cesti, zarisane le črte. A zdaj je, kaj je. Gre za pro-
jekt kolesarskih povezav na območju razvojnega partnerstva, 
v katerega so vključene občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, 
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah, Sveti Andraž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Trnovska vas. 
Zasnovanega projekta pa Občina Cerkvenjak zdaj ne ruši. Ob-
čina Cerkvenjak bo v novem proračunu modernizirala tudi le-
tos izpadli odsek ceste v Andrencih (pod Smejem) v dolžini 560 
metrov in vrednosti 81.500 evrov. V Andrencih načrtujejo tudi 
modernizacijo ceste na odseku Benko v smeri proti Antoniču 
v dolžini 391 metrov in predvideni ceni 42.700 evrov, moder-
nizirali naj bi tudi del javne poti Cogetinci – Hauzer v znesku 
25.000 evrov. Načrtujejo še odkup zemljišč za cesto Cogetinci 
– Kocmut – Grabonoški vrh v znesku 10.000 evrov in izgra-
dnjo pločnika Cerkvenjak – Stanetinci v dolžini 195 metrov, 
kar na bi stalo 36.000 tisoč evrov. Prav tako je v predlogu pro-
računa predvideno komunalno opremljanje novega naselja v 
Cogetincih, kar naj bi stalo Občino Cerkvenjak 120.000 evrov. 
Tu je še izgradnja prve faze Vitalin parka v soseščini ŠRC, ki 
je prav tako izpadla iz letošnjega proračuna. Ta investicija bo 
stala 129.478 evrov. 40.000 evrov bo k tej investiciji prispeval 
Evropski sklad za regionalni razvoj.

To ni vse, kar bo treba postoriti v obdobju proračuna 2020. 
Manjkalo ne bo sprotnih vzdrževanj cest in druge komunalne 
infrastrukture. Treba je vedeti, da ima Občina Cerkvenjak na 
skrbi kar 80 kilometrov vzdrževanja cest in javnih poti.

Pešci iz Stanetincev in Andrencev ter pohodniki naj bi prihodnje 
leto končno dočakali pločnik od odcepa proti nekdanji Tušakovi vili 
(danes Rajhovi) do križišča za Stanetince in Andrence v dolžini 195 
metrov. Morda tudi kašni dve, tri luči? 

Seveda na seji občinskega sveta ni šlo vse gladko okrog 
predloga proračuna, Bilo je veliko glasnih pomislekov in že-
lja. Nekaj od tega bo verjetno zagledalo luč sveta v drugem  
branju, ko bo, vsaj tako je pričakovati, proračun za leto 2020 
tudi sprejet.

Zagotovo pa na tej seji ni bilo biti prijetno v vlogi župana. 
Apetitov in želja je bilo res veliko. 

Franc Bratkovič

SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU OBČINE 
CERKVENJAK

V Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Cerkvenjak aktivno sodelujemo v vseh akcijah in razpisih, ki 
jih organizira in vodi Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa. Tako smo se v letu 2019 prijavili na javni 
razpis lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in 
pospeševanju preventivnih programov in nacionalnih akcij 
in pri tem bili uspešni. Na razpisu smo pridobili spretnostni 
poligon za potrebe mladih kolesarjev, 6 kolesarskih čelad, tri 
triopane za usposabljanje kolesarjev in 12 odsevnih brezro-
kavnikov za kolesarje. Vse navedeno smo v uporabo predali 
Osnovni šoli Cerkvenjak – Vitomarci.

Prav tako smo s sklepom seje Sveta iz sredstev Sveta za 
preventivno in vzgojo Občine Cerkvenjak nabavili in predali 
Osnovni šoli Cerkvenjak 2 novi kolesi za potrebe usposablja-
nja kolesarjev, predvsem izvedbe kolesarskih izpitov in sode-
lovanja tekmovalcev pri tekmovanjih v spretnostni vožnji.

Gre za prispevek k večji varnosti in usposobljenosti mladih 
pri vožnji s kolesom v cestnem prometu. Skupaj s varnostnimi 
čeladami, odsevnimi brezrokavniki in poligonom za spretnostno 
vožnjo smo tako poskrbeli za možnost celovitega usposabljanja.

Seveda smo skupaj z vsemi občankami in občani tudi v Sve-
tu za preventivo aktivno spremljali izgradnjo glavne ceste sko-
zi center Cerkvenjaka. Gre za velik prispevek v večji varnosti 
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predvsem najbolj ranljivih skupin v cestnem prometu, kot so 
pešci in kolesarji.

Predaja koles

Dne 22. 1. 2020 bomo avli Doma kulture Cerkvenjak ponov-
no izvedli predavanje o novostih in spremembah zakonodaje na 
področju predpisov o varnosti v cestnem prometu. Predavanje 
bo izvedla predstavnica Avtošole Lešnik&Zemljič. Že sedaj 
vabimo vse, da se predavanja udeležite v čim večjem številu. 

Andrej Kocbek, SPVCP Cerkvenjak

DONACIJA VRTCU 
CERKVENJAK

Podjetje MarkoMark Nival, d. o. o., iz Vidma pri Ptuju, je 
Vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak doniralo 500,00 €. V vrtcu so 
prispevka zelo veseli in ga bodo s pridom uporabili za nakup 
igrač in didaktičnih pripomočkov.

Občina Cerkvenjak

STROKOVNA EKSKURZIJA 
VETERANOV IN 

ČASTNIKOV ZGORNJE 
DRAVSKE DOLINE V 

CERKVENJAKU
V soboto, 19. oktobra, so veterani Območnega združenja ve-

teranov vojne za Slovenijo Zgornje Dravske doline in častniki 
občin Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi 
in Vuzenica in njihovi družinski člani, v okviru vsakoletne 
strokovne ekskurzije in tovariškega druženja, obiskali Občino 
Cerkvenjak in veterane Območnega združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Lenart.

 Preko sto udeležencev si je po kosilu v gostišču Anton v 
Stari Gori ogledalo zanimiv Muzej starodobnikov. V središču 
Cerkvenjaka jih je sprejel in predstavil Občino Cerkvenjak 
njen župan Marjan Žmavc. Ob spominskem obeležju na 

AKTUALNI DOGODKI IN DOGAJANJA

osamosvojitveno vojno Slovenije je sledila ura zgodovine. 
Polkovnik Andrej Kocbek, predsednik Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Lenart, je predstavil bojne ak-
tivnosti med osamosvojitveno vojno za Slovenijo na območju 
takratne občine Lenart, kamor je spadalo tudi današnje oze-
mlje sedanje občine Cerkvenjak. Pri tem je naglasil, da je bila 
5. 7. 1991 v Cerkvenjaku oblikovana tankovska četa Območ-
nega štaba teritorialne obrambe Ptuj.  Na zaključku predstavi-
tve so se gostiteljema zahvalili: častni predsednik veteranske 
organizacije Bogdan Ledinek, njen aktualni predsednik Dali 
Cvar in predsednik častniške organizacije Miloš Pečoler. 

Po srečanju z županom in predavanju o vojni 1991 so se 
udeleženci napotili na pokušino slovenskogoriških dobrot in 
vina izletniške kmetije Breznik.

Na sliki z leve: polkovnik Andrej Kocbek, predsednik OZVVS Le-
nart, Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, Bogdan Ledinek, 
častni predsednik OZVVS Zgornje Dravske doline, Dali Cvar, 
predsednik OZVVS Zgornje Dravske doline, Dušan Volmajer, član 
predsedstva OZVVS Zgornje Dravske doline, Feliks Borko, član 
predsedstva OZ VVS lenart, Igor Faletič, podpredsednik, Franc 
Glazer in mag. Jože Marhl, člana predsedstva OZSČ občin Muta, 
Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica

A. K., foto: J. Marhl
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27. SREČANJE GASILSKIH 
VETERANOV GZ LENART 
Gasilska zveza Lenart in njena komisija za delo z veterani 

sta tudi letos organizirali tradicionalno, tokrat že 27. družabno 
srečanje gasilskih veterank in veteranov iz vseh desetih PGD 
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Trojica, Osek, Gočova, Sel-
ce, Voličina, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv Ana ter enote 
Lokavec, vključenih v GZ Lenart. Gasilska zveza Lenart sku-
paj šteje 1235 gasilk in gasilcev, od tega 157 veteranov, in je v 
podravski regiji druga najštevilčnejša zveza v regiji.

 Letos je za srečanje bil izbran Benedikt, potekalo je v četr-
tek, 7. novembra. Od 157 gasilcev, kolikor jih ima status ve-
terana oz. veteranke, se je srečanja udeležilo 79 gasilskih ve-
teranov in veterank. Med njimi tudi Stanko Šteinbauer, častni 
predsednik GZ Lenart. 

Gasilski veterani so se zbrali pri gasilskem domu v Bene-
diktu, kjer jih je nagovoril in zaželel dobrodošlico benediški 
župan mag. Milan Repič, nagovorili pa so jih tudi Alojz Gre-
gorec, predsednik komisije veteranov pri GZ Lenart, Jože Se-
linšek, predsednik GZ Lenart, poveljnik GZ Lenart Leopold 
Omerzu, Peter Šipek, predsednik komisije veteranov maribor-
ske regije in član te komisije pri GZ Slovenije.

Po nagovorih in pozdravih je sledilo skupinsko fotografira-
nje, nato so se odpravili v goste kTuristično-vinogradniškemu 
društvu Benedikt pri Treh kraljih. Tam jih je sprejel Marjan 
Farasin, predsednik društva in jih ob pokušini vin, ki jih pride-
lajo njihovi člani, v besedi popeljal v čase »Kralja Slovenskih 
goric«, Dominika Čolnika. Čolnik se je rodil 3. avgusta 1830 
pri Treh kraljih v Slovenskih goricah in bil živinozdravnik, 
narodni buditelj ter predvsem napredni sadjar in vinogradnik.

Iz Treh kraljev je gasilce veteranke in veterane pot vodila 
nazaj v Benedikt na ogled podjetja Branko Antela, d. o. o., 
kjer poteka proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih 
izdelkov iz papirja. Sprejel jih je Branko Sraka, direktor, ki je 
eden od dveh solastnikov tega podjetja.

Svoje druženje so veteranke in veterani GZ Lenart zatem 
zaključili na poznem kosilu na turistični kmetiji Kaučič v Tr-
steniku. 

Franc Bratkovič

NARODNO-ZABAVNE VIŽE 
ZNOVA V CERKVENJAKU
Po letu premora smo bili v Kulturnem društvu Cerkvenjak 

znova organizacijsko aktivni, saj nam je na ‘Slovenskogori-
ški klopotec narodno-zabavne glasbe Cerkvenjak 2019’ uspe-
lo pritegniti kar 13 ansamblov iz vse Slovenije. V petek, 18. 
oktobra 2019, so se na odru Kulturnega doma v Cerkvenjaku 
predstavili ansambli: Razgled, Aktual, Vrli muzikantje, Hec, 
Upanje, Pik, Gregorja Kobala, Jarica, Slovenjegoriški muzi-
kantje, Razplet, Pok, Roka Kastelca ter Špadni fantje, v revial-
nem delu pa so nastopili letošnji zmagovalci festivala Sloven-
ska polka in valček, ansambel Vražji muzikanti.

Strokovno komisijo v sestavi Tomaža Tozona, Braneta 
Klavžarja in Tine Bohak Adam, je najbolj prepričal Ansambel 
Roka Kastelca iz Ivančne Gorice s skladbo ‘Lepa si, Slove-
nija’. Srebrni klopotec za lastno skladbo je prejel ansambel s 
primorskega konca Špadni fantje, bronasti klopotec pa je šel 
v roke Ansamblu Jarica. Občinstvo je največ glasov namenilo 
ansamblu Upanje iz Gorišnice, najboljša priredba festivala pa 
je bila izvedba ‘Travniki so že zeleni ansambla Špadni fantje, 
čigar lastna skladba ‘Srečen človek’ je prejela tudi nagrado za 
najboljše besedilo. 

Celotno prireditev je posnela televizijska postaja BKTV, ki je 
narodno-zabavno prireditev že tudi predvajala po svojih kanalih. 

Zlati klopotec je prejel Ansambel Roka Kastelca iz Ivančne Gorice. 
Foto Askari

Festival v Cerkvenjaku spada med najstarejše tovrstne pri-
reditve v Sloveniji, organizatorji pa se vsako leto trudimo, da 
je prireditev slišana tudi izven naše regije in da se kakovost iz-
vedbe prireditve lahko brez težav kosa tudi s tistimi največjimi 
festivali. To so pohvalili tako obiskovalci kot tudi udeleženci 
sami, saj so organizatorji poleg brezhibne organizacije na odru 
poskrbeli tudi za dobro počutje obiskovalcev in nastopajočih 
izven odrskih desk. Pohvaliti velja tudi dejstvo, da je bilo na 
prireditvi opaziti večje število domačinov kot zadnja leta, kar 
je tudi svojevrstno priznanje tako kakovosti prireditve kot tudi 
delu društva. 

Dani Zorko
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4. FESTIVAL VIN 
OSREDNJIH SLOVENSKIH 

GORIC
Tokrat so v samostanski vodnjak na fermentiranje spusti-
li penine šestih slovenskogoriških vinogradnikov

V mogočni samostanski kleti v Sveti Trojici v Slovenskih 
goricah je Društvo za ohranjanje kulture Vincar iz Cerkvenja-
ka, ki mu predseduje Žan Krajnc, v oktobru organiziralo že 
četrti festival vin osrednjih Slovenskih goric.

Martina Breznik, podpredsednica društva, četrta cerkvenjaška 
vinska kraljica in pobudnica festivala vin je o festivalu povedala: 

»Skupaj lažje rastemo, skupaj zmoremo več, je citat uspe-
šno izvedenega, sedaj že tradicionalnega Četrtega festivala vin 
osrednjih Slovenskih goric, ki se je odvijal v petek, 25. oktobra 
2019 v Frančiškanskem samostanu v občini Sveta Trojica, v 
organizaciji Društva za razvoj kulture Vincar. 

Osrednje Slovenske gorice so čudovita pokrajina z unikatni-
mi vini, ki pa še vseh svojih čarov niso pokazala. 

Z namenom, da združimo vinogradnike, vinarje in društva 
vinogradnikov iz tega območja, smo izvedli Festival vin osre-
dnjih Slovenskih goric. Na festivalu se je povezalo vseh šest 
društev vinogradnikov iz občin Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sve-
ti Jurij, Lenart, Benedikt in Sveta Ana. Skupaj se je predstavilo 
19 vinogradnikov in vinarjev z več kot 50 vzorci različnih vin. 

Z nami so bili družina Breznik, Vinotoč Pučko, Vinogradni-
štvo Veberič-Kozar, Vinska klet družine Klobasa, Vinska klet 
Edvard Fekonja, Konrad wine, Kmetija Marjana Senekovič, 
Vina Toplak, Vina Kramberger, Vina Donik, Vinogradništvo Še-
bart, VINO VITIS, Vinogradništvo Rojs Rojs, Kmetija družine 
Senekovič, Vinogradništvo Farasin, Gostišče na kmetiji Kaučič, 
Turistična kmetija Hari, Vinarstvo Hafner in Vinarstvo Šenveter.

Samostanska klet v Sv. Trojici je bila polna, manjkale niso niti 
kronane glave.

Tudi letošnje leto je lokacija festivala bila čudovita Frančiškan-
ska klet v Občini Sveta Trojica, ki ni le ena izmed najlepših kleti 
v Slovenskih goricah, ampak je tudi ena izmed naj unikatnih.

Prisotne so nagovorili predsednik društva Vincar, Žan 
Krajnc, župan Občine Sveta Trojica David Klobasa, župan 
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, šesta cerkvenjaška vinska 
kraljica Tjaša Simonič in direktor Kmetijsko svetovalne služ-
be Ptuj Andrej Rebernišek. Festivala vin pa so se udeležili tudi 
vinski vitezi slovenskega in evropskega reda ter sommelierji.

Društvo Vincar se je s posebno gesto zahvalilo tudi vinogradni-
kom Klobasa, Hafner, Šenveter in Breznik, katerih penine so leto 
dni počivale v samostanskem vodnjaku. Prav dvig in spust penin 
v 14- metrski vodnjak, ki ga skrivajo zidovi samostanske vinske 
kleti, je bil poseben dogodek festivala. Penine, ki so jih spustili v 

vodnjak bodo tokrat v njem zorele dve leti, vse do 6. festivala vin 
osrednjih Slovenskih goric. Ob prej omenjenih štirih vinogradni-
kih so sedaj v vodnjaku na zorenju tudi penine Gostišča na kmetiji 
Kaučič iz Benedikta in penine Konrad Wine iz Svetega Jurija. 

Ob zaključku uradnega dela vinskega festivalskega dogajanja 
se je Društvo Vincar še zahvalilo tudi sponzorjem Festivala vin 
osrednjih Slovenskih goric, podjetju Agroremont, Roku Berdi-
neku, podjetju Bardon d.o.o., podjetju SES d.o.o., Ozvočen.si, 
županu Občine Sveta Trojica Davidu Klobasa in Tereziji Bre-
znik. Kot je povedala Martina Breznik, so jim v znak pozornosti 
namenili njihovo največjo dragocenost. penino, ki je leto dni, 
vse od tretjega Festivala vin osrednjih Slovenskih goric počiva-
la na dnu vodnjaka v idealnih pogojih in je odlične kakovosti.

