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Covid-19 spreminja življenje
Pogovor z županom Občine
Cerkvenjak
Občini Cerkvenjak plaketa
zlati kamen
Iz dela občinskih organov
Iz aktualnega dogajanja
v občini
Izvajanje začetih in
načrtovanih naložb
Iz organizacij,
združenj, društev in klubov
Med našimi ljudmi
Humor, bilo je nekoč,
v besedi in sliki

Cerkvenjak je v obdobju pandemije covida-19 prazen. Foto: F. B.

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročina, kašelj,
oteženo dihanje, kar je značilno za pljučnico), ostanite
doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.

Po telefonu se posvetujte s svojim izbranim osebnim
zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno
ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

Zdravnik, ki vam bo vzel bris, bo glede na vaše zdravstveno
stanje ocenil, kje boste počakali na rezultate testa.

Po prejemu rezultata vas bo zdravnik obvestil o nadaljnjih
ukrepih.

Vlada Republike Slovenije
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Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb z novim koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt. Podlaga za
razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ in razglasitev pandemije
v Svetovni zdravstveni organizaciji.
Sprejeti ukrepi za zajezitev širjenja epidemije z novim koronavirusom
v Sloveniji se spreminjajo tako glede na število pozitivnih oseb kot tudi
glede na dognanja v državah, ki so se soočala s tem novim virusom pred
nami, in skladno z dogajanjem, ki ga spremljamo v sosednjih državah.
»Preprečiti poskušamo negativne izkušnje, ki so jih imele in jih imajo
nekatere druge države. Zavedamo se, da so ukrepi strogi in da posegajo
v naša življenja, a to je edini način, če želimo epidemijo obvladovati,«
sporočajo vsem prebivalcem Republike Slovenije pristojni organi.

Zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo. Če bo sum
upravičen, vas bo zdravnik napotil v zdravstveno ustanovo
(t.i. vstopna točka za odvzem brisa).

Več informacij: www.gov.si/koronavirus
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SUM NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2
Kako ravnam po prihodu z območja, kjer se pojavlja koronavirus SARS-CoV-2, ali menim, da sem bil v
stiku z okuženo osebo?
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V novo leto 2020 smo vstopili z mnogimi
pričakovanji. Valentinovo jih je peljalo
v svojo smer, Prešernov dan je minil v
običajnem vzdušju. 8. marec še nekako,
tudi Gregorjevo, 25. marec, materinski
dan, in osebna praznična pričakovanja
pa že s stopnjevano zaskrbljenostjo.
Velikonočna pričakovanja in dogajanja
bodo zgolj družinska; 27. april, dan upora proti okupatorju, in 1. maj, praznik
dela, visita v negotovosti.
Kakšen bo 8. junij, dan Primoža Trubarja, in 25. junij, dan državnosti? Kako
bomo praznovali praznik občine? Za
odgovore na ta vprašanja in kasnejša je
prezgodaj. Držimo se postavljenih pravil,
skrbimo zase in druge. Če le lahko,
ostanimo doma, zdravi, in v ožjem krogu
negujmo poslanstvo praznikov.
Uredništvo
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NOVI KORONAVIRUS JE SPREMENIL STIL ŽIVLJENJA
4. marca so prvi primer okužbe z novim koronavirusom odkrili v Sloveniji. Okužena oseba se je vrnila iz Maroka preko
Italije. Vse, ki so bili v kontaktu z okuženim, so takoj izolirali
in testirali. Istega dne je ministrstvo za delo že pripravilo osnutek interventnega zakona o subvencioniranju polnega delovnega čas za čas čakanja na delo doma.
6. marca je zunanje ministrstvo državljanom priporočilo,
naj razmislijo o preložitvi potovanj v tujino.
7. marca je minister za zdravje Aleš Šabeder izdal prepoved
javnih prireditev v zaprtih prostorih za več kot 500 ljudi.
9. marca je Svet za nacionalno varnost odločil, da bodo dogodki, kjer pričakujejo več kot 500 gledalcev, potekali brez gledalcev.
10. marca je začela veljati prepoved zbiranja več kot 100 ljudi
na javnih prireditvah, prepovedali pa so tudi pristajanje letal iz
ogroženih območij ter pozvali državljane, naj se vrnejo iz Italije.
11. marca je Slovenija začela izvajati nadzor na meji z Italijo,
zdravstvene ustanove pa so prekinile izvajanje ne nujnih preventivnih storitev. Istega dne je Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) razglasila, da je širjenje koronavirusa doseglo razsežnosti pandemije. Pandemija je pojav, ko se okužba nalezljive bolezni razširi na več celin. Do pandemije pride, kadar se v okolju
pojavi nov povzročitelj nalezljive bolezni, s katerim se ljudje še
nikoli niso srečali in so zato zanj bolj dovzetni. Povzročitelj ima
dobro sposobnost širjenja med ljudmi, zato se jih lahko okuži
veliko. Navadno se pandemija pojavlja v več valovih, ki so po
svojih značilnostih med seboj lahko povsem različni.
12. marca je Slovenija razglasila epidemijo koronavirusa
ter aktivirala državni načrt. Hkrati je odpovedala vse prireditve, vključno s pokalom Vitranc in poleti v Planici. Epidemijo
država razglasi, ko širjenje nalezljive bolezni presega običajne razmere in predstavlja tveganje za večji del prebivalstva in
zahteva takojšnje ukrepanje.
13. marca je začela delovati nova vlada na čelu s predsednikom Janezom Janšo. Takoj je še zaostrila ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Tako je zaprla kulturne ustanove
v državi, tudi knjižnice. Lekarne so začele delati po uredbi,
po kateri lahko izdajo zdravila na recept v količini, ki ustreza
zdravljenju bolnika za obdobje največ enega meseca, zdravila
brez recepta pa po eno pakiranje na osebo.
14. marca je ministrstvo za zunanje zadeve pozvalo državljane, naj preložijo vsa potovanja v tujino.
16. marca je začela veljati vrsta strogih ukrepov: zaprli so
vse vrtce in šole ter prepovedali organizirano varstvo otrok;
zaprli so vse prodajalne in lokale razen trgovin z živili, lekarn,
bencinskih servisov bank, pošt in trafik; prepovedali so javni prevoz potnikov, razen s taksiji; bolnišnice so ukinili vse
ne nujne storitve z izjemo obravnave onkoloških bolnikov in
nosečnic; zobozdravstveno oskrbo so omejili na sedem točk
v državi, do 16. aprila so prepovedali izvajanje tehničnih
pregledov vozil in jim do takrat podaljšali veljavnost prometnih dovoljenj.
17. marca so prepovedali letalski promet potnikov.
18. marca so zaprli 27 maloobmejnih prehodov s Hrvaško.
19. marca so prepovedali gibanje in zbiranje ljudi na javnih površinah – izjeme so prihod na delo ter dostop do trgovin in lekarn.
20. marca je Slovenija uvedla prepoved zbiranja in gibanja
na javnih mestih, ki sicer dovoljuje izjeme. Med ljudmi se je
uveljavil slogan »Ostani doma«, saj lahko z zmanjševanjem
socialnih stikov vsakdo prispeva k zmanjševanju možnosti za
širjenje virusa. Državni zbor je tega dne sprejel prvi paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu.