V pričakovanju lansko leto v vodnjak spuščene penine

 
Vinogradniki Klobasa, Breznik, Šenveter in Hafner s steklenicami 
penin, ki so leto dni zorele v vodnjaku. 

Brez pomoči njihovih prijateljev in ostalih cenjenih sponzorjev 
pa festival ne bi mogel biti izpeljan v takšni meri, kakršni je bil. 
Zato se iskreno zahvaljujejo tudi Gostinski opremi Burja, Zavo-
du SloVino, družini Breznik, podjetju Halder, Radenski, Študent-
skemu klubu Slovenskih goric, Klubu študentov Ruš, Selnice in 
Lovrenca, Podjetju Agroremont, Občini Sveta Trojica in Razvoj-
ni agenciji Slovenske gorice. Vinskim brbončicam, Huti, Radiu 
Slovenske gorice, Ovtarjevim novicam, glasilu Zrnje, Artio print, 
Ivanu in Silvi Šenekar, Kmetiji Plohl, Ireni Heric, BK TV, Štajer-
cu, Tjaši Oman, Moniki Firbas, Aleksandri Papež, Toniju Konrad 
ter našim prostovoljcem, ki so prav tako veliko pripomogli k ure-
sničitvi naše ideje in same realizacije festivala. 

Penin pa niso namenili le vinogradnikom in sponzorjem. Vsi, 
ki so bili prisotni na festivalu, so imeli možnost penine tudi de-
gustirati. Dogajanje v samostanski kleti je popestrila še odlična 
pevska skupina Zven in mlada pevka Kiara Katan iz Lenarta. 

Franc Bratkovič
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OB DNEVU SPOMINA NA 
MRTVE NA GRAŠKEM 

POKOPALIŠČU
Že tradicionalno se predzadnji teden oktobra člani Združenja 

borcev za vrednote NOB Lenart in Cerkvenjaka odpravijo na 
komemoracijo v Gradec, kjer se na centralnem pokopališču v 
Gradcu ob mednarodnem spomeniku žrtvam nacizma pokloni-
jo njihovemu spominu. Na spomeniku je vklesanih 2116 imen 
talcev, borcev proti nacifašizmu ter dezerterjev. Od tega je na 
spomeniku 1213 imen Slovencev, tudi iz Cerkvenjaka. 661 tru-
pel talcev je bilo iz mariborskih zaporov. Med tam pokopanimi 
je tudi 65 padlih borcev legendarnega Pohorskega bataljona. V 
enajstih jezikih žrtev na spomeniku, ki je delo nekdanje Gra-
nitne industrije iz Oplotnice, in je bil odkrit 1. novembra 1961 
piše: Čuvajte svobodo in mir kajti dali smo zanjo življenja.

Spomenik na centralnem pokopališču v Gradcu je delo nekdanje 
Granitne industrije iz Oplotnice. Odkrit je bil 1. novembra 1961.

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

Udeleženci komemoracije v Gradcu iz Cerkvenjaka in Lenarta so 
si ob vrnitvi domov ob tej priložnosti na Zavrhu ogledali še Muzej 
domoljubja, posvečen generalu in pesniku Rudolfu Maistru. 

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

Letos je komemoracija v Gradcu bila precej veličastna, saj 
so se je poleg obeh omenjenih združenj borcev za vrednote 
NOB, Cerkvenjaka in Lenarta, ki je bilo z svojim predsedni-
kom Alojzem Bezjakom nosilec organizacije komemoracije, 
udeležila vsa združenja borcev za vrednote NOB iz območja 
Pokrajinskega sveta ZB Podravja, razen Ptuja. V kulturnem 
programu so sodelovali pevci Kulturno turističnega društva 
Selce. Žrtvam fašističnega terorja se je poklonilo 230 udele-
žencev komemoracije, skupaj z desetimi prisotnimi prapori. 
Delegacije prisotnih združenj so k spomeniku žrtvam terorja 
položila vence. Govornik na komemoraciji je bil predsednik 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Marijan 
Križman. Slednji si je ob vrnitvi iz Gradca na Zavrhu ogledal 
še Muzej domoljubja, posvečen generalu Rudolfu Maistru.

Franc Bratkovič 

KOMEMORACIJA OB 
DNEVU MRTVIH

Društvo general Maister Cerkvenjak in Krajevna organizaci-
ja združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak sta ob Dne-
vu spomina na mrtve pred spomenikom generalu in pesniku 
Rudolfu Maistru ter pred spomenikom NOB na osrednjem trgu 
v središču Cerkvenjaka pripravila komemoracijo. Na njej se 
je na prenovljenem trgu pred stavbo občine Cerkvenjak zbra-
lo veliko ljudi, ki so s svojo prisotnostjo počastili spomin na 
borce za severno mejo na čelu z Rudolfom Maistrom, na borce 
narodnoosvobodilne borbe, na žrtve nacizma in fašizma ter na 
vse, ki so izgubili življenje v osamosvojitveni vojni. Brez njih 
Slovenija danes ne bi bila samostojna in enakopravna država v 
skupnosti evropskih narodov in držav.

Na komemoraciji se je zbralo za krajevne razmere veliko ljudi.

Zbrane je najprej pozdravil predsednik Društva general Ma-
ister Cerkvenjak Roman Lorenčič, nato pa je spomin na Mai-
strove borce in borce NOB ter žrtve fašizma obudil predsednik 
krajevne organizacije združenja borcev za vrednote NOB Cer-
kvenjak Franc Bratkovič. Na komemoraciji je zbranim sprego-
voril tudi župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.
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Profesor dr. Bernard Rajh ter novinar in urednik Edvard 
Pukšič pa sta ob tej priložnosti prebrala nekaj Maistrovih ter 
Borovi in Kajuhovi pesmi. Na koncu sta delegaciji obeh or-
ganizacij, ki sta komemoracijo pripravili, v spremstvu župana 
položili venca pred oba omenjena spomenika.

Počastili so spomin na generala Rudolfa Maistra in njegove borce 
za severno mejo.

Venec so položili tudi pred spomenik NOB v središču Cerkvenjaka.

Kulturni program sta izvedla Bernard Rajh in Edvard Pukšič, ki sta 
prebrala nekaj Maistrovih in Kajuhovih pesmi.

Po komemoraciji, na kateri se je zbralo za krajevne razmere 
veliko ljudi, so se udeleženci še nekaj časa zadržali na trgu in 
obujali spomine na pomembne dogodke v naši zgodovini.

T. Kšela

MARTINOVANJE V 
CERKVENJAKU

Vinska trta se že kar nekaj časa ne šibi več pod težo plodov, 
grozdje je sprešano in kar je nateklo iz njega je v sodih, slad-
ki mošt je postal vino. Prav slednje znamo Slovenci še kako 
praznovati. Praznujemo 11. novembra na dan sv. Martina, ko 
mošt postane vino, pravi stari ljudski rek. Zanimivo je, čeprav 
svetnik Martin nima neposredne zveze z vinom, je postal pa-
tron vinarjev, sodarjev, gostilničarjev, pa vojakov, konjenikov, 
orožarjev, kovačev, mlinarjev in domačih živali posebno gosi, 
katere se ob dušenem rdečem zelju, morajo najti na obloženi 
praznični martinovi pojedini. 

V Evropi Martina praznujemo zelo različno. V Sloveniji in so-
sednji Hrvaški ga zaznamujemo predvsem kot praznik vina, kar 
drugje po svetu ni običaj. Sicer pa spomnimo, da je prvi razcvet 
vinogradništvo na slovenskem ozemlju doživelo že v času Ri-
mljanov od 1. do 4. stoletja. Po prihodu Slovanov konec 6. sto-
letja pa je propadlo, saj so ti poznali le medico, žganje in pivo.

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

Razumljivo, kako tudi ne, saj so tudi v Cerkvenjaku doma 
pridni vinogradniki, če že niso tu doma, pa imajo v Cerkve-
njaku oz. njegovih zaselkih vinograde. Občina Cerkvenjak in 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak sta v 
sodelovanju z društvom kmečkih žena in deklet Cerkvenjak, 
turističnim društvom Cerkvenjak in Rimljani iz Peščenega 
Vrha, tako tudi letos pripravila tradicionalno martinovanje. Le 
kako ga ne bi, saj se znova obeta, kot napovedujejo poznavalci 
razmer in vinski strokovnjaki, kvalitetna vinska kapljica, po 
količini pa je bila letina slabša.

Tudi letos niso manjkale na martinovanju v Cerkvenjaku vinske kraljice.

V kulturnem programu je sodeloval tudi mešani pevski zbor Kultur-
nega društva Cerkvenjak.
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Ker je ob Martinovem povsod na okoli veliko prireditev 
so v Cerkvenjaku nazdravili mlademu vinu, teden pozneje v 
soboto, 16. novembra. Martinovanje pa tokrat ni potekalo na 
že ustaljenem prostoru pred cerkvenjaškim gasilskim domom, 
temveč v dvorani gasilskega doma.

Martinovanja v Cerkvenjaku so se poleg čisto navadnih obi-
skovalcev, udeležili tudi vinski vitezi slovenskega in evrop-
skega reda, še več je prišlo vinskih kraljic. Seveda se je prire-
ditve udeležilo tudi več drugih pomembnih gostov.

Prisotni so bili po nagovoru moderatorke prireditve Darinke 
Čobec, najprej deležni pozdravov in dobrodošlice s strani žu-
pana in gospodarja Johanezove trte Marjana Žmavca in Franca 
Zorka, predsednika društva vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak. Zbrane je nagovorila tudi lani okronana 6. cer-
kvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič. Mlado vino je blago-
slovil župnik Janko Babič.

 
Blagoslov vina je opravil farni župnik Janko Babič.

S kulturnimi programom so tradicionalno cerkvenjaško 
martinovanje popestrili mladi harmonikar Lukas Kocmut, Me-
šani pevski zbor KD Cerkvenjak in Rimljani. 

Franc Bratkovič

OBNOVLJENA FASADA 
CERKVE IN ZVONIKA 

BLAGOSLOVLJENA

Letošnja naloga obnova fasade na cerkvi in zvoniku farne 
cerkve Sv. Antona Puščavnika v Cerkvenjaku, ki si jo je zadal 

župnik Janko Babič skupaj z župnijskim svetom, je končana. 
Izvajalec del je bilo podjetje Stildom Matjaž Družovec s.p. iz 
Lenarta. Nadzornik izvajanja del obnove je bil Maksimiljan 
Šuman iz Lenarta, ki je bil v pomoč tudi pri urejanju potreb-
ne dokumentacije za pristop k obnovitvenim delom na cerkvi. 
Kot vemo, je cerkev spomeniško zaščiten objekt in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije ima pri obnovah takšnih 
objektov velike zahteve.

Blagoslov obnovljene fasade in zvonika, katerega je opravil 
nadškof metropolit g. Alojz Cvikl, je bi opravljen v nedeljo, 
17. novembra, pri pozni maši. Denar za obnovo je bil zbran z 
nabirko pri faranih in dotacijo Občine Cerkvenjak. 

F. B.

V VITOMARCIH SO 
PRAZNOVALI

30. novembra godujejo Andreji. Sv. Andreju (apostolu) je v 
Sloveniji posvečenih 18 župnijskih in 29 podružničnih cerkva. 
Med njimi tudi v naši soseščini, v Vitomarcih v Občini Sveti An-
draž v Slovenskih goricah, kjer je v nedeljo, 1. decembra, poteka-
lo farno žegnanje. Praznovali pa so tudi že 21. občinski praznik.

Žegnanjska nedelja kot tudi prireditve ob občinskem pra-
zniku so bile lepo obiskane. Žegnanjsko slovesno bogoslužje 
je ob sodelovanju duhovnega pomočnika Mirka Krašovca in 
njegovega brata Janeza vodil župnik Janko Babič. Tako kot je 
na Antonovem žegnanju v Cerkvenjaku precej Vitomarčanov, 
je tudi na andrašovskem srečati veliko Cerkvenjačanov.

Svetnik Andrej velja za vremensko pomembnega svetnika. 
Eden od pregovor pravi: Sv. Andrej naj bo suh, da pozimi raste 
kruh.

F. B. 
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ADVENTNI VENEC KRASI 
SREDIŠČE CERKVENJAKA

Središče Cerkvenjaka, ob Johanezovi kapelici, že peto leto 
krasi adventni venec, ki ga vsako leto izdela in postavi Turi-
stično društvo Cerkvenjak. Izdelujejo ga pri predsedniku TD 
Cerkvenjak Alojzu Zorku. Povabljeni smo bili, da v sliki in 
besedi zabeležimo potek izdelave in namestitve venca. Kot 
smo ugotavljali je okrog 20 članov društva zavzeto sodelovalo 
pri nastajanju venca. Že ob izdelavni venca so bili udeleženci 
akcije deležni sladkih dobrot in okrepčilnih pijač. Ni treba po-
sebej poudarjati, da je bilo nadvse prijetno vzdušje. Ko je bil 
venec narejen so ga možje z rokami nosili kakih 500 metrov 
do Johanezove kapelice, kjer so ga postavili na v naprej posta-
vljene količke.

Adventni venec ob Johanezovi kapeli v središču Cerkvenjaka

Kakor vsako leto organizatorji povabijo domačega župni-
ka Janka Babiča, da opravi blagoslov. Ker je to tudi »velik« 
dogodek za občino, se je postavitve udeležil tudi župan Mar-
jan Žmavc, ki je pohvalil izdelovalce venca, da z izdelavo in 
postavitvijo pripravijo prijetno prednovoletno vzdušje. Orga-
nizatorje tega dogodka je pozdravil, tudi poslanec v DZ RS 
Franc Breznik, ki je prav tako čestital društvu, da na tak način 
poskrbi za prijetno vzdušje v adventu. Župnik Janko Babič pa 
je ob blagoslovu dejal, da je postavljeni adventni venec tisti, 
ki pove da se nahajamo v adventu in se približujemo božiču in 
novemu letu. Po postavitvi je predsednik povabil vse sodelujo-
če na njegov dom, kjer je njegova žena Danica za vse skuhala 
pasulj in kavo. To je bila nekaka zahvala za trud pri izdelavi 
venca in se je razvilo v veselo druženje.

 Ludvik Kramberger

MIKLAVŽ JE SVOJE 
OPRAVIL, PRIDETA ŠE 
BOŽIČEK IN DEDEK 

MRAZ
December je mesec, ko otroke obiščejo in obdarujejo kar 

trije dobri možje. Prvi od njih je Miklavž, nato še Božiček in 
dedek Mraz. Miklavž je svoje poslanstvo za letos že opravil. 
Nekatere otroke je obiskal celo večkrat. V prihodnjih dneh ve-
selega decembra pa bosta prišla še Božiček in dedek Mraz. 
Včasih je otroke obiskovala tudi Lucija, ki je porednim otro-
kom pulila oči, čeprav naj bi bila zavetnica vida in slepih.

Miklavž je pridne otroke v petek, obiskal tudi v farni cerkvi Sv. Anto-
na v Slovenskih goricah.

F. B.

“Vsak dan je priložnost, 
da razmišljajmo zeleno,

v 2020 jih je 366,
eno več imamo torej podarjeno.” 

Srečno 2020!

Objemite leto, ki prihaja, 
kajti majhne priložnosti so 

pogosto začetek velikih dosežkov. 
Naj vas 2020 zasuje s srečo, 

toplino in ljubeznijo.
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20 MILIJONOV EVROV 
ZA RAZVOJ MAJHNIH 

KMETIJ
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. 11. 

2019 v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za po-
dukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju 
majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in ra-
zvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so 
razvrščene v OMD. Namen podukrepa je ohranjanje majhnih 
kmetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in produktivno-
sti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij. 
Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri 
ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetij-
ske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki 
preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

Na javnem razpisu bo lahko kandidiralo več kot 7.000 majh-
nih kmetij, ki skupaj obdelujejo več kot 32.000 ha kmetijskih 
zemljišč. Glede na prvi javni razpis se znižujejo vstopni pogoji 
glede primerljivih kmetijskih površin (PKP), glav velikih živali 
(GVŽ), spušča pa se tudi minimalna obtežba s travojedimi ži-
valmi. Z drugim javnim razpisom tako podpiramo kmetijska go-
spodarstva, ki so tudi za slovenske razmere majhna. Upravičenci 
do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 y glede na zbirno vlogo iz leta 2019 imajo v upravljanju naj-
manj 1,5 ha in manj kot 6 ha PKP, kar npr. pomeni 3 - 11,99 
ha trajnih travnikov ali 1,5 - 5,99 ha njivskih površin;

 y glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2019 
redijo vsaj 1,5 GVŽ in manj kot 15 GVŽ;

 y zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 
GVŽ/ha trajnega travinja;

 y kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;
 y vlogi na javni razpis je treba priložiti poslovni načrt za 

obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki 
prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en 
cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, 
inovacije, podnebne spremembe);

 y kmetijskemu gospodarstvu še ni bila dodeljena podpora 
iz naslova tega podukrepa v prvem javnem razpisu.