Marec 2020 bo prišel v zgodovino Slovenije in tudi v zgodovino osrednjih Slovenskih goric in Občine Cerkvenjak kot
mesec, v katerem se je prebivalcem življenje postavilo na glavo. Na začetku meseca so ljudje delali, potovali, sestankovali
ter se v prostem času tudi zabavali in družili »s polno paro«, na
koncu meseca pa jih je večina ždela doma v izolaciji in čakala,
kdaj bo epidemija nalezljive bolezni mimo.
Za spremembo stila življenja ljudi po vsem svetu, tudi v Cerkvenjaku, je kriv novi koronavirus imenovan SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19. Ta dotlej neznan virus se je začel širiti konec
lanskega in na začetku letošnjega leta iz mesta Wuhan v pokrajini
Hubei na Kitajskem. Strokovnjaki menijo, da so ga med ljudi raznesli netopirji, ki so zaradi podnebnih sprememb začeli iskati hrano v
bližini urbanih naseljih. V globaliziranem svetu, kjer ljudje dnevno
množično potujejo iz države v državo in iz kontinenta na kontinent,
se je novi koronavirus hitro razširil v Evropo, še zlasti v sosednjo
Italijo. Pričakovano se je kmalu začel širiti tudi pri nas, sprva v
Ljubljani in Beli krajini, nato pa povsod po Sloveniji. Konec marca
(26. 3.) so vsaj en primer okužbe z novim koronavirusom zabeležili
že v blizu 120 občinah v Sloveniji. V osrednjih Slovenskih goricah
so do takrat zabeležili okužene v Lenartu in Sveti Ani.

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani so poziv »Ostani doma« vzeli
resno, kar dokazuje tudi naša fotografija središča občine in kraja.

V delovnem času tako prazno pred zadrugo in pred Tuševo trgovino
verjetno še ni bilo.

Naglo širjenje novega koronavirusa je ljudi opozorilo, da so
v globalnem svetu mnogo bolj soodvisni, kot so doslej mislili,
zato jim ne more in ne sme biti vseeno, kako živijo, kaj počnejo in kako ravnajo ljudje in z ljudmi v drugih delih sveta.
Pa poglejmo, kako je epidemija novega koronavirusa potekala v Sloveniji doslej.
30. januarja so prva dva primera okužbe s koronavirusom
zabeležili v sosednji Italiji.
25. februarja so prve primere okužbe s koronavirsom zabeležili tudi v sosednji Avstriji in na Hrvaškem. Istega dne so se
v Rimu sestali ministri za zdravje in sprejeli sklepe o medsebojnem sodelovanju pri oblikovanju ukrepov za zaščito pred
novim koronavirusom.
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S 30. marcem je pričel veljati odlok o omejevanju gibanja
na občino prijavljenega bivališča z nekaterimi izjemami. Vlada je v DZ posredovala 2. sveženj interventnih ukrepov, tako
imenovani megazakon.
O novem koronavirusu je bilo in še bo veliko napisanega in
povedanega. Poleg resničnih se širijo tudi nekatere zmotne in
napačne trditve in ugibanja. Zato je za vse, ki želijo imeti točne informacije o koronavirusu najbolje, da pokličejo na tel. 080
1404 med 8 in 20 uro. Epidemiologi Nacionalnega inštituta za
javno zdravje Slovenije pa so dosegljivi na številki 031 646 617
med 9. in 17. uro.