Oddaja vlog na javni razpis je možna od 16. decembra 
2019 do 13. februarja 2020 do polnoči. Vnos bo v celoti po-
tekal elektronsko v informacijski sistem AKTRP. Vloga mora 
biti  podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalifici-
ranim potrdilom. Pri vlogi ni predvidenih nobenih dokazil v 

ZA RAZVOJ SLOVENSKIH GORIC

fizični obliki. Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici 
do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

 y cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v 
36 mesecih po izdani odločbi, poslovni načrt pa se bo mo-
ral začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe;

 y do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpo-
re ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 %, pri 
čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP;

 y do koledarskega leta pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
drugega obroka podpore (2022) bo moral zagotavljati 
povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 
vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pri čemer povprečni 
letni skupni obseg GVŽ ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ;

 y vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo 
drugega obroka podpore, bo moral oddati zbirno vlogo za 
neposredna plačila.

Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike 
Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov pre-
jeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. 
Podpora v se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem 
obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v 
višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe 
o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi 
aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega 
obroka podpore se bodo vlagali v letu 2023.

Pomembno:
 y potencialne vlagatelje opozarjamo, da se za namen 

izvajanja ciljev tega podukrepa upoštevajo samo stroški 
in aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o 
dodelitvi sredstev,

 y poslovni načrt ne sme vsebovati razvojnega cilja, če so 
bila za stroške za izpolnitev izbranega razvojnega cilja 
že dodeljena sredstva iz ostalih ukrepov PRP, npr. iz 
podukrepa 4.1;

 y stroške in aktivnosti, ki bodo izvedene za namen do-
seganja ciljev iz tega podukrepa, bo treba ob priložitvi 
drugega zahtevka za izplačilo podpore dokazati, zato 
potencialne vlagatelje opozarjamo, da hranijo dokazila o 
izpolnjevanju ciljev (npr.: računi, fotografije, pogodbe, 
potrdila o plačilu, dovoljenja, ipd.);

 y pomemben je tudi pogoj glede začetka izvajanja poslov-
nega načrta najkasneje v 9-ih mesecih po izdaji odločbe, 
katerega izpolnjevanje bo prav tako treba dokazati ob od-
daji drugega zahtevka za izplačilo podpore. Če v devetih 
mesecih po izdaji odločbe še noben cilj ne bo v celoti re-
aliziran, bo upravičenec izpolnjevanje tega pogoja lahko 
dokazal tudi s predračuni, avansnim računom, plačilom 
materiala, ponudbami, analizo trga, ipd.;

 y če upravičenec v poslovnem načrtu izbere cilje, ki predsta-
vljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. na-
kup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), 
in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek pod-
pore iz podukrepa, bo upravičenec za sredstva iz podukrepa 
oproščen plačila dohodnine. V ta namen bo treba drugemu 
zahtevku za izplačilo predložiti dokazila o porabljenih sred-
stvih (račun, kupoprodajna pogodba) in dokazilo o nakazilu 
sredstev, ki se morajo glasiti na upravičenca.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo 
objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju podukrepa za za-
gon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Progra-
ma razvoja podeželja RS 2014–2020.
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Več informacij: INFO točke so naslovi, kjer lahko dobite in-
formacije o možnostih koriščenja sredstev iz PRP 2014–2020. 
Informacije o koriščenju sredstev iz drugih virov evropske 
kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov 
(Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek) 
pa lahko dobite v okviru Fine EU točke - financiranje, EU 
sredstva, podpora. MKGP zagotavlja splošne informacije o 
ukrepih PRP 2014–2020 ter temeljne informacije o ukrepu 19 
– Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER. Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nudi zainteresi-
ranim podrobne informacije o vseh ukrepih (namen, vsebina, 
upravičene aktivnosti in stroški, merila za izbor in posebnosti 
posameznih ukrepov), pogojih javnih razpisov in razpisni do-
kumentaciji ter načinu pridobivanja sredstev (postopki).

 y Dunajska 160, 1000 Ljubljana, T: 01/58-07-792,  
E: aktrp@gov.si

 y www.arsktrp.gov.si
 y Podukrep 6.3 – pomoč za zagon dejavnosti,  

namenjene razvoju majhnih kmetij
Vir: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v sestavi/agencija-

za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/

Z ZASEDANJA ORGANOV 
LAS OVTAR SLOVENSKIH 

GORIC
Člani Upravnega odbora in Skupščine LAS Ovtar Sloven-

skih goric so se 26. novembra 2019 sestajali na rednih sejah. 
Glavna točka je bila potrditev tretje spremembe Strategije 
lokalnega razvoja (SLR), ki jo je konec novembra Razvojna 
agencija Slovenske gorice - vodilni partner LAS poslala v po-
trditev koordinacijskem odboru CLLD na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric je pripravil se-
znam vseh potrjenih operacij v postopku 2. javnega poziva za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Le-
nart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino 
LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2019 in 2020, sofinancira-
nih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bodo 
v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, 
t.j. Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo. 

Na ta seznam so se uvrstile naslednje operacije:

Zap. 
št. Naziv operacijeakronim Povprečna 

ocena
Sofinancira-
nje v EUR 

4 VEČGENERACIJSKI 
CENTER 80,0000 23.040,69 

2 AVTO TAKSI 78,0000 11.820,00

1 MIGAJ, GIBAJ IN UŽIVAJ 62,3333 25.355,28 

Skupščina LAS je potrdila tudi dve operaciji za neposredno 
potrditev: Še več Ovtarja in Oživitev tržnic z Ovtarjevo po-
nudbo. Kot člana Upravnega odbora sta bila s strani članov 
Skupščine potrjena mag. Gregor Žmak in David Klobasa.

LAS Ovtar Slovenskih goric zaradi poteka mandata aktual-
nim članom organov LAS Ovtar Slovenskih goric, ki se izteče 
27. 1. 2020, zbira kandidature za predsednika, podpredsedni-
ka, člane Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric in 
člane Nadzornega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric. (v na-
daljevanju NO). Celotno besedilo Razpisa za zbiranje kandi-
datur je objavljeno na spletni strani www.lasovtar.si, predloge 
je potrebno posredovati na sedež LAS Ovtar do 15. 1. 2020. 
Volitve bodo potekale v drugi polovici meseca januarja priho-
dnje leto.

Milena Grabušnik, RASG, d. o. o.

GLAMUR – ČEZMEJNI 
PROJEKT SODELOVANJA
Na območju Osrednjih Slovenskih 

goric, Prlekije in Vulkanlanda je v 
okviru čezmejnega projekta Glamur 
nastala skupnost, združena pod bla-
govno znamko Glamur. Namen pro-
jekta je povezati lokalne ponudnike, 
povečati raven lokalne samooskrbe ter povečati prepoznavnost 
naših produktov, ponudnikov in tudi regije. Ugotavljamo, da 
se ponudniki premalo poznajo in povezujejo, premalo promo-
virajo eden drugega in da posvečajo premalo pozornosti do-
ločenim tržnim kanalom. Posledično sta družbeno zavedanje 
in odgovornost o kupovanju domače, lokalno pridelane hrane, 
zelo nizki in denar praktično ‘uhaja’ iz regije k produktom, za 
katere je sledljivost velikokrat dvomljiva. Na tem obmejnem 
območju obstaja veliko skupnih kulinaričnih in drugih zgodb, 
ki bi jih lahko predstavljali skupaj, zato smo na Razvojni agen-
ciji Slovenske gorice (RASG) kot vodilnemu partnerju LAS 
Ovtar Slovenskih goric pristopili k nekaterim aktivnostim, ki 
predstavljajo velik potencial pri razvoju turizma in podeželja 
v regiji.

Vse občine na območju LAS Ovtar Slovenskih goric smo opre-
mili s prepoznavnimi stojnicami, senčniki, graviranimi kozarci 
in drugim materialom, obiskovalci Slovenskih goric pa lahko 
svoje lokalne produkte najdejo tudi na zemljevidu, ki je nastal v 
obliki trganke. Ena bolj trajnostno naravnanih aktivnosti je vzpo-
stavitev mobilne aplikacije Klopotec (lahko si jo brezplačno na-
mestite na mobilne telefone), kjer je mogoče v treh jezikih najti 
vašo najljubšo turistično kmetijo, restavracijo, vinotoč, ekološko 
kmetijo, pridelovalca sadja, domačega obrtnika, oljarja, itn. S 
pomočjo aplikacije lahko najdete tudi turistične znamenitosti in 
zanimivosti, kmalu pa bo mogoče vnašati tudi aktualne dogodke. 
V pripravi je tudi spletna stran z relevantnimi ponudniki, ki jo 
pripravljajo avstrijski partnerji. Trajnostni rezultat projekta pred-
stavljajo tudi Glamur -Ovtarjevi kotički, kjer bodo ponudniki, ki 
so vključeni v projekt, lahko neposredno prodajali svoje izdelke.
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V vsaki občini na območju LAS Ovtar so bile postavljene pre-
poznavne prodajne vitrine, kjer bo mogoče kupovati domače ži-
vilske in neživilske izdelke oz. pridobiti informacije, kdo in kje 
prideluje/proizvaja izdelek, ki ga iščete. Aktivnosti za neposre-
dno prodajo so v teku, na območju Cerkvenjaka pa bo Glamur 
- Ovtarjev kotiček kmalu na voljo na Domačiji Firbas, kjer vas 
z veseljem razveselijo tudi z različnimi drugimi doživetji. Vse 
ostale informacije o projektu, ponudnikih in prodajnih kotičkih 
so na voljo na www.rasg.si/glamur ali na RASG v Lenartu. 

Razvoj podeželja in povečevanje prepoznavnosti regije sta 
v veliki meri odvisna od nas samih, zato podpirajmo lokalne 
ponudnike in spodbujajmo lokalno samooskrbo.

Dani Zorko 

NAJ SOCIALNO PODJETJE 
PODRAVJA JE ZADRUGA 

DOBRINA

Sredi novembra je na Ptuju potekala mednarodna konferen-
ca o socialni ekonomiji, kjer so s tujimi in domačimi strokov-
njaki potekali pogovori o priložnostih pri delovanju, financira-
nju in politikah, ki urejajo področje socialnega podjetništva in 
zadružništva, poleg tega pa so se lahko tam predstavila števil-
na socialna podjetja z območja Podravja. Ob tej priložnosti je 
bila prvič podeljena tudi nagrada za najuspešnejšo zgodbo so-
cialnih podjemov oz. ‘naj socialno podjetje Podravja’, ki jo je 
podelil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Nagrado sta si z 
enako oceno posebne komisije razdelila Center ponovne upo-
rabe in Zadruga Dobrina, ki jo vodi Denis Ploj iz Cerkvenjaka. 
Zadruga se ukvarja s trajnostno lokalno preskrbo, nastala pa je 
z namenom razvoja malih kmetij, pravične trgovine z živili in 
povezovanja pridelovalcev in proizvajalcev v širši regiji. Njen 
direktor Denis Ploj se je ob tej priložnosti zahvalil vsem 130 
članom zadruge za potrpežljivost in vztrajnost pri prehojeni 
poti. Danes Zadruga Dobrina namreč s hrano oskrbuje številne 
obrate javne prehrane in na širšem območju Slovenskih goric 
vsem prebivalcev omogoča dostavo zabojčkov s svežimi živi-
li, v centru Maribora pa v svoji trgovini nudijo tudi ekološko 
in integrirano pridelane produkte lokalnih proizvajalcev. Na 
konferenci je potekal tudi sejem socialne ekonomije, kjer se 

je uspešno predstavilo tudi socialno podjetje Libona iz Svete 
Trojice, ki se ukvarja s prehranskimi dopolnili iz konoplje.

Denis Ploj, direktor Zadruge Dobrina, foto Dani Zorko

Obe omenjeni podjetji sta vključeni v projekt Sociolab, ki pove-
zuje deset partnerjev s celotnega Podravja, v Lenartu pa deluje tudi 
stična točka, ki jo vodi Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) 
kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric. Z RASG odlično 
sodeluje tudi Občina Cerkvenjak in številni lokalni ponudniki, zato 
so tovrstne informacije namenjene tudi vsem občanom in občankam 
Cerkvenjaka, da se informirajo o možnostih sodelovanja. S pomočjo 
projekta Sociolab se želi zagotoviti celovit sistem podpore za social-
no podjetništvo in zadružništvo, zato se bodo še naslednji dve leti iz-
vajala brezplačna izobraževanja, na voljo so brezplačni co-working 
prostori, s pomočjo individualnih specialističnih svetovanj pa vam 
bodo na RASG pomagali, da razvijete svoje ideje, da se povežete 
s podobno mislečimi ljudmi in da boste lahko samostojno stopili v 
vlogo (socialnega) podjetnika ali zadružnika. Socialno podjetništvo 
in zadružništvo sta namreč obliki podjetništva, ki imata v Sloveniji 
še vedno negativno konotacijo, projekt Sociolab pa poskuša poma-
gati iniciativam in podjetnikom, ki želijo trajnostno razvijati svoje 
dejavnosti, da razvijajo ideje in izkoristijo potenciale, ki jih ti obliki 
podjetništva nudita. Aktualne novosti in informacije lahko spremlja-
te na www.rasg.si/sociolab ali se oglasite na RASG v Lenartu. 

Dani Zorko

Adventni venec pri Johanezovi kapeli, foto: E. P.
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SPET BOMO PELI, 
PLESALI IN IGRALI

V Kulturnem društvu Cerkvenjak smo znova naravnali rde-
čo nit in se predstavili v luči, kot ste je vajeni. Pri tem sku-
šamo slediti idejam, ki so se v preteklosti že izkazale za zelo 
uspešne, vendar pa smo se odločili svoje vsebine še razširiti, 
saj želimo k sodelovanju pritegniti tudi mlajše generacije, ki 
potrebujejo malo drugačen pristop. Že dlje časa ugotavljamo, 
da se v nekaterih društvih starostna struktura članov viša brez 
sistematičnega dela z mladimi, zato želimo nekatere aktivnosti 
izvajati na bolj sodoben in privlačen način. 

V juniju nam je bilo vreme znova naklonjeno in lahko smo 
uspešno izvedli srečanje pod lipo samostojnosti, kjer so nam pri 
organizaciji pomagali tudi naši vinogradniki, kmečke žene in ga-
silsko društvo. Druženje na prostem je vedno posebno doživetje, 
zato bomo ta dogodek poskušali še nadgraditi. V začetku sep-
tembra smo izvedli prvi društveni piknik, kamor smo povabili 
vse člane sekcij in tudi ostale člane, ki so bili kdaj nenamerno 
spregledani, da jih znova vključimo medse. Organizacija neka-
terih prireditev zahteva kar nekaj pridnih rok, zato je prav, da se 
družimo tudi neformalno in tako utrjujemo vezi. Organizacijsko 
najbolj zahteven dogodek je bil prav gotovo festival narodno-
-zabavne glasbe, ki poleg ohranjanja tradicije premore dodatno 
kvaliteto tudi v dejstvu, da Cerkvenjak obišče veliko število go-
stov in obiskovalcev iz celotne Slovenije, zato se vedno trudimo, 
da se dobro počutijo tako v dvorani kot tudi na odru. 

V repertoar smo se odločili dodati tudi nekaj novih vsebin, s 
katerimi želimo pritegniti širši spekter ljudi. V novembru smo 
se lotili dveh delavnic na temo varjenja piva, kjer smo se naučili 
pridelati temno pivo in kako se ga pripravi na uživanje. Zaradi 
velikega zanimanja in aktualnosti tematike smo se odločili, da 
spomladi izvedemo še eno delavnico na temo svetlih piv, ki so v 
naših koncih še bolj aktualna. V decembru smo izvedli tudi dve 
delavnici digitalnega fabriciranja oz. izdelovanje izdelkov (tisk 
majic, različni izdelki iz plastike in lesa), ki jih oblikujemo in iz-
rišemo v računalniških programih. Pri tem se uporabljajo manjše 
naprave (rezalnik folije, 3D tiskalnik, CNC graver, itd.) za izde-
lavo v osebne namene, tako za zabavo kot tudi za praktično upo-
rabo. Rezultat so bili krasni izdelki, ki se lahko potem izdelujejo 
masovno ali kot unikati. Spoznavanje drugih kultur je vedno zelo 
privlačen dogodek, zato smo si zadali za cilj, da izvedemo vsaj 
dve potopisni predavanji na leto. V novembru smo spoznavali 
otoke Indonezije, spomladanska tema pa naj ostane še skrivnost. 

Za zimo smo pripravili novost v obliki predvajanja filmov 
v dvorani, ki bo za vse brezplačno. Želimo namreč spodbuditi 
krajane vseh generacij, da stopijo iz svoje cone udobja, da se 
aktivno vključijo s svojimi idejami ali pa da se preprosto pri-
dejo družit in uživat v prostem času. 