zdravstveni delavci, trgovci, poštni delavci, policisti, delavci v
kmetijstvu, delavci v energetiki in komunali, delavci v nekaterih
proizvodnih in predelovalnih dejavnostih in drugi, katerih delo
je za zdravje in preživetje skupnosti nujno potrebno. Kako resno
so Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani vzeli poziv »Ostani doma«,
s čimer so pomagali sebi in drugim, pričajo tudi naše fotografije.
Sicer pa ima vsaka palica dva konca – novi koronavirus na
eni strani ogroža zdravje ljudi, na drugi pa ukrepi za zajezitev
njegovega širjenja krepijo medsebojno pomoč in solidarnost
med ljudmi po načelu: Skupaj zmoremo!
Tomaž Kšela

Navodila za bolnika s covid-19, ki ne
potrebuje bolnišnične obravnave

Bolniki s COVID-19, pri katerih bolezen poteka v blažji obliki,
niso hospitalizirani in bolezen prebolevajo v domačem okolju. V
ta namen je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil navodila
za ravnanje v času osamitve (izolacije) v domačem okolju.
Vaše zdravstveno stanje po presoji zdravnika ne zahteva bolnišnične obravnave. Pri večini bolnikov s COVID-19 bolezen poteka blago in brez zapletov.
Do konca pojavljanja bolezenskih težav in najmanj 14 dni po
pojavu prvih bolezenskih znakov morate ostati v osamitvi (izolaciji) v domačem okolju.
V primeru poslabšanja bolezni (na primer poslabšanje kašlja z
gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu posvetujte z
vašim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite
najbližjo dežurno ambulanto ali nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Povejte
jim, da ste bolnik s COVID-19.
Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa v času osamitve (izolacije) v domačem okolju upoštevate sledeča navodila:
y Ostanite na vašem domu. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.
y Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je
to mogoče. Omejite stike z družinskimi člani (vzdržujte razdaljo
najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani).
y Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete, za pet do
deset minut večkrat na dan.
y Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete,
si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/
kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi
odvrzite v koš in si nato umijte roke.
y Pogosto si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi
razkužujte (tudi po uporabi sanitarij).
y Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.
y Obroke hrane uživajte ločeno od ostalih družinskih članov.
Pred pripravo hrane si skrbno umijte roke. Ne pripravljajte
hrane za ostale družinske člane.
y Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite.
Prav tako redno čistite ostale površine, ki se jih pogosto dotikate
(kljuke, pulti, nočne omarice, telefoni, tipkovnice, sanitarije …).
Uporabite čistila, ki jih imate doma in jih običajno uporabljate.
y Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom pri temperaturi vsaj 60◦C.
y Obvestite osebe, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu in
s katerimi ste imeli tesne stike 1 dan pred pojavom simptomov
in v času po pojavu bolezenskih znakov, da naj opazujejo svoje
zdravstveno stanje in se samoizolirajo takoj, ko se jim pojavijo
bolezenski znaki.
Tudi po prenehanju izolacije še naprej upoštevajte pravilno higieno kašlja in si še naprej pogosto umivajte roke.
Več navodil v zvezi s COVID-19 dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Tudi promet v Brengovi je »izumrl«.

V Poslovno-obrtni coni v Brengovi je bilo kot v mestu duhov.

Tudi vrt v Šumici, ki je sicer priljubljeno zbirališče domačinov, je sameval.

Konec marca je bila večina prebivalcev Občine Cerkvenjak
doma, ker so upoštevali prepoved zbiranja in gibanja na javnih
mestih. Doma so bili tudi šolarji, dijaki in študenti, za katere
so šole organizirale izobraževanje na daljavo. Lokali in trgovine v Občini Cerkvenjak so bile zaprte, razen trgovin z živili in
repromateriali za kmetijstvo. Hrano so lahko ljudje kupili tudi
na kmetijah, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost. Prostori
občine so bili zaprti, občanke in občani pa so lahko z občinskimi
funkcionarji in občinsko upravo komunicirali preko elektronske
pošte in telefona. Mnoge Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane, ki
so zaposleni, so delodajalci napotili na delo na domu ali na čakanje, nekateri pa so še vedno hodili delati, da se življenje v Sloveniji ne bi ustavilo. Med tistimi, ki so konec marca delali, so bili
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ne bo pri nas zgodila situacija iz nekaterih krajev v Italiji (kot
npr. Bergamo). Tam gre predvsem za veliko število ljudi, ki
potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Primanjkuje jim dihalnih
aparatov, ki so potrebni za ohranjanje življenj.
V duhu dogajanj vas naprošam, da dosledno upoštevate navodila NIJZ, prav tako pa vam želim, da ostanete zdravi.