Z veseljem lahko sporočimo, da smo po daljšem času v po-
polnoma prenovljeni sestavi oblikovali folklorno sekcijo, ki se 
ji kadarkoli lahko pridružite. Prav tako pridno vadi tudi dramska 
skupina, ki nas bo spomladi v smeh spravila z novo odrsko ko-
medijo avtorja Vinka Möderndorferja. Z veseljem lahko napove-
mo tudi to, da praznuje nov sestav pevskega zbora v naslednjem 
letu 10 let delovanja, kar bomo tudi primerno obeležili. Naš cilj 
je stabilizirati sekcije ter k sodelovanju povabiti vse, ki si dovo-
lite biti ustvarjalni. Okoli novega leta bo vzpostavljena tudi naša 
nova spletna stran, kjer boste lahko spremljali vse naše vsebine.

V imenu vseh naših sekcij in članov se za sodelovanje za-
hvaljujemo vsem sponzorjem, donatorjem in sodelujočim dru-

IZ ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV

štvom, še posebej pa Občini Cerkvenjak, za posluh in podporo 
pri razvijanju vsebin in idej. 

Dani Zorko

OBUDILI FOLKLORO V 
CERKVENJAKU

Po večmesečnem ustanavljanju nove folklorne skupine, nam 
je to le uspelo. V času, ko se podnebje ohlaja, nam ob pone-
deljkovih večerih v dvorani kulturnega doma ni prav nič mr-
zlo. Nasprotno, ob teku, skokih, počepih, poskokih in vrtenju 
prav nihče izmed nas ne potrebuje dolgih rokavov. 

Z Rokom Kurnikom se učimo pravilne plesne drže, plesne 
korake, pravilne obrate in koreografije plesov, ki so jih plesali 
naši predniki. Rok je izkušen plesalec, saj že kar nekaj let pleše 
pri Akademski folklorni skupini Študent Maribor in v folklorni 
skupini na Sveti Ani. Občasno mu pomaga tudi Bojan Glaser, 
sicer mentor prve skupine Akademske folklorne skupine Štu-
dent, uči pa še dve drugi folklorni skupini. V čast si štejemo, 
da imamo možnost črpati znanje od mentorjev, ki imajo toliko 
znanja in plesnih izkušenj. 

Ker pa strokovno vodenje ni dovolj za dobro delo in obstanek 
folklorne skupine, vabimo vse, ki bi se radi naučili plesati ali bi 
poglobili svoje plesno znanje, ohranjali in prenašali ljudsko izro-
čilo ter nadaljevali dolgoletno tradicijo folklore v Cerkvenjaku.

Vabljeni vsi, tisti s soplesalkami/soplesalci, pa tudi tisti brez 
njih, da se nam pridružite na vajah, vsak ponedeljek ob 19.30 
v dvorani Kulturnega doma Cerkvenjak.

Tina Ftičar

DRUŠTVO 
VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VINA 

CERKVENJAK
Kozarec vina nas spremlja in druži ob različnih priložnostih. 

' Vino je sonce ujeto v kozarec.' Seveda je vanj zajeta vsa skrb 
in delo, pa tudi znanje vinogradnika, ki se ob tem še velikokrat 
ozira na vreme, ki je lahko odločilno za pridelek.

Tudi počasi iztekajoče leto 2019 je bilo pestro in aktivno za 
nas. Še v zimskem času, ko še trta počiva, smo izvajali načr-
tovana izobraževanja. Že 1. februarja smo izvedli 2. kletarsko 
delavnico, ki jo organiziramo skupaj z vinogradniki iz Svete 
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Trojice, zato je bila delavnica na področju njihovega društva. 
Seveda je kar nekaj članov iz sosednje občine tudi naših članov 
in pa seveda tudi obratno. Že nekaj dni kasneje, 12.februarja, 
smo organizirali delavnico o rezu vinske trte ter kombinirali s 
predstavitvijo novosti na področju FFS. 

Kakor smo se dogovorili s sosednjimi društvi vinogradni-
kov, smo 15. februarja organizirali Vinogradniški ples, ki je bil 
spodobno obiskan in je uspel v celoti. 

22. februarja smo izvedli redni letni zbor članov, ki je bil 
letos tudi volilni. Potrdili smo dosedanje vodstvo, kar je tudi 
dokaz, da delamo dobro. Pred občnim zborom članov smo 
vključili tudi predavanje o varstvu in negi vinske trte in podje-
tje Bayer. Člani so potrdili tudi predlog UO o sprejemu dolgo-
letne članice ge. Silve Kozar med 'častne člane ' društva. 

Konec zime je tudi čas, ko se v vinogradih izvaja prvo vino-
gradniško opravilo, to je rez vinske trte. 10. marca smo izvedli 
rez tudi naše Johanezove trte s tradicionalno prireditvijo.

Rezultate našega dela minulega letnika smo ocenili na oce-
njevanju vina 29. marca. Odlični rezultati in visoka povprečna 
ocena so potrditev, da so smernice, po katerih delamo, dobre.

Hladna pomlad je vztrajala z nizkimi temperaturami skoraj do 
konca meseca maja ter poskrbela, da se je odganjanje trte začelo 
nekaj kasneje kot minula leta. Vendar je hiter vzpon dnevnih 
temperatur postregel s hitrim zagonom brstenja v vinogradih. 
Tako je bil konec meseca maja čas za predstavitev zaščitnih 
sredstev podjetja Metrob glede na nakazano sezono ter teore-
tični in  praktični prikaz zelenih del v vinogradu, katerega nam 
je predstavil strokovnjak iz Kmetijske svetovalne službe, ki so 
bile letošnjo sezono eno izmed pomembnejših opravil, ki so 
nam lahko bistveno vplivale na kvaliteto samega pridelka.

Člani društva smo se skupaj s članicami DKDŽ v soboto, 4. 
maja, odpravili na ekskurzijo proti sosednji Hrvaški, kjer smo 
obiskali Ludbreg in Koprivnico in pa seveda obiskali lokalne-
ga vinogradnika ter klet.

Mesec junij je mesec občinskega praznika, katerega smo pri-
čeli s pohodom po zaselku Čagona, kjer smo med drugim posku-
sili tudi dobrote, ki so nam jih ponudili domačini na postojan-
kah. Še enkrat hvala vsem, ki ste pohodnike sprejeli in pogostili. 
Zaključek, kamor smo vse ponudnike tudi povabili, smo letos 
imeli v Čebelarskem domu. Hvala tudi prijateljem iz ČDIJ.

S svojo ekipo smo sodelovali na 'Veseli kühariji', 9. junija, 
katero uspešno organizirajo članice DKDŽ.

Naslednji dan, 10. junija, smo izvedli samostojno prireditev 
z namenom podelitve plaket iz društvenega ocenjevanja vina. 
Da so naša vina vrhunska, dokazujejo tudi rezultati iz ocenje-
vanj vin na višjem nivoju, kamor naši vinarji dajo vzorce na 
ocenjevanje: sejemsko ocenjevanje KOS v Lenartu, meddru-
štveno Grajsko ocenjevanje na Ptuju, kjer je bilo vino sorte 
Rumeni muškat Vinogradništva Breznik z najvišjim prizna-
njem – amforo – izbrano za Knežje vino, državno ocenjevanje 
Zveze društev vinogradnikov Vinis in še katera ocenjevanja 
izven meja naše občine in tudi države.

Ob osrednjem občinskem prazniku smo tradicionalno pri-
pravili dvodnevno razstavo 'Vino in kulinarika' v sodelovanju 
z OŠ Cerkvenjak ter Društvom kmečkih deklet in žena, s kate-
rimi se srečujemo domala na vsaki prireditvi.

Sodelovali smo tudi na srečanju 'Pod lipo samostojnosti' s 
ponudbo vin ter sodelovali z ekipo na zabavnih igrah. Prav 
tako smo sodelovali v košnji z ročno koso in grabljanju, ka-
tero organizira Turistično društvo ob zaključku prireditev ob 
občinskem prazniku. 

Kratek poletni počitek ter že nas je čakala postavitev klopot-
ca 9. avgusta ob naši Johanezovi trti, kar je naznanjalo, da se 
počasi bliža jesen.

V mesecu septembru se je že nakazovala sama kvaliteta bo-
dočega pridelka, saj smo samo zrelost lahko preizkušali že z 
zobanjem grozdja, ki je podkrepljeno z visokimi temperatura-
mi že dodobra zorelo in nabiralo prepotrebne sladkorje. Tako 
smo z izobraževanjem pred trgatvijo, 5. septembra,  predava-
telja iz podjetja Metrob,  pridobili informacije analize tekoče 
sezone glede pritiskov bolezni, ki so bile glede na nočno vla-
žnost na pohodu v več valovih. Prav tako nam je naš član Mar-
ko Breznik, mladi strokovnjak na področju vinogradništva, 
podal predstavitev prepoznave napak v vinu. Hvala, Marko!

Trgatve so nam v kleti prinesle količinsko dober ter kvalite-
ten pridelek, ki pa ga je potrebno takšnega tudi obdržati, saj je 
vino pijača, ki se preko sprešane drozge, alokoholnega vretja, 
razvija ter zori. Trgatev Johanezove trte smo opravili 6. okto-
bra ter zopet izvedli uspešno prireditev. 

Naši vinarji so konec oktobra sodelovali na Festivalu vin 
Osrednjih Slovenskih goric, ki ga v Sveti Trojici organizira 
društvo Vincar. Odličen obisk je dokaz, da je tak način promo-
cije kulture uživanja vina vzpodbuden in koristen.

Takoj po martinovem, 12. novembra, smo izvedli že 1. kle-
tarsko delavnico letnika 2019, ki je količinsko nižji kot lanski, 
a zelo kakovosten in veliko obeta. Na delavnici smo pokusili 
skoraj 70 vzorcev različnih mladih vin in strokovnjaki so oce-
nili, da je že skoraj težko najti vino, ki bi imelo takšne napake, 
da se ga ne bi dalo 'popraviti' in donegovati.

Seveda nismo pozabili na največji praznik vinogradnikov na 
vinorodnih področjih, to je martinovanje, ki smo ga v obči-
ni Cerkvenjak organizirali in izvedli v soboto, 16. novembra. 
Obiskovalci so tako lahko pokusili mlada vina naših vino-
gradnikov, ki še z veliko volje in entuziazma obdelujejo tudi 
manjše vinograde in s tem skrbijo za našo naravno dediščino 
in spoštovanje do vinske trte.

Zahvaljujem se vsem, ki kakorkoli pripomorete, da se naše 
poslanstvo nadaljuje in izvaja: v prvi vrsti Občini Cerkvenjak, 
KGZ Maribor, KGZ Ptuj, vsem sodelujočim društvom, OŠ 
Cerkvenjak, vsem članom Odborov društva, vsem posame-
znikom in pa obiskovalcem naših prireditev in podpornikom 
našega dela.

Ob koncu tega zapisa vam naj zaželim še vse dobro ob pri-
hajajočih prazničnih dneh – seveda ob kozarcu dobrega vina; 
še posebej, če je pridelan v domačem vinogradu.

Franci Zorko
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ČEBELARSKO DRUŠTVO 
IVAN JURANČIČ 
CERKVENJAK 
PREDSTAVLJA 

ČEBELARJA ZAČETNIKA
V mesecu oktobru smo v čebelarska društva s strani Če-

belarske zveze Slovenije (ČZS) prejeli dopis, s katerim želi 
vodstvo te krovne čebelarske organizacije usmeriti društva k 
pridobivanju novih članov. To zahteva predvsem angažiranje 
sedanjih članov, ki morajo sami poznati prednosti članstva v 
čebelarskih društvih, regijskih čebelarskih zvezah in ne naza-
dnje v članstvu v ČZS ter biti sposobni to prenesti na ostale 
čebelarje ali kandidate za čebelarje.

V našem čebelarskem društvu se povečuje število članov, ki 
dejansko čebelarijo in imajo registrirane čebelnjake. Eden od 
mlajših čebelarjev po stažu, pravzaprav čebelar začetnik, bi 
lahko rekli, je tudi Igor Žmavc iz Župetincev. Kot sam pravi, 
se mu je vse kar je bilo povezano s čebelarstvom vedno zdelo 
zanimivo. Ko je poslušal čebelarje in se pogovarjal z njimi, se 
je v njem začela rojevati želja postati del te zgodbe. Mnogo je o 
tem prebral, videl na televiziji ali na internetu, in najprej skrita 
želja je pričela dobivati jasnejše obrise. Ob pogovorih o tem v 
družinskem krogu, je bila zamisel všeč tudi njegovi ženi Alenki. 
Vsi, ki Alenko poznamo, vemo, da je vedno za nekaj novega, in 
tako je Igorju za 44. rojstni dan, meseca januarja 2018, podarila 
prvo čebelarsko obleko. Vedela je namreč, da je Igor že v po-
stopku nabave prvega čebeljega panja in čebelje družine, ki ju 
je dobil meseca februarja oziroma aprila istega leta. Kot je bilo 
že omenjeno, je Igor pred odločitvijo stopiti na čebelarsko pot, 
o tem mnogo preštudiral. Ker ni imel klasičnega slovenskega 
čebelnjaka, je vedel, da bo začel delo z nakladnimi panji, in vse 

je govorilo v prid temu, da je najprimernejši nakladni panj Lan-
gstroth-Rootov, ali na kratko LR panj. Nato je vse steklo zelo 
hitro. Še istega leta se je povezal z našim društvom ter se udele-
žil tečaja za čebelarje začetnike v organizaciji Čebelarske zveze 
društev Maribor (ČZDM), ki vsakoletno poteka pod okriljem 
ČZS. Že pred tem je registriral čebelnjak, kot to zahteva zako-
nodaja. Nakup čebelarske opreme, dodatnih panjev in pridobi-

tev novih družin z lastnim delom, je dalo čebelarju 
začetniku dodatni zagon. Zavedal se je, da se lahko 
mnogo nauči od starejših čebelarjev, zato se je od 
vsega začetka udeleževal članskih srečanj v našem 
društvenem čebelarskem domu v Čagoni. Pisec tega 
članka se dobro spomnim, kako ponosno je povedal, 
da je pobral prvi roj. Letos, drugo leto čebelarjenja, 
je za zimo pripravil že šest čebeljih družin. Pravi, da 
je z letošnjim pridelkom zadovoljen, kljub neugodni 
sezoni za čebelarstvo. Ob medu je pridelal tudi nekaj 
propolisa in seveda čebeljega voska, njegov cilj pa je 
pridelava ekoloških čebeljih pridelkov. To želi dose-
či predvsem z uporabo naravnih sredstev v boju proti 
varozi in čim manjšo uporabo umetnih pripravkov. 
Igor je zelo ponosen tudi na dejstvo, da je nad čebe-
larstvom navdušena celotna njegova družina. Poleg 
sodelovanja pri vsakodnevnih čebelarskih opravilih, 
mu hči Gabrijela in sin Mihael pomagata pri točenju 
medu, sin Klemen mu izdeluje dodatne elemente za 
panje, žena Alenka, ki je vsestransko aktivna na ku-
linaričnem področju, pa zelo rada peče medenjake.

V duhu napisanega na začetku tega članka Igor, 
skupaj z ostalimi člani ČD IJC, vabi vse, ki jih če-
belarjenje zanima, da se oglasite v našem društvu. 
Z veseljem vam bomo predstavili naše delo, tudi 
delo čebelarjev začetnikov, ki oskrbujejo svoje 
prve čebelje družine. Naj se čebelarjenje nadaljuje 
in ohrani.

Naj medi!

Vido Blažič
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ŠPORTNO-TURISTIČNO 
DRUŠTVO SMOLINCI – 

ŽUPETINCI
Zaključuje se še eno leto, uspešno in veselo. Člani društva 

smo se letos družili ob številnih dogodkih. Meseca marca smo 
imeli občni zbor, ki je prvi dogodek v društvu in se zbere tudi 
največ članov. V aprilu smo imeli tradicionalno čistilno akcijo 
v okolici hrasta in kapele v Župetincih, zadnji dan v aprilu smo 
imeli takoimenovano »društveno kresovanje«. Konec maja 
smo se odpravili na izlet v sosednjo državo Madžarsko. Pot 
nas je vodila do Blatnega jezera, ob katerem smo si ogledali 
različne znamenitosti, se popeljali z ladjo po jezeru ter posku-
sili tudi njihovo kulinariko. 

Meseca junija smo člani društva bolj aktivni, saj se udeležimo 
»Vesele kuharije«, sodelujemo na paradi »Obudimo stare čase« 
ter seveda ne manjkamo na kolesarskem maratonu po mejah ob-
čine in košnji trave. 15. avgust smo določili, da imamo vsako 
leto pohod, in tako je bilo tudi letos. Podali smo se delno po me-
jah vasi Smolinci in Župetinci ter sosednji vasi Novinci. Pohod 
smo končali z manjšim piknikom, na katerem smo se družili do 
večera. Zadnji dan v novembru smo izkoristili za turnir v nami-
znem tenisu. Turnir je potekal v moški kategoriji, najboljši trije 
so prejeli pokale: tretje mesto Viktor Zorman, drugo mesto Niko 
Malek in prvo mesto Miro Kocbek. Na božični večer se bomo 
tudi letos odpravili peš k polnočnici. Zadnji dogodek smo letos 
prestavili na zadnje dneve v decembru in tako se bomo družili 
na turnirju v kartanju in pikadu. Za konec pa vam še zaželimo 
vse dobro v prihajajočem letu 2020.

Sandra Soko

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Člani društva Krdebač smo tudi v zadnji četrtini leta bili ak-
tivni. V mesecu oktobru smo se udeležili prireditve v okviru 
Kul Štajerska, ki ga organizirajo društva slovensko avstrij-
skega prijateljstva. Udeležili smo se otvoritvene prireditve v 
Unionski dvorani v Mariboru. Kot društvo smo sodelovali na 
prireditvi v Zg Kungoti, kjer smo predstavili naše izdelke (kr-
debače, koše, košare, rože …).

V mesecu novembru smo sodelovali na tradicionalnem mar-
tinovanju v Cerkvenjaku, kjer smo kot Rimljani predstavili 
krst mošta na rimski način.

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

Do konca leta nas čakata še dva večja dogodka. Prvi je ple-
tenje krdebačev in sodelovanje na novoletnem sejmu v Cer-
kvenjaku ter pohod k polnočnici z baklami. Na katerega ste 
vabljeni tudi bralci Zrnja.

V začetku leta 2020, nas čaka Rimljanski prestop v novo leto 
in tradicionalno metanje pikada v Peščenem Vrhu. 

Ob iztekajočem se letu, se zahvaljujemo vsem donatorjem 
in sponzorjem za pomoč pri izvedbi naših dogodkov. ‘’Felix 
annus novus MMXX!’’ Ave!

Danica Kladošek
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LETALCI STALNO V 
POGONU – AERO KLUB 
SRŠEN CERKVENJAK 

Leto 2019 je v Aero klubu Sršen Cerkvenjak bilo zastavlje-
no ambiciozno ter uspešno in tako se je tudi končalo ter, kar je 
najpomembneje, varno in brez nesreč. 

V mesecu juniju (15. 6.) smo tudi letos ob občinskem pra-
zniku in v lepem vremenu ter številnem obisku uspešno reali-
zirali letalski dan 2019 oz. srečanje letalcev in ljubiteljev lete-
nja. Prireditev je obiskalo cca. 40 letal s piloti iz cele Slovenije 
ter številni domači obiskovalci ljubitelji letenja.

Uspeh kluba je osvojitev sedmega mesta na DP ULN 2019, 
dveh pilotov članov kluba (Darko Šuštar, Andrej Šafarič), 
ki je potekalo dne 30., 31. avgusta in 1. septembra 2019 na 
letališču LJAJ (Ajdovščina). Klub se je s tem ponovno potrdil 
kot eden izmed boljših klubov v Sloveniji v športnem letenju.

Konec meseca septembra (22. 9.) je na vzletišču Cerkve-
njak v Čagoni ponovno potekala tradicionalna prireditev AE-
ROZAPREGA 2019 v letenju z letalskimi modeli, ki je bila 
odlično obiskana.

V drugi polovici oktobra je bil realiziran tudi tradicionalni 
kostanjev piknik v okviru srečanja letalcev.

Drugače pa v klubu potekajo aktivnosti za podaljšanje vzle-
tišča v Čagoni, kajti projekt obrambe pred točo z letali, ki se je 
nekaj časa v juliju izvajal tudi iz vzletišča Cerkvenjak in razvoj 
letalskega turizma že sama po sebi kličeta po podaljšanju vzle-
tišča in sicer severno proti avtocesti za cca. 200 m. Obstoječe 
dimenzije ne omogočajo varnega letenja za tipe letal, ki se ko-
ristijo za protitočno obrambo z letali in tudi letala iz tujine, ki 
bi nas lahko obiskala imajo zahteve po daljši pristajalni stezi.

Zavzemamo stališče, da je potrebno izkoristiti ta veliki po-
tencial, ki ga nudi samo vzletišče in v prihodnje intenzivno 
izvajati vse aktivnosti, da bo izvajanje obrambe pred točo iz 
Cerkvenjaka ter obisk letal iz tujine kmalu realnost.

MOTO 4KLUB SLOVENSKE 
GORICE IN USPEŠEN 

ZAKLJUČEK SEZONE 2019
Moto klub Slovenske gorice lahko s ponosom obeleži moto-

ristično sezono kot uspešno, predvsem pa varno in brez nesreč.
V začetku koledarskega leta smo uspešno izvedli občni zbor 

in si zadali veliko nalog, ki smo jih tudi uspešno izvedli, tako 
v okviru Občine Cerkvenjak, kot tudi po koledarju Moto zveze 
Slovenije.

Uspešno smo sodelovali na prireditvah v okviru občinskega 
praznika, se pomerili v kuhanju in bili del svečane povorke, 
kjer smo se ponosno predstavili s svojimi motorji.

Naše vrste pa so se žal vse prehitro skrčile, saj smo v mesecu 
juniju izgubili našo prvo in dolgoletno predsednico kluba, Tonč-
ko Divjak. Spomin na prelepa skupna doživetja in panoramske 
vožnje, blagoslove in še kaj pod njenim vodstvom in nasmehom 
ter njeno dobro voljo bo vedno ostal neizbrisan v naših srcih.

Med letom smo se kar nekajkrat podali na srečanja sosednjih 
klubov.

Kakor začetek sezone je pri motoristih pomemben tudi ko-
nec motoristične sezone in letos smo naš zaključek organizirali 
v nedeljo, 20. oktobra 2019.

Vožnja je bila v smeri Kungote vse do mejnega prehoda z 
Avstrijo po avstrijski strani do Cmureka, naših Trat vse do 
Svete Ane, kjer smo si ogledali klet na Vinogradništvu Pučko. 
Vožnjo smo zaokrožili s postankom v Spodnjih Žerjavcih s pi-
knikom ob ribniku na kmetiji Marjana in Lidije Žekš, kjer ni 
manjkalo kramljanja o motoristični sezoni, jeklenih konjičkih 
ter prevoženih kilometrih.

V novembru pa smo se v manjšem številu odzvali povabilu 
Moto kluba Kavalirji iz Šempetra-Vrtojbe na njihov zaključek, 

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

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak
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DVAJSET LET NK 
CERKVENJAK

Koledarsko leto se bliža h koncu, toda za nogometaše veli-
kega nogometa, združenih v NK Cerkvenjak, ni samo konec 
koledarskega leta, je tudi konec desetletja, še več, za nami sta 
dve desetletji delovanja društva. To pa res ni kar tako. Zadnje 
tedne sem glede na to, da sam v Cerkvenjaku živim komaj 10 
let, iskal literaturo in se pogovarjal z ljudmi, ki so in še živijo 
za nogomet. Ja, lepa doba, ki zaznamuje vse, kar prinaša ži-
vljenje, to so vzponi in padci, entuziazem, pozitivna energija, 
dobra volja, solidarnost, prijateljstvo in še in še . . . 

Pred dvajsetimi leti so sanje cerkvenjaških nogometnih nav-
dušencev postale resničnost. Decembra 1999 je po velikem 
prizadevanju navdušenih športnikov, še posebej nogometašev, 
nastal Nogometni klub Cerkvenjak. Ustanovni sestanek je bil 
v začetku leta 2000. Z veliko udeležbo Cerkvenjačanov (poleg 
športnikov tudi občanov) na ustanovitvenem sestanku v janu-
arju leta 2000 je tedanji župan Jože Kraner sprejel optimistične 
želje in načrte. Z nastankom kluba je bil soglasno podprt pre-
dlog za ustanovitev Športne zveze Cerkvenjak. Do takrat so 
bila namreč cerkvenjaška športna društva pod okriljem Špor-
tne zveze Lenart, nova Športna zveza Cerkvenjak naj bi zdru-
ževala Športno društvo Cerkvenjak, Klub malega nogometa 
Cerkvenjak in Nogometni klub Cerkvenjak. 

Nogometno društvo Cer-
kvenjak so na ustanovitvenem 
sestanku poleg upravnega od-
bora, ki mu je predsedoval 
Janko Maguša, ustanovili še 
dva odbora, in sicer strokovno-
-tehnični del in gradbeni odbor. 
Gradbenemu odboru je bila do-
deljena naloga izgradnja igrišča 
in ostalih objektov, ki sodijo 
zraven. Seveda je bila največja 
želja za lastno veliko igrišče, 
kjer bi lahko vsi nogometni 
navdušenci uživali ob igranju 
oz. gledanju razburljivih tekem. 
Porajalo se je vprašanje, KJE?, 
idejo je bilo potrebno umestiti v 
prostor. Pri tem je klubu bila v veliko pomoč občina, ki je od-
kupila zemljišče v dolini pod Kadrenci in nogometnemu klubu 
dovolila, da to zemljišče uporablja. Po zeleni luči za ustano-
vitev kluba in pridobitvi zemljišča so domačini, predvsem no-

gometni navdušenci, prijeli za lopate in začeli s čiščenjem in 
pripravo zemljišča. Ves čas jih je nadzoroval in usmerjal grad-
beni odbor. Kmalu je ‘’gradbišče’’ postala lepa zelena dolina. 

Strokovno-tehnični del je v času nastajanja igrišča sestavil 
prvo nogometno ekipo starejši dečki, ki so jo sestavljali deč-
ki šestega, sedmega in osmega razreda. Ker pa igrišče še ni 
bilo dokončano in ni bilo po standardih NZS, so se predstav-
niki kluba dogovorili, da so dečki odigrali vse tekme v gosteh. 
Tako so vsaj igrali, prikrajšani pa so seveda bili občani, ki na 
domačem igrišču niso mogli spremljali svojih nogometašev. 

Spomladi 2001 so bili zagotovljeni vsi potrebni standardi 
NZS, ki je 1. 6. 2001 izdala odločbo o registraciji igrišča. Ven-
dar je bilo dovoljeno igranje mlajšim selekcijam do 18 let in 
veteranom. Za ostale člane je bilo potrebno igrišče povečati 
in urediti ostale spremljevalne prostore. S tem pa se je tudi 
pojavila težnja po športno-rekreacijskem centru in s tem tudi 
nogometnem igrišču. 

Slavnostna otvoritev igrišča je bila 23. 6. 2001, že isto leto 
je začela delovati nogometna šola NK Cerkvenjak, ki še danes 
zelo uspešno deluje. 

Leto 2007 se za NK Cerkvenjak ni začelo najboljše, saj se je 
dotedanji predsednik Janko Maguša odločil, da za nekaj časa 
prekine z aktivnim delovanjem v društvu. Krmilo kluba pre-
vzame Gorazd Duh, ki vodi klub dobro leto in pol, junija leta 
2009 pa ga nadomesti novi predsednik Dušan Gavez, podpred-
sednik pa postane Andrej Kocbek. Z vso vnemo nadaljujejo 
začrtano pot, v upravni odbor jim uspe vključiti dolgoletnega 
izkušenega predsednika Janka Maguša.

Leto 2011 se je začelo z optimizmom, saj je bilo v občin-
skem proračunu namenjenih kar nekaj sredstev za izgradnjo 
dolgo pričakovanega ŠRC Kadrenci.

Prelomno leto za NK Cerkvenjak je gotovo 27. september 
2012, ko so izvajalci del pripeljali ŠRC v takšno fazo, da je 
NK Cerkvenjak dobil od MNZ Slovenije dovoljenje za igranje 
tekem na domačem igrišču.

13. oktober 2012 pa se v 
zgodovini NK Cerkvenjak 
piše z zlatimi črkami. Zgodilo 
se je odprtje ŠRC Cerkvenjak, 
v okviru katerega so prostori 
kluba in glavno ter pomožno 
nogometno igrišče, kar je seve-
da res velik dogodek za klub in 
seveda vso občino. Nasprotnik 
domačih na otvoritveni tekmi 
pa ni bil nihče drug kot državni 
prvak NK Maribor.

Med leti 2014 in 2017 je klub 
vodil Andrej Vršič, po njego-
vem odstopu je klub do 5. juni-
ja 2019 ostal brez predsednika. 

Janko Maguša

kjer je celoletno sodelovanje, utrjevanje prijateljskih vezi med 
klubi ter druženje tkalo rdečo nit pogovora.

Uspešno zaključujemo sezono 2019 in svoje misli že usmer-
jamo v načrtovanje prihodnje nove sezone 2020. Varno po na-
ših poteh naprej. 

Igor Lempl, predsednik Moto kluba Slovenske gorice

Jani Dimec
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NK CERKVENJAK
Naši nogometaši so se s trave preselili na parket, kjer že pri-

dno trenirajo. Jesenski del sezone je končan, sledijo pa zimske 
aktivnosti v telovadnici.
Pregled dosedanjih aktivnosti po selekcijah (sezona 
2019/2020)

U-7 (Najmlajši cicibani, trener: Rok Lorenčič)
Naše najmlajše je v telovadnici prevzel Rok Lorenčič. Žal 

imajo samo en termin v telovadnici, saj ni bilo več prostih 
terminov. V zimskem času bodo odigrali kakšno prijateljsko 
tekmo ter odšli na kakšen turnir v bližnji okolici.

U-9 (Mlajši cicibani, trener: Tadej Vajzman)
Mlajše cicibane je do konca jesenskega dela vodil Gora-

zd Perkovič, sedaj pa jih je prevzel Tadej Vajzman, saj se je 
Gorazd preselil k U-13. Selekcija je letos prvič tekmovala, a 
je jesen kljub temu bila uspešna. Na prvih šestih tekmah so 
vknjižili 3 zmage in 3 poraze. Najboljši strelec ekipe je Luka 
Roškar. Lestvice pri tej starostni kategoriji ni. Selekcija je obe-
tavna in lahko se nadejamo še boljših rezultatov. Pozimi bodo 
igrali tudi v zimski ligi v Sveti Trojici.

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Selekcija je letos drugič v ligi, pred pričetkom nove sezone 

pa so se selekciji priključili novi fantje in se zelo dobro ujeli. 
Namreč s ponosom lahko povemo, da je naša selekcija U-11 
v jesenskem delu zmagala na vseh sedmih odigranih tekmah 
ter tako zagotovo bila najuspešnejša v klubu. Fantje ne le, da 
so premagali vse nasprotnike (Kungota, Šentilj, Tabor MB, Ja-
kobski Dol, Pobrežje, Slovenske gorice in Duplek), njihova 
gol razlika je znašala kar 47:12. Res izjemen uspeh! Čestitke 
fantom in trenerju za ta uspeh. Tudi pri tej kategoriji žal ni 
vodene lestvice. Zimski čas bodo fantje izkoristili za merjenje 
moči v zimski ligi v Sveti Trojici.

Junija 2019 je po predstavitvi programa krmilo vodenja pre-
vzel Jani Dimec. V sodelovanju z novo delovno ekipo so takoj 
pričeli z delom. Kot prioritetni nalogi so si zadali igralsko in 
trenersko popolnitev ekip in finančno stabilizacijo kluba. 

Pred počitnicami pa je bila izvedena tudi tradicionalna 11. 
nogometna šola z rekordnim obiskom, žogo je brcalo kar 61 
otrok. Zaključka nogometne šole se je udeležil igralec italijan-
skega Lecceja, Žan Majer. V letošnji sezoni NK Cerkvenjak 
v MNZ Maribor tekmuje v petih selekcijah (U9, U11, U13, 
kadeti in člani) s 105 registriranimi igralci.

Ob iztekajočem se letu, se vam zahvaljujemo, da verjamete 
v nas in nas spodbujate. 

Jani Dimec

U-13 (Mlajši dečki, trener: Gorazd Perkovič)
Sprva je selekcijo v jesenskem delu treniral Andrej Kocbek, 

nato pa se je odločil, da jo zaradi pomanjkanja časa preda Go-
razdu Perkoviču. Ekipa je po jesenskem delu z 10 točkami na 
5. mestu svoje lige, gol razlika pa znaša 18:20. Do 2. mesta 
pa jih ločijo samo tri točke, torej ena zmaga. Najboljši strelec 
ekipe bil Vid Videtič Breznik s štirimi zadetki. Fantje sedaj 
dvakrat tedensko trenirajo v telovadnici, udeležujejo pa se tudi 
zimske lige v Sveti Trojici.

Kadeti (trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo Žižek)
Kadetska selekcija je v večini mlajša od vrstnikov, zato so 

po lanski dobri sezoni letos nižje na lestvici. Po končanem 
jesenskem delu z devetimi točkami zasedajo 9. mesto, gol 
razlika 9:44. Najboljši strelec ekipe je Jan Maksim Kocuvan 
s tremi zadetki. Tristan Berlak, Timotej Zorko in Lan Prosič 
Vrbnjak so odigrali največ minut na igrišču. Ekipa sedaj treni-
ra v telovadnici, pozimi pa se bodo udeležili kakšnega izmed 
turnirjev v okolici.
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Člani (trener: Sašo Kreslin)
Člani so dobro startali v novo sezono, ampak je nato sledi-

la serija slabih rezultatov, zato so jesenski del končali na 13. 
mestu s štirimi osvojenimi točkami (gol razlika 7:28). Treba je 
omeniti, da še niso igrali z nekaterimi slabšimi ekipami, zato 
spomladi računamo na več točk. Ekipa je na novo sestavljena 
in zagotovo še potrebuje več časa za spoznavanje, uigravanje 
… velikokrat pa jim tudi sreča ni bila naklonjena.