Verjetno do sedaj že vsak izmed vas pozna osnovne ukrepe za
preprečevanje širjenja okužbe. Da vseeno še ponovimo: redno
pranje rok, izogibanje dotikanja obraza (nosu, ust, oči), le nujni
obiski v trgovini, kašljanje v rokav, izogibanje druženju v večjih
skupinah, v javnosti pa primerna razdalja med ljudi (cca 2 metra).
Veliko ljudi je zaradi situacije moralo precej spremeniti svoj življenjski stil, vplivi se kažejo praktično povsod. Še najmanj pa se
pozna sprememba življenja na deželi. Znamo danes ceniti svobodo,
ki jo imamo, ko stopimo na zrak, gremo na vrt, se lahko prosto
sprehajamo po svoji zemlji? V teh dneh je to še posebej pomembno, gibanje na prostem zraku in soncu (predvsem v opoldanskih
urah), uživanje veliko sveže zelenjave in sadja (regrata je zunaj že
dovolj ...), uživanje zadostne količine tekočin, redno gibanje ... vse
to so načini, kako lahko sami spodbudimo svoj imunski sistem. Na
deželi je na splošno več možnosti za preživljanje kvalitetnega časa
zunaj in to moramo v teh časih izkoristiti.

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

POGLED NA CERKVENJAK

Pogled na Cerkvenjak z najvišjega stanetinškega grebena na Silvestrovo 2019

F. B.

CENIK

OGLASNEGA PROSTORA
IN KOMERCIALNIH SPOROČIL V ZRNJU

Delež strani

Tudi v trgovinah KEA in Mercator ta dan ni bilo veliko strank. Kupci so prihajali bolj redko. F. B.

Za vse, ki se vam dozdeva, da se situacija umirja, naj vam povem, da smo žal šele na začetku. V bolnišnici UKC Maribor se
ravnokar pripravljamo na večje število pacientov, ki so oboleli za
pljučnico kot posledico koronavirusne okužbe. Od vseh nas in torej
tudi od vas je odvisno, kakšno število obolelih bo naenkrat moralo
biti zdravljenih pri nas. Zakaj pa je temu tako? Virus se zelo hitro
prenaša, prenašalec en dan pred nastopom simptomov in znakov
ne ve, da je okužen in v tem času lahko prenese virus več ljudem.
Se pravi lahko smo okuženi jaz, vi, sosed, pa tega 24 ur ne bomo
vedeli. V tem času obiščemo koga, ta spet obišče naslednjega in
tako naprej. Zato se moramo ukrepov strogo držati. Nošenje mask
je vsaj za vse, ki delamo z ljudmi, pomembno in nujno, da preprečimo širjenje okužbe na druge. In če nosimo maske vsi, preprečujemo okužbo med seboj. Nakup v trgovini z masko sicer morda
deluje nenaravno, ampak če razumemo pomen tega za soljudi, je
takoj jasno, kaj moramo narediti. (Maske si lahko izdelamo tudi
doma iz bombažne tkanine, iz rute ... te sicer ponujajo manjšo zaščito, ampak še vedno zadostno za nekaj minut nošenja v trgovini
– kako narediti masko iz bombažnega robca, si lahko pogledate
na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=2D_sOn_Vg8w).
Krizna situacija bo na našem področju in v bolnišnici trajala še
vsaj tri tedne. V tem času dnevno sprejmemo kar nekaj pacientov
s koronavirusno okužbo. Pričakujemo dnevno povečanje števila
obolelih. Ali bo nato po treh tednih sledil upad števila oseb, ki
potrebujejo sprejem v bolnišnico, ne vemo. Prav tako ne vemo, ali
bomo med njimi mi sami ...? Pravila glede starosti so sicer ta, da
za hudo obliko bolezni večinoma obolevajo starejši s pridruženimi
boleznimi. A obolevajo tudi mladi. Tudi mladi ponekod potrebujejo dihalno podporo (kar pomeni, da so priključeni na aparat, saj
sami ne zmorejo dihati). Predvsem pa so mladi dobri prenašalci
bolezni in zlahka prenesejo okužbo na bolj ogrožene skupine ljudi.
Ukrepi, ki jih trenutno izvajamo bodo ob ustreznem upoštevanju predvidoma zadostno zmanjšali število obolelih, da se
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM

NOVI KORONAVIRUS JE MOČNO SPREMENIL NAŠ
NAČIN ŽIVLJENJA
Konec zime se je iz Wuhana na Kitajskem v Evropo in tudi
v Slovenijo prikradel novi koronavirus, ki povzroča bolezen
covid-19. Ta doslej neznana bolezen, ki najbolj ogroža kronične bolnike in starejše ljudi ter še zlasti zdravstveni sistem,
je dramatično spremenila stil življenja slehernika v Evropi
in tudi pri nas. O tem, kako se je zaradi novega koronavirusa spremenilo življenje v Cerkvenjaku in kakšne ukrepe je za
zaščito občank in občanov ter javnega zdravja sprejela Občina
Cerkvenjak, smo se pogovarjali z njenim županom Marjanom
Žmavcem. Ker pa kljub težkim časom življenje teče naprej,
smo ga povprašali tudi, kako občina deluje in kako izvaja svoje zakonske naloge v novih pogojih.