V klubu smo že napovedali določene spremembe pred po-
mladjo. Ekipa bo s pripravami na spomladanski del pričela 
predvidoma v začetku februarja 2020. Verjetno bo v presto-
pnem roku prišel še kakšen nov igralec. Spomladanski del se-
zone pa se prične konec marca 2020.

Naj vas spomnimo, da je vpis v nogometno šolo NK Cer-
kvenjak mogoč skozi celo leto. Lahko nas kontaktirate preko 
našega Facebook profila ali maila nkcerkvenjak@gmail.com. 
Objavljamo tudi urnik treningov naših selekcij v telovadni-
ci OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, kjer nas lahko obiščete: U-7 
(PON: 16.30–18.00), U-9 (SRE: 16.30–18.00), U-11 (TOR in 
ČET: 16.30–18.00), U-13 (TOR: 18.00–19.30 in PET: 16.30–
18.00), Kadeti (SRE in PET: 18.00–19.30) in Člani (ČET: 
19.30–21.00). Pridružite se nam!

Tudi letos smo dali izdelati klubske koledarje, kjer bo letos 
rekordno število sponzorjev. Vabimo vas k nakupu ter da tako 
tudi sami s prostovoljnim prispevkom podprete naš klub.

Konec leta je običajno čas, ko se zahvalimo tistim, ki so nam 
skozi celotno leto stali ob strani in nas podpirali. Na tem mestu 
se iskreno zahvaljujemo vsem našim sponzorjem, donatorjem, 
otrokom in staršem, simpatizerjem, zvestim navijačem, vsem 
pridnim pomagačem in ostalim, ki ste nas kakorkoli podpirali. 

Dejan Žmavc, prof.

KMN CERKVENJAK
V klubu malega nogometa smo 

v letu 2019 pripravili kar nekaj 
dogodkov. Drugo leto zapored 
smo organizirali turnir med za-
selki občine Cerkvenjak. Leto-
šnji zmagovalci so bili igralci iz 
Peščenega Vrha, drugo mesto so 
osvojili Kadrenci, tretjo pa Čagona. Kljub slabšemu vremenu 
se je zbralo lepo število obiskovalcev, ki so videli zanimive 
tekme. Zmagovalca so na koncu odločili kazenski streli, kjer 
so največ pokazali igralci Peščenega Vrha.

13. 6. 2019 smo ob 20. letnici uradne ustanovitve kluba od-
igrali tudi prijateljsko tekmo s polka reprezentanco. Tekma 

se je v lepem vremenu in polnih tribunah odvijala na ŠRC 
Cerkvenjak. Poskrbeli smo tudi za pijačo in jedačo, igralci iz 
polka reprezentance pa za dobro glasbo dolgo v noč. Tudi za 
naslednje leto se dogovarjamo za tekmo.

Igramo tudi v 1.MFL Lenart, kjer se trenutno nahajamo na 
3.mestu. lansko leto smo končali na 5.mestu. udeležili smo se 
tudi močnega turnirja, ki ga je organizirala ekipa ŽNK Cerkve-
njak in tam osvojili 3.mesto.

Tudi leto 2020 bo zelo pestro. V januarju bomo spet organi-
zirali turnir trojk, junija turnir med zaselki in povratna tekma 
s polka reprezentanco.

David Košnik
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TENIS KLUB 
CERKVENJAK

Ljubitelji tenisa v naši občini smo letos še posebej zavihali 
rokave. Lani začeti projekt smo letos dokončali in s tem prido-
bili prijeten prostor za druženje ob igri tenisa in za streho nad 
glavo, ko nam zagode slabo vreme. Lesena pokrita terasa z 
manjšo lopo za potrebno shranjevanje je postala nepogrešljiva 
tudi pri organizaciji naših treh že tradicionalnih turnirjev. 

19. 10. 2019 smo organizirali že V. moški OPEN teniški tur-
nir za prehodni pokal, katerega se je udeležilo 14 tekmovalcev 
iz naše in sosednjih občin. Po jutranjih začetnih formalnostih 
so tekmovalci takoj prekrižali loparje in borba za zmago se 
je začela. Požrtvovalnost najboljših je trajala vse do poznih 
popoldanskih ur, ko so smo ponovno dobili starega - novega 

zmagovalca Nika Sakelška, ki je še enkrat dokazal svoj veliki 
talent v tem športu in prehodni pokal postavil nazaj v svojo vi-
trino. Rezultati: 1. Nik Sakelšek, 2. Bogdan Čuček, 3. Boštjan 
Sakelšek, 4. Blaž Medvešek.

Ker je ena glavnih vizij našega kluba 
tudi delo z mladimi, smo letos v naše 
kraje povabili tudi teniško šolo Galte-
na. V zimskem in spomladanskem času 
smo najeli prostor v telovadnici in naši 
mladi upi iz OŠ Cerkvenjak že pridno, 
dvakrat tedensko trenira. Termini so ob 
ponedeljkih (v OŠ Cerkvenjak) in sre-
dah (v OŠ Vitomarci). Vse zainteresirane še enkrat vabimo v 
našo sredino, za več informacij pa se lahko obrnete na trenerja 
Roka Galuna, preko elektronskega naslova »gali278@yahoo.
com« ali »tenisklub.Cerkvenjak@gmail.com«.

Tenis klub Cerkvenjak ob tej priložnosti želi vsem krajanom 
in krajankam naše občine čudovite praznike in vse dobro v 
prihajajočem letu.

Matjaž Breznik, predsednik kluba 

V pričakovanju novega leta, foto: E. P.
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TOMI LORENČIČ 
DRŽAVNI ČLANSKI PRVAK 

V SREDNJI KATEGORIJI
Od 21. do 23. novembra je Železničarski boksarski klub 

Maribor ob pomoči Boksarske zveze Slovenije v Univerzite-
tnem šolskem centru Leona Štuklja v Mariboru bil gostitelj 
28. državnega posamičnega prvenstva v vseh kategorijah od 
pionirjev do članov.

SLOVENSKI 
TRADICIONALNI ZAJTRK 
V VRTCU PIKAPOLONICA 

CERKVENJAK

V petek, 15. 11. 201, smo z otroki vrtca Pikapolonica Cer-
kvenjak obeleževali slovenski tradicionalni zajtrk. En dan prej 
smo si ogledali kratki dokumentarni film, kako sploh nastane 
med, kako pridemo do njega, ter z delom čebelarja. Otrokom 
smo predstavili izdelke domačih in okoliških kmetij. Pogovor 
je tekel o tem, kako nastane kruh, ki ga pečejo naše babice, 
prababice. Ob vhodu v vrtec sta strokovni delavki Zinka Ču-
ček in Zinka Lorenčič postavili čebelnjak, na katerem so bile 
barve posamezne igralnice.

Zajtrk so sestavljali domači izdelki, in sicer domači kruh, 
maslo in med. Za poudarek pomena tega zajtrka smo mize 
oblekli v lepše pogrinjke. 

MED NAJMLAJŠIMI

USPEŠNI CERKVENJAČANI

BREZNIKOVIM 
PRIZNANJE ZA 

KAKOVOST GOSTINSKE 
PONUDBE

V hotelu Slovenija v Portorožu je zadnji teden novembra 
potekalo tridnevno 12. strokovno srečanje gostincev Porto-
rož 2019. Pripravili so različne delavnice in predstavitve. 
Niso pa pozabili na promocijo gostinstva pred in v letu 
2021, ko bo Slovenija Evropska Gastronomska regija.

Srečanje je bilo zaključeno s podelitvijo priznanj za kako-
vost gostinske ponudbe in jubileje v gostinstvu ter priznanj 
ob 50- letnici Sekcije za gostinstvo in turizem. Na predlog 
Območno obrtno – podjetniške zbornice Lenart je med pre-
jemniki priznanja za kakovost gostinske ponudbe bilo tudi 
Gostinstvo in turizem Breznik d.o.o. iz Komarnice. Podeli-
la jim ga je, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija 
za gostinstvo in turizem. 

Gostinstvo in turizem Breznik, d. o. o., je družinsko pod-
jetje, ki se več kot 15 let ukvarja z gostinstvom , turizmom 
in vinogradništvom. Družina Breznik v okviru svojega pod-
jetja skrbno neguje in razvija uspešno zgodbo o domačnosti, 
domačih in svežih sestavinah, postreženih jedi ter prijazni 
besedi in nasmehu. Na njihovem jedilnem listu najdete pri-
stne domače jedi. Ponudba pa poleg gostinske zajema tudi 
nastanitveno ponudbo. 

Breznikovi so znani tudi po svojih odličnih, večkrat na-
grajenih vinih. Začetki njihovega vinogradništva segajo v 
leto 1995. Z vinsko trto imajo danes posajenih več kot 3 
hektarje zemlje. V lastni občudovanja vredni kleti negujejo 
zlasti chardonnay, traminec, laški rizling, rumeni muškat, 
različne zvrsti in tudi penine.

Franc Bratkovič

Tam je nastopil tudi Cerkvenjačan Tomi Lorenčič (Dejan 
Zavec Boxing) in z zmago nad Sašem Marjanovičem (Knock-
out Ljubljana) v kategoriji do 75 kg, osvojil naslov državnega 
prvaka. To je za dvajsetletnega Lorenčiča, potem ko je lani 
osvojil naslov članskega državnega prvaka v velterski katego-
riji (do 69 kg), zdaj že drugi članski naslov državnega boksar-
skega prvaka. 

F. B.
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Pozneje pa smo se še pojedli domača jabolka iz okoliških 
sadovnjakov. Otrokom smo povedali, da nekoč so to že jedli 
naše babice in dedki ter da so za sladico dobili jabolka.

Pri zajtrku sta nas obiskala tudi župan naše občine Marjan Žmavc 
in ravnatelj OŠ Cerkvenjak – Vitomarci mag. Mirko Žmavc. 

Sabina Gaberc, vzgojiteljica predšolskih otrok

PALČKOVA DEŽELA
Dragi otroci!
Sem Palček Bralček. 

Vsako leto prebiram vaša 
pisma, ki jih pišete Božič-
ku. Božiček namreč skupaj 
s svojo ženo, jeleni in nami 
Palčki Pomagalčki živi na 
daljnem Finskem v skriti 
vasici. Jaz sem zadolžen za 
prebiranje vaših pisem, ne-
kaj smo jih letos že dobili, 
nekaj pa še jih pričakujemo. 
Zato pohitite, Finska je da-
leč, pišite Božičku, da bodo 
pisma pravi čas prispela k 
nam. 

Moji prijatelji Palčki Po-
magalčki vso leto delajo in pripravljhajo darila za vas. Prija-
telj Palček Opazovalček vas vso leto opazuje, če ste pridni in 
če si darila zaslužite. Palček Lesarček izdeluje lesene igrače, 
Palček Šivalček šiva punčke, medvedke in ostale mehke igra-
če, Palček Inštrumentalček izdeluje kitare, klavirje, flavte in 
ostale inštrumente. Na stotine palčkov dela, vsak ima svoje 

ŠAKAL V SLOVENSKIH 
GORICAH

»V osrednjih Slovenskih goricah so se pojavili šakali. Naj-
večkrat smo jih lovci opazili v zadnjem letu dni. Ljudje šakale 
videvajo manj kot drugo divjad, v poznih nočnih in zgodnjih 
jutranjih urah, ko se oglašajo, pa jih je mogoče slišati. Sicer pa 
šakali za ljudi niso nevarni, saj so izredno plašni. Prav tako ni-
smo zasledili, da bi šli šakali v kokošnjake ali v hleve. Nevarni 
pa so mali divjadi od zajcev do fazanov in jerebic, napadajo pa 

V NARAVI

dele, delamo dneve in včasih celo noči, samo da bo vaš božič 
kar se da lep.

Letos so se nekateri palčki odločili, da vam pripravijo za-
bavne delavnice. Vsak dan vam bodo v hišicah v Palčkovi de-
želi (pri vhodu v vrtec) pustili kratko pismo z navodilom, kaj 
boste tisti dan počeli.

Vesel december otroci. Zabavajte se in ustvarjajte.
Z lepimi pozdravi, vaš Palček Bralček!

 y 2. 12.2019 – Fotografiranje otrok za  
koledarje (Foto Tone)

 y 3. 12. 2019 – Palčkovo pismo in  
predstavitev dejavnosti

 y 4. in 5. 12. 2019 – Izdelovanje okraskov  
za novoletno smrečico

 y 6. 12. 2019 - Miklavževanje
 y 9. 12. 2019 – Okrasitev novoletne smrečice
 y 10 . 12. 2019 - Kino dan – ogled risanke 
Palčki Pomagalčki

 y 11. 12. 2019 – Okrasitev vrtca: Jaz sem  
Palček Nagajivček

 y 12. 12. 2019 – Sladko presenečenje  
Palčka Kuhalčka:  
priprava čokoladnih čarobnih kroglic

 y 13. 12. 2019 – Palček Plesalček: plesna  
zabava v skupnem prostoru 

 y 16 . 12. 2019 – Palček Gibalček: telovadba  
v skupnem prostoru

 y 17. 12. 2019 – Palček Ustvarjalček ustvarja 
skupaj s starši

 y 18 . 12. 2019 – Prihod Božička in  
gledališka predstava: Prigode Palčka Obda-
rovalčka, gledališče Makarenko ob 9.00 uri v 
Kulturnem domu Cerkvenjak

 y 18. 12. 2019 – Božična prireditev Ujemi  
trenutek v Kulturnem domu Cerkvenjak
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tudi mlade srne in celo odrasle srne pri kotenju,« pravi stare-
šina Lovske družine Dobrava Franc Slekovec. Njeno lovišče, 
ki obsega celotno območje občine Cerkvenjak in del območja 
občine Sveta Trojica, je razdeljeno na šest revirjev, ki imajo 
skupaj 3240 hektarov lovne površine.

»V zadnjem letu je v Slovenskih goricah šakala opazilo več 
domačinov in lovcev. Da so v loviščih šakali, opažamo tudi, 
ker stalež male divjadi upada. Prav tako upada število srnja-
di, še zlasti je upadlo število mladičev. Tudi to je posledica 
prisotnosti šakalov,« pojasnjuje Slekovec. »Res pa je, da se 
število srnjadi zmanjšuje tudi zaradi naletov v prometu. K 
temu prispevajo tudi potepuški psi, ki preganjajo divjad, da ta 
brezglavo skače na ceste. V zadnjem času so zato na nekatere 
ceste, denimo v Stanetincih, že namestili posebne odsevnike, 
ki divjad ponoči opozarjajo na prihajajoča vozila.« 

Iz lovske literature je razvidno, da so zlati ali navadni šakali 
že od nekdaj živeli v Evropi, zlasti v mediteranskih državah, 
in potemtakem na stari celini niso tujerodna vrsta. Res pa je, 
da so bili šakali v Sloveniji zelo redki, zato so jih lovci obrav-
navali kot prehodne živali, saj niso bili moteči in niso vplivali 
na naravno ravnovesje v slovenskih gozdovih.

Danes pa je, kot pravi Slekovec, drugače, saj so jih v Slo-
veniji registrirali že okoli 400. Največ jih je na Primorskem. 
Doslej je bil lov nanje prepovedan, lovci so jih samo opazovali 
in o njihovem gibanju poročali Lovski zvezi Slovenije in Za-
vodu za gozdove.

Kako prepoznati šakala v naravi in ga ločiti od lisice ali psa? 
Kot pravi Slekovec, so šakali, ki se pojavljajo pri nas, podobni 
lisicam, samo na višjih nogah so in imajo krajši in bolj košat 
rep. So rjavo – rumene barve in se radi zadržujejo v tropih. 

»Šakali se hranijo v prvi vrsti z mrhovino. Če kaj crkne, to 
poberejo, podobno kot lisica. Zelo nevarni pa so za malo div-
jad, še posebej za mlade srne. Šakal lahko napade tudi manjše-
ga psa ali mačko, ne gredo pa v kokošnjak ali hlev,« pojasnjuje 
Slekovec.

Kot pravi, je bil pred nedavnim sprejet predpis, po katerem 
bo šakal dobil lovno dobo in ga bodo lovci naslednje leto že 
lahko začeli loviti. Strokovni predlog v zvezi s tem bo tako, 
kot za drugo divjad, pripravil Zavod za gozdove Slovenije, ki 
je po 4. členu Zakona o divjadi in lovstvu nosilec načrtovanja 
in spremljanja stanja divjadi v Sloveniji. Omenjeni zavod iz-
deluje načrte lovsko upravljavskih območij v sodelovanju z 
lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda Repu-
blike Slovenije za varstvo narave, območnimi enotami Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in 
drugimi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim 
okoljem. Letni načrt lovsko upravljavskega območja na koncu 
sprejme minister za okolje in prostor, dolgoročni načrt pa celo 
v soglasju z ministrom pristojnim za varstvo narave.

Po besedah Slekovca v Slovenskih goricah v preteklosti ša-
kalov ni bilo. »V naših krajih šakal ni avtohtona vrsta. K nam 
je prišel iz Azije preko Romunije in Hrvaške, veliko pa jih je 
tudi na Madžarskem. V osrednjih Slovenskih goricah se obča-
sno pojavijo tudi druge zveri, ki pri nas niso avtohtone. Obča-
sno v naša lovišča zaide kakšna divja svinja. Ker ni naša stalna 
divjad, jo odstrelimo. Letos spomladi je eden od naših članov 
uplenil divjega prašiča v Brengovi. Lov na šakale pa doslej ni 
bil dovoljen, zato so se zelo razmnožili. Samica šakala skoti 
dvakrat na leto od šest do osem mladičev, v našem naravnem 
okolju pa šakali nimajo naravnega sovražnika. Zato je nevar-
nost, da bi se šakali preveč razmnožili, realna, saj šakalov po 
tem, ko bo lov nanje dovoljen, ne bo lahko izslediti. V eni sami 
noči se lahko šakal premakne za več kot 20 kilometrov, ker je 
plašen, pa se ljudem izogiba, zato ga ne bo lahko izslediti,« 
pojasnjuje Slekovec.

Ko Slekovec opozarja, da odstrel šakalov za lovce ne bo 
enostaven, izhaja tudi iz tega, da je število lovcev v Lovski 
družini Dobrava zadnje čase sicer stabilno, vendar je lovcev 
danes mnogo manj kot včasih. Trenutno je v omenjeni lovski 
družini 36 lovcev, pred 25 leti pa jih je bilo še enkrat toliko. 
»Ko sem se leta 1978 vključil v našo lovsko družino, nas je 
bilo okoli 60, leta 1998, ko sem postal njen tajnik, pa nas je 
bilo 56,« pravi.

Zakaj se je pravzaprav število lovcev v zadnjih dveh desetle-
tjih in pol zmanjšalo? Slekovec meni, da je za to več razlogov. 
Ljudje so čedalje bolj obremenjeni v službah, kjer so mnogi 
zaradi sprememb v delovnem času praktično ves dan. Poleg 
tega je izobraževanje za lovce zelo zahtevno. Še posebej to 
velja za teoretični del lovskega izpita, saj morajo imeti lovci 
veliko znanja o naravi, ekologiji, divjih živalih in nenazadnje 
tudi o lovskih predpisih. Človek pa lovec ne more postati čez 
noč, temveč mora za to pokazati veliko vztrajnosti, saj izobra-
ževanje in pripravništvo za lovca traja skupno dve leti.

Slekovca smo povprašali tudi, kako so se lovci pripravili na 
letošnjo zimo. »Tako kot vsako leto bomo tudi letos pozimi 
skrbeli za malo divjad, zato imamo urejena krmišča, ki jih za-
lagamo s koruzo in žiti. Vsako zimo damo na krmišča dve do 
tri tone zrnja. Srnjadi pa pozimi ni dovoljeno krmiti, ker je 
zanjo dovolj hrane v gozdovih, kjer jo mora najti sama. Srne 
se pozimi krmijo zlasti z žirom iz hrastov in bukev, z robidami 
in podobno,« pojasnjuje Slekovec.

Starešina Lovske družine Dobrava Franc Slekovec opozarja, da so 
v osrednjih Slovenskih goricah prebivalci in lovci v zadnjem letu 
večkrat opazili šakale.

Za konec smo Slekovca povprašali tudi, ali je kje v Sloven-
skih goricah mogoče videti šakala. »Kdor ga še ni videl, si ga 
lahko ogleda pri našem članu Vladu Šteinfelserju v Oseku, saj 
ima enega nagačenega iz lovišč na Hrvaškem,« pravi Sleko-
vec. »Nagačenega pa imajo tudi v Lovskem domu v Lenartu.«

Tomaž Kšela
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MODRI ODSEVNIKI OB 
CESTAH ZA ODVRAČANJE 

DIVJADI
V Stanetincih so na obcestne količke montirali modre od-

sevnike, ki bodo z odbito svetlobo od žarometov vozil odvra-
čali divje živali od ceste. Poleg tega so v odsevnike montirali 
posebne naprave, ki divje živali odvračajo od ceste s posebnim 
visokofrekvenčnim zvokom. Podobno kot v Stanetincih so 
modre odsevnike in naprave za zvočne signale v zadnjem času 
montirali tudi na količke ob nekaterih drugih cestah v Slove-
niji. Strokovnjaki pričakujejo, da bo zaradi tega manj naletov 
divjih živali na motorna vozila na slovenskih cestah.

V Sloveniji bodo skupno namestili preko 28 tisoč odsevni-
kov ob blizu 400 kilometrov cest na 374 cestnih odsekih. Po-
leg tega bodo montirali še 930 zvočnih odvračal v količke ob 
10 kilometrov cest na 40 odsekih.

Prednost modrih odsevnikov je, da lomijo svetlobo iz žaro-
metov in ustvarjajo svetlobno ograjo ob cesti, ki divje živali 
odvrača od nje. Ko na odsevnik ne pada svetloba, pa lahko 
divje živali brez problemov prečkajo cesto zaradi prehranjeva-
nja in razmnoževanja.

Modri odsevniki na obcestnih količkih divjadi ponoči preprečujejo 
nalet pred avtomobile na cesti.

Letno na slovenskih cestah pod kolesi avtomobilov konča oko-
li 6500 prostoživečih divjih parklarjev. Vsako leto znašajo stroški 
naletov divjih živali preko 10 milijonov evrov. Kot pojasnjujejo 
na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSi) bo na-
mestitev modrih odsevnikov in zvočnih odvračal ob najbolj izpo-
stavljene cestne odseke stala blizu pol milijona evrov.

Tomaž Kšela

TRETJA KNJIGA 
CERKVENJAŠKE 

ROJAKINJE CECILIJE 
NOVAK »NE POVEJ MAMI«

Pisateljica Cecilija Novak, ki se je rodila v Peščenem Vrhu v 
občini Cerkvenjak, sedaj pa živi v Zgornjih Žerjavcih v občini 
Lenart, je izdala že svojo tretjo knjigo z naslovom »Ne povej 
mami« (Kreativna Pika 2019). Pred dnevi jo je predstavila v 

Mariborski literarni hiši, ki jo vodi pisatelj, pesnik in kulturni 
delavec Marjan Pungartnik.

Cecilija Novak, ki je delovno dobo preživela kot natakarica v 
mariborskem Hotelu Slavija, je v svoji prvi knjigi »Štiri zvez-
dice« (Litera 2013) predstavila družabno življenje v Mariboru, 
kakor ga je spoznala pri svojem vsakodnevnem delu. Še posebej 
zanimivi so njeni opisi ljudi, ki jih je srečevala v gostinskih pro-
storih Hotela Slavija, kamor so občasno ali redno zahajali številni 
ugledni in manj ugledni prebivalci mesta. Pri tem se je avtorica 
držala načela, da omenja imena samo tistih gostov, ki so ji ostali 
v lepem spominu, drugi pa v njeni knjigi nastopajo anonimno.

Cecilija Novak je za predstavitev svoje tretje knjige »Ne povej 
mami« v Literarni hiši Maribor požela velik aplavz.

Predstavitev nove knjige Cecilije Novak (na sredini) je vodil pesnik, 
publicist in kulturni delavec Marjan Pungartnik. Prva z leve je 
avtoričina hči Nataša Novak Mulej, ki je knjigo lektorirala in na 
predstavitvi prebrala nekaj odlomkov iz nje.

Še posebej dragocena je druga knjiga avtorice »Ozri se, de-
klica« (Kreativna Pika 2017), v kateri občuteno in prizadeto 
opisuje svoja težka vendar po svoje tudi lepa mladostna leta v 
Cerkvenjaku in kasneje v Mariboru, kamor je šla najprej za go-
spodinjsko pomočnico, kasneje pa se je izšolala za natakarico. 
Knjiga nima samo literarne vrednosti, temveč je tudi iskren in 
resnicoljuben dokument časa, ki bo zanimiv tudi za antropo-
loge, sociologe in nenazadnje tudi za zgodovinarje. Novakova 
tenkočutno in na osnovi lastnih izkušenj iskreno popisuje odno-
se med ljudmi na podeželju v prvih dveh desetletjih po vojni, ko 
je bil pri nas uradno socializem, na ruralnih območjih na gričev-
natem svetu med Dravo in Muro pa so bili družbeni odnosi še 
vedno približno takšni kot ob koncu Avstro-Ogrske monarhije.

V svoji tretji knjigi z naslovom »Ne povej mami« pa Cecilija 
Novak opisuje delavsko življenje v Mariboru pred, med in po 
drugi svetovni vojni z vsemi tegobami, ki so zaznamovale te-

USTVARJALNO ŽIVLJENJE
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20 LET ZRNJA IZ 
CERKVENJAKA 

UREDNIŠKI ODBOR 
OBČINSKEGA GLASILA

Glasilo Zrnje iz Cerkvenjaka 
je letos praznovalo dvajseti roj-
stni dan, saj je začelo izhajati že 
v prejšnjem stoletju. Prva števil-
ka je izšla 15. junija 1999 leta. 
Od takrat do danes je občanke in 
občane občine Cerkvenjak najprej 
dvakrat na leto, kasneje pa štiri-
krat na leto informiralo o najbolj 
aktualnih dogodkih in vprašanjih 
v občini. Za to je skrbela ekipa 
sodelavcev glasila in članov ure-
dniškega odbora Zrnja iz Cerkve-
njaka, ki se ni veliko spreminjala, 
na njenem čelu pa je že od prve 
številke urednik Edvard Pukšič. Na naši fotografiji so člani se-
danjega uredniškega odbora Zrnja iz Cerkvenjaka, ki skrbijo, 
da pridejo aktualne informacije čim prej do bralcev.

Člani uredniškega odbora Zrnja iz Cerkvenjaka (manjka samo 
Janko Maguša), ki skrbijo za informiranje občank in občanov o 
aktualnem dogajanju v Občini Cerkvenjak

T. Kšela

MARJAN ŽMAVC 
PRAZNOVAL 60-LETNICO

Županske insignije je ob 60. rojstnem dnevu zamenjal za drugačne …

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je pred kratkim 
vstopil, kot pravi star pregovor, v najlepša zrela moška leta, saj 
je praznoval svoj 60. rojstni dan. Čestitkam domačih, sorodni-
kov, prijateljev in sodelavcev se pridružuje tudi uredništvo Zr-
nja iz Cerkvenjaka. Marjan, vse najboljše in še na mnoga leta!

T. Kšela

ROŽE IZ SUKANCA IN 
ŽICE

Četudi je Cerkvenjak manjši kraj in v takšnih krajih pogo-
sto vsi vse vemo o vsakem krajanu krajanki, to vedno ni tako. 
Tako kot avtor tega zapisa, ki nisem vedel za hobi Marije Štel-
car (Kovačove Micike), sem prepričan, da tega ni vedel tudi 
marsikdo, od vas bralcev Zrnja.

Marijo Štelcar, dekliški priimek Žižek, ki se je rodila pred 
slabimi 80-imi leti v Peščenem Vrhu, v družini z dvanajstimi 
otroki, šestimi dekleti in šestimi fanti, z njo vred danes živijo 
le še trije, smo obiskali in se prepričali s čim se v teh letih 
pozne jeseni ukvarja. Vedeli smo, da je namazana z vsemi žav-
bami, in da veliko ve. Toda to, da še je pri teh letih pri svojem 
hobiju izdelovanja rož, ki nikoli ne uvenejo, tako spretna je 
težko verjeti, a hočeš nočeš moraš verjet. Izpod njenih prstov, 
nastajajo razni izdelki, predvsem rože, katere nastajajo iz su-
kanca in žice in s svojo živopisno barvo spominjajo na čisto 
prave žive cvetove.

Razumljivo nas je zanimalo, kdaj in od koga se je tega na-
učila. Pa Marija pove, da je samouk in je z izdelovanjem rož 
začela kot šolarka, sprva iz krep papirja. Potem, ko je prerasla 
otroška leta, je ta svoj hobi pustila na stran. Prišla je družina, 
otroci in delo na posestvu ter tavrhi, in ni bilo več časa za to. 
Potem je še pred 26-imi leti postala vdova s štirimi hčerkami 

danje čase. V središču dogajanja je delavska družina preproste 
»Prlečke«, ki je na eni strani trpeča žena zanikrnega moža in 
ljubeča mati svojih otrok, hkrati pa še delavka in gospodinja, 
ki drži po konci tri vogale hiše. Nasploh je za romane Novako-
ve značilno, da se v njih izkažejo ženske v skrbi za družine bolj 
vztrajne in močne kot moški, ki so na eni strani veliko odsotni, 
po drugi pa se vse preradi smilijo sami sebi, kar v medvojnem 
in povojnem času verjetno ni bilo daleč od resnice.

Na predstavitvi v Literarni hiši v Mariboru je Cecilija Novak 
za svojo tretjo knjigo požela velik aplavz številnih ljubiteljev 
literature, ki so ji prišli prisluhniti v velikem številu.

Tretjo knjigo Novakove je izdala založba Kreativna Pika, ki 
sta jo ustanovila Zmago Šalamun in Nina Zorman. Šalamun je 
na predstavitvi nove knjige v Literarni hiši v Mariboru dejal, 
da si v založbi prizadevajo, da bi uravnoteženo prikazovali ži-
vljenje v ruralnih in urbanih območjih ter s tem krepili razu-
mevanje med ljudmi, ne glede na okolje, iz katerega izhajajo.

Tomaž Kšela
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PRAZNOVANJE ZIME
Beseda praznik se nanaša na praznino. „Biti prazen“ v prihaja-

jočem zimskem času ne pomeni le, da se bližajo dnevi brez dela, 
ki jih poimenujemo prazniki. Prazniki so v bistvu vsi dnevi zime, 
če jih razumemo v njihovem pravem pomenu. V tem času sonč-
nega preobrata odložimo staro in se pripravimo na novo. Zimske 
- praznične dni lahko idealno izkoristimo v prid svojemu zdravju. 

Praznični dnevi, ki so bili v preteklosti prazni dela, danes 
niso več smatrani kot takšni. Število delovnih dni se daljša, 
dnevi brez dela pa so redka dobrina. Povsod srečujemo šte-
vilne reklame, ki nas nagovarjajo v nakupe vsega, kar drugi 
mislijo, da potrebujemo. Pretiravamo v tem in onem, a kako 
to vpliva na nas? Smo zaradi tega mirnejši ali prej nemirni? Se 
kdaj vprašamo ali sami zares vemo, kaj potrebujemo, ali se po-
drejamo temu, kar drugi mislijo, da potrebujemo? Samo od nas 
je namreč odvisno, kako se odzovemo na takšne in drugačne 
zunanje vplive. In vplivi obstajajo predvsem zato, ker se sami 
nanje odzivamo. V prehitrem modernem tempu življenja se 
pozablja kaj je resnična vrednost zimskih dni in zakaj moramo 
slediti naravnim ritmom oziroma impulzom.
Kaj pa je impulz zime?

Ko opazujemo naravo, nam postane jasno, da se v zimskem 
času naravno okolje umiri. Zemlja počiva in se počasi prebuja 
do konca pomladi. Tako se mora to doživetje odražati tudi v člo-
veku. Potrebno se je umiriti, pogledati vase in oceniti, kaj se do-
gaja tam notri v nas. Imamo občutke, skrbi, želje, misli o katerih 
premlevamo na dnevni ravni in kar precej tega je skritega in se 
čez leto morda veliko ne ukvarjamo s to vsebino. Cel notranji 
svet. Sedaj prihajajo dnevi, ko naredimo pregled tega „sveta“. 
Kaj smo naredili čez leto zase in kaj lahko v novem letu izbolj-
šamo? Ne gre za enostavne površinske zaobljube ali seznam, 
ki se ga nato ne držimo. Gre bolj za sprejemanje tega, kar smo 
do sedaj naredili, doživeli, postali. In izbiro smeri za naprej ter 
tudi tega, da sprejmemo resničnost. In, če nam mogoče ni uspelo 

ZA ZDRAVJE

in za ta hobi res ni bilo časa. Svoj hobi, za katerega se je torej 
navdušila v otroških letih, je kot pove začela znova obujati 
nekje pred dobrimi desetimi leti. In nič ne pretiravamo, pri 
tem svojem ustvarjanju je prava umetnica. Na vprašanje, ali ji 
je koga uspelo navdušiti in naučiti te mojstrovine, je s težkim 
srcem odgovorila, da ne. Pogledajo, občudujejo in poskusijo, 
a prehitro obupajo. Sem pa s svojimi izdelki sodelovala na raz-
stavi društva upokojencev, tudi v vrtec so me povabili, da sem 
se s tem mojim znanjem izdelovanja rož in spominkov pred-
stavila ter pokazala najmlajšim. Bila bi pa vesela, če bi lahko 
koga naučila, da bi nadaljeval ta moj hobi.

Marija, ki bo marca prihodnje leto napolnila okroglih 80 let, 
zadnji dve leti živi pri hčerki Tereziji. Je še pokretna in razu-
mna, tudi zdravje ji še kar služi, zato se tudi štedilniku še ni 
popolnoma odrekla. Poleti pa je njeno veselje skrb za vrt in 
delo na njem.

Franc Bratkovič 

ODŠEL JE DUDEK
V Zagrebu je v ponedeljek, 11. novembra, na Martinovo v 88. 

letu starosti za vedno zatisnil oči priljubljeni hrvaški televizijski, 
filmski in gledališki igralec Martin Sagner. Njegovo kariero je 
najbolj zaznamovala vloga Andrije Draža Kataleniča – Dudeka 
v nadaljevanki Gruntovčani iz sredine 70. let minulega stoletja.