dnevne migracije prebivalstva ukrepi samo v eni občini ne bi bili
dovolj učinkoviti. Tako smo tudi v Občini Cerkvenjak sprejeli
ustrezne ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa in
zaščito občank in občanov. Z uredbo, ki sem jo podpisal, smo
glede na usmeritve vlade zaprli gostinske lokale, frizerske salone, cvetličarne in vse druge lokale in trgovine razen trgovin z
živili in repromaterialom za kmetijsko proizvodnjo, saj je čas,
ko je treba poskrbeti za pomladanska dela na zemlji ter zasejati
njive in vrtove. Z uredbo smo prepovedali tudi vstop v prostore
občine, stranke pa lahko z občinsko upravo in funkcionarji občine komunicirajo po elektronski pošti in po telefonu.
Naslednjega dne je vlada sprejela še dodatne ukrepe, s katerimi je zaprla vrtce in šole in omejila socialne stike med ljudmi, zaradi česar se je praktično zaustavilo vse javno življenje
v Sloveniji in tudi v naši občini.
Vlada je pozvala občine, naj staršem v času, ko bodo vrtci in šole
zaprti, po potrebi pomagajo pri varstvu otrok.

Res je, zato smo se v naši občini na to pripravili, vendar potreb
za to ni bilo. Vsi starši so sami poskrbeli za varstvo svojih otrok.
Ali ste v občini aktivirali tudi štab civilne zaščite?

Predstavniki občin smo bili povabljeni na Regijski štab
civilna zaščite v Mariboru, kjer so dobili dodatna navodila.
Občinski štab civilne zaščite, ki ga vodi Srečko Furšt, je bil
aktiviran po telefonu in je pripravljen za ukrepanje po pripravljenih načrtih, če bo to potrebno. Občina bo problematiko
najprej poskušala rešiti z lastnimi resursi, po potrebi pa bodo
na pomoč priskočili tudi člani občinske organizacije Rdečega
križa na čelu s predsednico Klavdijo Petelinšek. Na občini vse
aktivnosti v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečitev širjenja
koronavirusa koordinira Marko Kocbek.

Marjan Žmavc: Z uredbo, ki sem jo podpisal, smo glede na
usmeritve vlade zaprli gostinske lokale, frizerske salone, cvetličarne
in vse druge lokale in trgovine razen trgovin z živili in repromaterialom za kmetijsko proizvodnjo, saj je čas, ko je treba poskrbeti za
pomladanska dela na zemlji ter zasejati njive in vrtove.

Kako pa je v Občini Cerkvenjak z zaščitnimi maskami, ki jih je
v Sloveniji na začetku epidemije in pandemije primanjkovalo?

Kako ste na občini spremljali naglo širjenje novega koronavirusa?

Nekaj mask smo dobili od pristojnih v državi, nekaj pa smo
jih samoiniciativno še pravočasno naročili sami.

Člani občinskega sveta in drugi funkcionarji ter zaposleni v
občinski upravi v Občini Cerkvenjak smo tako kot vsi drugi
ljudje spremljali, kako se novi koronavirus širi po Kitajskem in
kako se je od tam začel širiti v druge države in na druge kontinente. Ko se je pojavil v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem je vsakomur postalo jasno, da se bo prej kot slej začel širiti tudi pri
nas. Ko se je to zgodilo, je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje začelo sprejemati
ukrepe za preprečitev hitrega širjenja virusa, ki so se iz dneva v
dan stopnjevali. Takrat smo se tudi na občini začeli pripravljati
na pojav koronavirusa v osrednjih Slovenskih goricah.
Ko je epidemija novega koronavirusa v Sloveniji prehajala iz
prve v drugo fazo ter je bil aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu pandemij oziroma epidemij nalezljivih bolezni
pri ljudeh, je prišlo v Sloveniji do zamenjave vlade. Medtem je
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila tudi pandemijo novega koronavirusa. Nova vlada je še zaostrila ukrepe
in župane pozvala k samoiniciativnemu ukrepanju, predstavniki
občin pa smo dobili dodatne informacije s strani izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor oziroma
Štaba civilne zaščite za vzhodno Štajersko. Omenjena uprava
deluje v okviru Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
Župani občin v osrednjih Slovenskih goricah na območju
Upravne enote Lenart smo takoj reagirali in se dogovorili za
ukrepanje. Ukrepe smo uskladili, saj v času pandemije glede na

V našem časniku Zrnje iz Cerkvenjaka, ki izide štirikrat na leto,
mine kar nekaj časa od priprave tekstov do tega, da Zrnje lektorirajo, pripravijo za tisk, natisnejo in dostavijo v nabiralnike občank in občanov. Danes, ko se pogovarjava, je 21. marec, Zrnje
pa bo pri občankah in občanih sredi aprila oziroma pred veliko
nočjo. Kakšno bo takrat stanje v zvezi s pandemijo novega koronavirusa danes še ne ve nihče. Kakšne pa so razmere v Cerkvenjaku danes in kako trenutno teče življenje na območju občine?

Večina zaposlenih na Občini Cerkvenjak delo opravlja na
domu, vendar pa so v delovnem času nekateri vedno na sedežu
občine, saj smo uvedli dežurstvo.
Zdravstvena ambulanta dela po prilagojenem urniku in pogojih, ki veljajo ob teh razmerah. Ob torkih, sredah in petkih je
zdravnik v ambulanti v Cerkvenjaku, dosegljiv je samo po telefonu in daje nasvete oziroma predpisuje recepte. Ob ponedeljkih in četrtkih pa dežura v Lenartu. Seveda tisti, ki sumijo, da so
okuženi s koronavirusom ali pa imajo znake bolezni covid-19,
ne smejo k njemu v ambulanto, temveč ga morajo poklicati po
telefonu, da jim bo dal napotke, kako naj ravnajo naprej.
Na prvi pomladni dan so vrata vrtca in šole zaprta, otroci pa
so doma. Šolarke in šolarji se trenutno izobražujejo na daljavo
preko internetnih povezav s svojimi pedagogi, ki zanje pripravljajo e-gradiva, jih usmerjajo ter jim dajejo naloge. Doma so

5

ZRNJE

9. APRIL 2020
Kako pa je z investicijami?

tudi dijaki in študenti, ki se izobražujejo na srednjih šolah, pa
tudi na višjih in visokih šolah ter fakultetah v urbanih središčih.
Zaprti so tudi vsi gostinski in drugi lokali ter trgovine na
območju občine z izjemo trgovin z živili in kmetijske zadruge.
Občanke in občani pa se lahko s hrano oskrbujejo tudi na naših
kmetijah, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.
Tudi nekateri delavke in delavci so doma, saj so jih delodajalci napotili na delo od doma. Mnogi pa so doma na čakanju.
Vlada je razglasila tudi stroge ukrepe za omejevanje socialnih stikov med ljudmi, saj je to edini način za preprečitev širjenja novega koronavirusa, ki se prenaša kapljično in je zelo nalezljiv. Ljudje morajo eden od drugega biti oddaljeni najmanj
meter in pol, še bolje pa je, če so narazen dva metra in več. Prav
tako se ne smejo zadrževati v večjih skupinah od pet ljudi. Tudi
na sprehodih morajo paziti na razdaljo med seboj, otroci pa se
ne smejo skupaj igrati. Prepovedana je tudi uporaba igral, saj
lahko virus na plastiki in kovinah preživi več ur in celo več dni.
Nacionalni inštitut za javno zdravje vse ljudi poziva tudi, da
si redno umivajo roke in tudi sicer ravnajo tako, da se sami ne
bi okužili. Minister za zdravje je dejal, naj se vsi obnašamo,
kot da smo okuženi in okužbe ne želimo prenesti naprej.

Ena od večjih investicij je bila investicija v komunalno ureditev novega naselja v Cogetincih. Prva faza te investicije je
praktično končana, tako da na terenu ne bo več treba izvajati
večjih posegov.
Letos namerava občina modernizirati tudi cestna odseka
Smej Andrenci in Andrenci Vršič – Antonič. Razpisa za oddajo
del za obe cesti sta bila že objavljena, vendar smo jih ponovili,
ker so bile cene ponudnikov previsoke. Na ponovljena razpisa
so se že prijavili ponudniki, sedaj jih mora pristojna komisija
na občini samo še izbrati, in sicer tiste, ki so najbolj ugodni
oziroma ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in reference.
Objavljen je bil tudi razpis za izvedbo del pri izgradnji prve
faze Vitalin parka v Kadrencih pri Športno-rekreativnem centru. Prva faza izgradnje obsega ureditev balinišča in izgradnjo
objekta ob njem. Dejansko so največje občinske investicije v
letošnjem letu v takšni fazi, da zaradi novega koronavirusa pri
njihovi izvedbi doslej ni prišlo do zastoja. Kako pa se bo epidemija razvijala naprej, pa bomo še videli. V načelu so trenutno vse investicije do nadaljnjega ustavljene.

Ali se je v zadnjem času kaj premaknilo v zvezi z investicijo v nov
trgovski objekt na nekdanji Zimičevi domačiji?

Kako pa je z oskrbo prebivalcev?

Nov trgovski objekt je že zakoličen. Njegov investitor je
podjetje GDO (Gradnje dom okolje) d.o.o. iz Gornje Radgone. Gre torej za investicijo zasebnega podjetja. Občina pri tej
investiciji torej nima veliko besede, temveč si samo prizadeva,
da bi investitorju zagotovila ustrezno podporno okolje in pomoč. V novem trgovskem objektu bo tudi prostor za lekarno.
Občina v zvezi s tem že išče rešitve za to, da bi v Cerkvenjaku
odprli lekarno, ki jo občanke in občani zelo potrebujemo.

Oskrba v trgovinah z živili je redna. Kot rečeno, se lahko ljudje
oskrbujejo tudi direktno pri kmetih, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost. Doslej problemov z oskrbo nismo imeli in imamo zagotovila pristojnih ministrstev, da bo tako tudi v bodoče.
V teh dneh je oteženo tudi komuniciranje občine z občankami in
občani. Kako skrbite za njihovo obveščanje?

Redno posodabljamo spletno stran naše občine, na kateri
sprotno objavljamo vse pomembne informacije v zvezi s koronavirusom. Po potrebi ljudi obveščamo tudi preko Radia Slovenske gorice ter drugih elektronskih in tiskanih medijev ter
seveda preko našega glasila Zrnje iz Cerkvenjaka.