Martin Sagner, pri nas bolje znan kot Dudek, je veliko na-
stopal tudi na slovenskih odrih. Več kot 40 let je prijateljeval z 
Mariborčanom Vinkom Šimekom – Šraufcigerjem, s katerim 
sta podirala rekorde na turnejah v razprodanih dvoranah. 

Nič drugače ni bilo na koncertu »Dudek sem jaz, Dudek si 
ti« 10. aprila 1988. leta v Cerkvenjaku, na katerem so sode-
lovali Vinko Šimek – Šraufciger, Martin Sagner – Dudek in 
Ansambel Ekart. 

Prodanih je bilo kar 516 vstopnic, od tega 426 odraslih in 90 
otroških. To je bila prireditev, na kateri ni manjkalo smeha, sme-
jalo pa se je tudi vodstvu Kulturnega društva, kako visok je bil 
zaslužek z organizacijo tega koncerta. Zaslužek je seveda šel v 
financiranje redne društvene dejavnosti in za materialne stroške. 

F. B. 
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opraviti vsega dela, ki smo si ga naložili v tem letu, realni načrti 
za naprej. Sprejemanje samih sebe, takšnih, kot smo. Da lahko 
izdihnemo in se počutimo lažje, mirnejše. A zato je potreben čas. 
Resnega „čiščenja“ vsega, kar se skriva v nas, ni mogoče narediti 
instantno, temveč zato porabimo zimske dni, vse tri mesece. Ta 
notranja inventura doprinese k temu, da se naše splošno počutje 
izboljša, kar se odraža tudi v splošno boljšem telesnem zdravju. 

Tako vidimo, da pomen slediti sezonskim ritmom ni samo 
religiozen in „staromoden“, temveč jim moramo slediti v skr-
bi za svoje zdravje. Naše zdravje pa ni samo tisto, kar lahko 
izmerimo z napravami v ambulanti. Seveda so te meritve na 
koncu koncev nek otipljiv dokaz, ali nam gre dobro ali slabo. 
A na lastno zdravje in na vse meritve močno vplivamo s svo-
jim življenjskim slogom, torej s tem, kako si izberemo preži-
veti čas, ki ga imamo na voljo.
Kako torej praznovati zimo?

Ko pogledamo v družbeno okolje, vidimo, da je dandanes 
pravzaprav med prazniki „polno vsega“. Na vseh nivojih sreču-
jemo pretiravanje v takšnem ali drugačnem smislu. A če razume-
mo, da so zimski dnevi namenjeni počitku, bomo morda lahko 
obrnili naše delovanje sebi v prid. Morda bomo jedli samo do 
prve sitosti in ne pretiravali s količino hrane. Morda bomo opu-
stili alkohol ali se ustavili že po enem kozarčku. Šli bomo morda 
raje na sprehod in opazili, da ne potrebujemo še enega kavnega 
avtomata, ki je ravnokar v akciji. Posvetili se bomo svoji družini 
in ne porabljali preveč časa za ekrani. Zapeli bomo pesem ali 
dve, ki so nam jih prepevali v otroštvu in se na ta način umirili. 
Vsak zase lahko pomisli, kaj mu bo zares prineslo mirno zimo. V 
miru preživeti dnevi, v katerih nabiramo energijo, v prihajajoči 
pomladi nosijo sveže moči, s katerimi bomo lahko spreminjali 
naše psihično in posledično tudi telesno zdravje.

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

SLOVENSKI MED 
ODLIČNO ZDRAVO 

DARILO ZA PRAZNIKE 
Turobni jesenski dnevi naj ne bodo razlog za malodušje. Pred 

nami je čas, da razmislimo, kako bomo obdarovali svoje naj-
bližje in jih razveselili ob bližajočih praznikih. Mogoče vam 
bo to letos uspelo narediti brez večjih zapletov in mrzličnega 
tekanja. Za vas smo pripravili nekaj predlogov za obdarovanje. 

V jesensko – zimskem času je povpraševanje po čebeljih pri-
delkih in izdelkih največje. Ko nastopi prvi mraz, čebelarji hitro 
zaznajo povečan obisk kupcev, ki se želijo založiti z medom in 
povprašujejo tudi po ostalih pridelkih iz čebeljega panja. Kupci 
pogosteje povprašujejo po izdelkih, ki jih bodo lahko uporabili za 
obdarovanje svojih najdražjih ali poslovnih partnerjev. Številni 
slovenski čebelarji bodo pripravili bogato ponudbo, ki bo zado-
voljila še tako zahtevne porabnike. Postregli vam bodo z različ-
nimi sortami medu, ki jih boste pred nakupom lahko poskusili in 
tako izbrali med po svojem okusu. Svoje najdražje pa boste obda-
rovali z njihovim najljubšim medom, lahko pa jim za spremembo 
privoščite kakšen drug med iz široke palete okusov slovenskega 
medu. Med, ki ga boste podarili v ličnih darilnih embalažah, ima 
močno sporočilno vrednost, povezujemo ga s tradicijo, marljivo-
stjo čebel, opraševanjem, slovenskim zajtrkom,… Zato je med 
primerno darilo za vsakogar in za vsako priložnost, naj si bodo to 
bližajoči prazniki, rojstni dnevi, drobne pozornosti, zahvale, … 

Na slovenskem trgu boste lahko kupili tudi med označen 
z oznako ene izmed shem kakovosti, kar kaže na posebnost 
ali višjo kakovost proizvoda. Na področju medu poznamo tri 

zaščite geografskega poimenovanja medu priznane na evrop-
skem nivoju in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki nosita zašči-
teno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se vključujejo tudi 
v ekološko pridelavo medu. 

Med, ki ga imenujejo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot po-
sebno darilo narave lahko s pridom uporabimo tudi v kulina-
riki. Z medom pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga 
kot naravno sladilo, zelo uporaben pa je med tudi v kuhinji, saj 
ga lahko dodajamo mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, 
zelenjavi, sadju seveda pa slaščičarsko - pekovskemu pecivu… 
Zakaj ne bi npr. vsakodnevne navade pitja kave in čaja spreme-
nili in sladkor zamenjali z odličnim medom slovenskih čebelar-
jev? Med bo s kuhanjem izgubil biološko vrednost, še vedno pa 
bo uporaben kot sladilo. Zato ga tudi, če želimo, da se bo ohra-
nila njegova biološka vrednost, ne damo v vroč čaj. V primeru, 
da bo temperatura medu presegla 40 °C se bodo v medu poško-
dovale ali celo uničile nekatere njegove sestavine, kot so enci-
mi, hormoni, vitamini,.. K različnim jedem (omakam, zelenjavi, 
mesnim jedem), ki jih pečemo, kuhamo, ga dodamo predvsem 
zato, ker bodo dobile posebno svojevrstno aromo. 

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebe-
larstvu je izdala elektronsko knjižico medenih receptov z na-
slovom Jedi z medom od tu in tam. Recepte smo opremili s 
priporočilom o tem, kateri med je najbolj primeren za pripravo 
posameznih jedi. Obiščite spodnji spletni naslov in za svoje 
goste pripravite prav posebno medeno presenečenje, naj bo to 
letos medeno praznična pojedina. 

Polepšajte sebi in drugim praznike z odličnim medom slo-
venskih čebelarjev.

Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko  
pri ČZS JSSČ

Decembrska noč, foto: F. B.
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BO DROG MORAL PASTI?

S podobnimi prizori, kot ga vidimo na posnetku, se kar po-
gosto srečujemo in jih je tudi ta čas na območju Občine Cer-
kvenjak zagotovo več. Ta, na posnetku v Stanetincih, kliče na 
pomoč elektrikarje že več kot eno leto. Se bo moralo kaj zgo-
diti, da se bo kdo zganil?

F. B.

GOBJA BERA KONEC NOVEMBRA
V Slovenskih goricah le-

tos ni bila kaj preveč obil-
na gobja letina, je pa zato 
v naših slovenskogoriških 
gozdovih bilo polno dežni-
karic (marel) zadnji teden 
novembra in prve dni de-
cembra vse do Miklavža. 
Nekateri ljubitelji nabi-
ranja gob so našli še tudi 
kakšnega jurčka. Na Katre-
jinem sejmu 25. novembra 
na Ptuju pa so branjevke, 
nenavadno za ta čas, po-
nujale lisičke, ki naj bi bile 
nabrane na Pohorju. 

F. B.

DR. VINKO MOČNIK
10. januarja letos je minilo 130 let od rojstva Vinka Moč-

nika, ki se je rodil v Cogetincih Blažu in Mariji Močnik (roj. 
Kozar). Bogoslovje je študiral v Mariboru, kjer je bil posve-
čen v škofijski kapeli 30. junija 1919. Prvo službeno mesto je 
bila Loka pri Zidanem Mostu. Tri leta pozneje se je odločil za 
nadaljevanje študija, ki ga je nadaljeval v Zagrebu in postal 
dr. teologije, po študiju v Rimu pa je dosegel še doktorat iz 
cerkvenega prava.

Zanimiva je bila njegova življenjska pot (katere podrobnosti 
lahko preberete v zborniku Občine Cerkvenjak iz leta 2001, 
Podobe kraja, avtorja Drago Sobočan in dr. Bernard Rajh). Dr. 
Močnik je bil državno upokojen leta 1954. A je predaval vse 
do svoje smrti na božični večer, 24. decembra 1969, v Ljublja-
ni. Pokopan je na pokopališču v Cerkvenjaku.

F. B. 

POSLANI STA BILI PRED  
110 LETI

Ti barvni razglednici, na sliki, sta bili poslani leta 1909, torej 
pred 110 leti. Pa naj še kdo reče, da svet ni bil napreden že 
zdavnaj. Po poštnih žigih sodeč pa gre sklepati, da je pošta 
delovala dobro, čeprav ni bilo sodobnih cest in avtomobilov. 

CERKVENJAŠKO ZDRAVSTVO 
S TRADICIJO

Čeprav daljnega leta 1929 Cerkvenjak ni imel nobene infra-
strukture, razen, da je skozi Cerkvenjak vodila rimska cesta iz 
Ptuja v Radgono, je tedanje prebivalstvo imelo svojo zdravstve-
no ambulanto. V njej delal dr. Ivan Sernec, ki je istega leta umrl.

Leta 1940 – 1942 je v Cerkvenjaku bil zdravnik Karel Koro-
šec (doma iz Dragotincev pri Sv. Juriju ob Ščavnici).

Zdravniki pa so bili tudi Cerkvenjačani in namreč dr. Lovro 
Čuček, roj. 9. 8. 1846, v Brengovi, in dr. Franc Toplak roj. 
24. 3. 1885, prav tako iz Brengove. Iz Brengove je bil tudi 
Ljubo Toš, medicinski pisec. Rojaka iz Cerkvenjaka sta bila 
tudi zdravnika Anton (roj. 17. 1. 1846) in Franc Žižek (roj. 
1939 leta). Dr. Franc Žižek je igral vidno vlogo v družabnem 
življenju graških Slovencev. 

F. B.

BILO JE NEKOČ - V BESEDI IN SLIKI Poštne pošiljke so pri-
spele na pravi naslov, 
kljub temu da pri na-
slovniku ni bilo navede-
ne hišne številke.

F. B.

Marele so rasle še 6. decembra.
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Pošteno življenje
»Kdor je pošteno živel, sladko spi,« je po pogovoru o 
privatizaciji pri nas mož dejal ženi.
»Kdor ni bil pošten, pa sladko živi,« je dodala žena.

Puzzle
»Bravo jaz, kako sem pameten. Puzzle sem sestavil v 
12 urah,« se je sosed pohvalil sosedu.
»Ali je to hitro,« je nejeverno vprašal sosed. »Koliko 
časa bi za sestavljanje potreboval povprečno pameten 
človek.«
»Na škatli piše 4 do 5 let.«

Na predavanju
»Ali me v zadnji vrsti slišite,« je vprašal profesor, ko 
je preizkušal ozvočenje v predavalnici.
»Slišimo, vendar nas ne moti preveč,« se je zaslišalo 
iz zadnje vrste.

Tašča
»Zakaj si tako žalosten,« je sodelavec vprašal sode-
lavca.
»Bil sem na pogrebu tašče.«
»Pa saj to ni tako žalostno.«
»Ne bi bilo, če ne bi župnik rekel, da bomo po smrti 
zopet skupaj.«

Nadležni obiskovalec
Pepček je tolikokrat obiskal Marico, da ji je začel že 
presedati. Da bi se ga rešila, je na vrata prilepila listek: 
»Ha, ha, ha, danes pa me ni doma!«
Pepček je prišel, prebral listek in pripisal: »Ha, ha, ha, 
danes pa sploh nisem prišel na obisk.«

Pri matematiki
»Pepček, koliko je tri in tri,« je učiteljica vprašala 
Pepčka.
»Šest,« je vzkliknil.
»Sedi, pet,« je dejala učiteljica.
»No, saj sem vedel, da je pet, samo nerodno sem se 
izrazil.«

Moč vode
»Voda ima veliko moč. Lahko pove kdo kakšen pri-
mer,« je učiteljica vprašala učence.
»Če moja sestrica joka, dobi od atija in mamice vse, 
kar hoče,« je dejal Pepček.

Nagrada
»Ata mi je za vsako petico obljubil sto evrov,« se je 
Pepček pohvalil učiteljici.
»Škoda, da nisi dobil še nobene,« je odvrnila učiteljica.
»Če mi eno zapišete v redovalnico, si lahko nagrado 
razdeliva.«

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.

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

Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

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

Naslovnica 77,00 180,00

Šef mafije
»Kako je bilo na maturi,« je šef mafije vprašal sina.
»Odlično sem se izkazal. Pet me jih je spraševalo tri 
ure, pa nisem zinil niti besede.«
»Bravo! Zato boš dobil novo pištolo!«

Na sodišču
»Zakaj ste banki ukradli denar,« je sodnik vprašal ob-
toženega.
»Gospod sodnik, prisežem, da so oni prvi začeli.«

Boljše življenje
»Ti je šlo bolje tukaj ali ti gre bolje v Dominikanski 
republiki, kjer živiš zadnje leto,« je en prijatelj vprašal 
drugega.
»V Dominikanski republiki si lahko več privoščim. 
Tam po trgovinah še nimajo toliko kamer in alarmnih 
naprav.«



BOŽIČNI KONCERT   
Z ISKRICAMI V OČEH

… cin, cin, cin, cin, cin, cin,  
zvončki pojejo … lep je ta božični čas,  

ki prinaša zimo v vas … 

MMEEŠŠAANNII  PPEEVVSSKKII  ZZBBOORR  KKDD  CCEERRKKVVEENNJJAAKK  

vabi na 

BOŽIČNI KONCERT 

Z ISKRICAMI V OČEH 
z gosti

VV  NNEEDDEELLJJOO,,  2222..  DDEECCEEMMBBRRAA  22001199,,    
OOBB  1177..  UURRII,,  

VV  KKUULLTTUURRNNEEMM  DDOOMMUU  CCEERRKKVVEENNJJAAKK  

        Vabljeni.

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
SEJEM

VESELI DECEMBER 2019 V CERKVENJAKU
 1.  Veseloigra »Pa nikomu ne pravi« - v dvorani Doma 

kulture – KTD Selce
 4. »Družinski večer« – nastop učencev –  

dvorana Doma kulture – Konservatorij za glasbo in 
balet Maribor

 5. Medobčinsko tekmovanje v igranju kart –  
DU Cerkvenjak

 6. Miklavževanje – v cerkvi Sv. Antona –  
Župnija Sv. Anton v Slov. goricah

13.  17.30 Otvoritev razstave ob 70-letnici umetnika Iva 
Lorenčiča – v Avli Vlada Tušaka – Združenje SGF 
Cerkvenjak in Občina Cerkvenjak

16. Predstava za otroke »Božična zgodba za  
lahko noč« in božična obdaritev za otroke od  
1. do 6. leta starosti – Občina Cerkvenjak

16. Silvestrovanje za člane DU Cerkvenjak –  
DU Cerkvenjak

18.  ob 17. uri - Prireditev »Ujemi trenutek« –  
OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 

20. ob 17. uri - Božični sejem – v centru  
Cerkvenjaka – Društvo za ohranjanje kulture 
Vincar in TIC Cerkvenjak

21.  Dobrodelna akcija Krdebač« – izdelovanje 
krdebačev – Društvo »Krdebač« Cerkvenjak

22.  ob 17. uri - Božični koncert »Z iskricami v očeh« 
MePZ KD Cerkvenjak z gosti – v dvorani Doma 
kulture – KD Cerkvenjak

22. ob 9. uri - Izdelava jaslic – pri cerkvi  
Sv. Antona – TD Cerkvenjak 

23.  ob 18. uri - Prireditev ob 20 letnici kluba NK 
Cerkvenjak – v Domu kulture Cerkvenjak – NK 
Cerkvenjak

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

26. po 10. maši - Božični koncert, blagoslov jaslic in 
dobrodelna akcija Krdebač – cerkev Sv. Antona