Kako pa občanke in občani spoštujejo ukrepe za preprečevanje
širjenja novega koronavirusa?

Moram reči, da so, gledano na splošno, ljudje dobro obveščeni o sprejetih ukrepih in da jih spoštujejo. Občanke in občani se v glavnem držijo doma, od doma pa se napotijo samo
zaradi nujnih opravkov. Opravljajo tudi nujna kmetijska dela
v naravi in to na način, da ne ogrožajo eden drugega. Skratka,
velika večina Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov tudi v sedanjih razmerah dokazuje, da tukaj živimo razumni ljudje, ki
smo solidarni in odgovorni do sebe in drugih.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so odpadli tudi občni
zbori številnih društev in organizacij, ki bi sicer morali biti do
konca marca. Koliko društev, ki delujejo na območju Občine
Cerkvenjak, je uspelo svoje občne zbore izvesti pred epidemijo
oziroma pandemijo?

Nekaj se premika. Zakoličeno je in, kot kaže, se bo gradnja nove
poslovne stavbe, v kateri naj bi bila tudi Mercatorjeva trgovina,
začela. F. B.

Kako pa je oziroma bo z razpisi, tako s tistimi, na katere se za sredstva prijavlja občina in jih objavljajo različna ministrstva, kakor tudi
s tistimi, ki jih za spodbujanje različnih dejavnosti objavlja občina?

Preden se je pojavil novi koronavirus in so bili objavljeni
ukrepi za preprečitev njegovega naglega širjenja, je izvedla
občne zbore slaba polovica društev, klubov in drugih organizacij na območju naše občine. V drugih društvih in organizacijah pa so morali napovedane občne zbore odpovedati in jih
prestaviti na kasnejši čas.

Občina je nekaj razpisov, na katere se vsako leto prijavijo
različni porabniki iz območja naše občine, že objavila. Ker
se zavedamo, da prijavitelji zaradi sedanjih razmer ne morejo
pravočasno pripraviti vse potrebne dokumentacije, bomo roke
za prijavo podaljšali. Verjetno bodo tako ravnali tudi na ministrstvih ter podaljšali roke za prijave na tiste razpise, ki jih objavljajo oni in na katere se prijavljajo občine iz vse Slovenije.

Kljub pandemiji novega koronavirusa in sprejetim ukrepom pa
mora občina še naprej opravljati svoje zakonske obveznosti, zlasti v odnosu do proračunskih porabnikov, ki sredstva sedaj še
bolj potrebujejo kot običajno.

V Občini Cerkvenjak pa se je letos marsikaj že zgodilo pred epidemijo novega koronavirusa, ko je družbeno, politično in ekonomsko življenje v občini teklo še normalno. Kateri dogodki so
bili za občino najbolj pomembni.

Na srečo imamo v naši občini sprejet proračun, tako da financiranje porabnikov občinskega proračuna poteka normalno. Prav tako je občinski svet sprejel vse potrebne odločitve za
normalno delovanje občine v letošnjem letu. Če bomo morali
nujno imeti sejo občinskega sveta, pa bomo izvedli korespondenčno sejo.

Občina Cerkvenjak se je uvrstila med enajst občin – finalistk
za nagrado Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino v
Sloveniji. Iz vzhodne Slovenije sta se poleg Občine Cerkvenjak
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OBČINA CERKVENJAK
PREJELA PLAKETO ZLATI
KAMEN ZA RAZVOJNO
PRODORNOST

v finale prebili še mestni občini Maribor in Murska Sobota. Razvojno naravnanost in uspešnost občin so ocenjevali akademsko
izobraženi strokovnjaki iz treh slovenskih univerz ter iz prakse,
ki so sestavljali Strokovni svet. Na posebni konferenci, ki je bila
v Kristalni palači v Ljubljani, je naša občina v prisotnosti predsednika vlade Republike Slovenije, prejela plaketo Zlati kamen
za razvojni prodor 2020 v regiji vzhodna Slovenija, kar je veliko
priznanje in potrditev, da smo na pravi poti.
Omenil bi še, da je Občino Cerkvenjak v začetku meseca
februarja obiskal mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl,
ki je bil na vizitaciji v župniji Svetega Antona. Seznanili smo
ga z življenjem in delom v Občini Cerkvenjak ter s sodelovanjem s tukajšnjo župnijo, ki je zelo zgledno. Nadškofa smo
seznanili tudi z nekaterimi razvojnimi načrti občine zlasti na
področju stanovanjske izgradnje. Če bo občina v prihodnosti
pri tem potrebovala del cerkvenih zemljišč, škofija nakupu le-teh ne bo nasprotovala.
Občina Cerkvenjak uspešno sodeluje tudi z drugimi občinami v Sloveniji ter izmenjuje informacije in izkušnje. Tako
je na začetku leta našo občino obiskal župan Občine Radlje
ob Dravi Alan Bukovnik v spremstvu častnega predsednika
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornje
Dravske doline Bogdana Ledineka. Ko bo to mogoče, bomo
županu Radelj ob Dravi in veteranom vojne za Slovenijo iz
Zgornje Dravske doline vrnili obisk in si med drugim ogledali
tamkajšnji naravni bazen, ki se čisti sam na ekološki osnovi.
Tak bazen bi lahko uredili tudi v naši občini.
Občina je na začetku leta pripravila tudi sprejem za podjetnike, na katerem je sodeloval tudi mag. Marko Nemšak iz Štajerske gospodarske zbornice. Zbranim podjetnikom je predstavil
različne oblike pomoči za podjetnike in možnosti kreditiranja
ter jim podal druge informacije, koristne za njihovo delo.

Občina Cerkvenjak se je uvrstila med enajst finalistk za nagrado zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji. Iz vzhodne Slovenije so se poleg Občine Cerkvenjak
v finale prebili še mestni občini Maribor in Murska Sobota,
iz drugih regij pa občine Krško, Slovenske Konjice, Velenje,
Domžale, Trbovlje, Idrija, Kranj in Jezersko. Na koncu je nagrado zlati kamen prijela Občina Idrija, Občini Cerkvenjak pa
so podelili plaketo zlati kamen.

V imenu Občine Cerkvenjak je plaketo zlati kamen prejel župan
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc (tretji z leve). Na fotografiji je
skupaj s predstavniki občin iz vzhodne Slovenije, ki so prav tako prejele omenjeno plaketo, ter predstavniki podjetij SBR in Planet GV.

V koalicijski pogodbi, ki so jo podpisale stranke nove vladajoče
koalicije (SDS, SMC, NSI, DeSUS), je predviden tudi dvig povprečnine za občine. Zaradi pandemije bo sicer prišlo do upada
gospodarske rasti, zato bo vse zaveze iz koalicijske pogodbe verjetno težko uresničiti.

Nagrado in plakete zlati kamen so županom omenjenih občin podelili na posebni konferenci, ki je bila v Kristalni palači
v Ljubljani. Na njej sta sodelovala tudi predsednik vlade, ki
je opravljal tekoče posle, Marjan Šarec in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Na konferenci so sicer osrednjo
pozornost namenili digitalni prihodnosti in mobilnosti.
Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja lokalnih skupnosti in kakovosti življenjskih pogojev v njih.
Kako razvojno so občine naravnane in prodorne ocenjuje poseben strokovni svet sistema Zlati kamen, v katerem so strokovnjaki iz treh največjih slovenskih univerz ter nekaterih strokovnih institucij, ki spremljajo razvojna prizadevanja v Sloveniji.
Predsednica Strokovnega sveta Zlati kamen je prof. dr. Vesna
Mikolič iz Znanstveno raziskovalnega središča Koper, sekretarka pa docentka dr. Ana Ješe iz Filozofske fakultete v Ljubljani. Med člani sveta so tudi ugledni univerzitetni učitelji ekonomist dr. Jože Benčina, etnolog dr. Janez Bogataj, sociolog dr.
Pavel Gantar, zdravnica specialistka dr. Ada Hočevar Grom,
ravnatelj šole za ravnatelje dr.
Vladimir Korošec, geograf dr. Simon Kušar, sociolog dr. Damjan
Mandelc, ekonomist dr. Aleš Pustovrh in drugi. Sicer pa je Zlati
kamen skupni projekt dveh podjetij: podjetje SBR skrbi za njegov vsebinski, Planet GV pa za

Napovedi nove vlade, da bo občinam izplačala višjo povprečnino, smo se na občini razveselili. Seveda pa bomo morali
razumeti, če letos do tega ne bo prišlo. Vsekakor pa višjo povprečnino pričakujemo naslednje leto. Za našo občino to pomeni, da bi dobili v občinski proračun okrog 100 tisoč evrov več
sredstev, s čimer bi lahko na primer modernizirali okrog en
kilometer ceste.

Na koncu še vprašanje o tem, kakšna je vaša ocena o tem, koliko
časa bo trajala epidemija in do kdaj bodo veljali sprejeti ukrepi?

To je zelo težko oziroma nepredvidljivo vprašanje. Danes,
ko je prvi pomladni dan, na to ne znam odgovoriti, saj se število obolelih še vedno vsak dan povečuje in ne zmanjšuje. Samo
poglejmo, kako dolgo je epidemija trajala na Kitajskem. Menim pa, da je to, kako dolgo bo trajala epidemija, v veliki meri
odvisno tudi od nas in od tega, kako bomo spoštovali sprejete
ukrepe, da se novi koronavirus ne bo mogel širiti.

Kaj bi želeli še poročiti občankam in občanom?

V teh časih, ko smo morali vsi spremeniti svoj običajen način življenja, želim vsem mirne in predvsem zdrave velikonočne praznike, pa tudi, da bi zadovoljno preživeli prihajajoče
praznične dni in 1. maj, praznik dela. Še posebej se zahvaljujem vsem, ki so v času epidemije delali oziroma delajo ter s
tem nam vsem omogočajo dostojno življenje. Velika zahvala
tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki v teh dneh in tednih izpostavljajo svoje zdravje, da bi pomagali vsem, ki potrebujejo
zdravljenje in zdravstveno oskrbo. Ostanimo zdravi in spoštujmo navodila pristojnih služb in institucij.

Plaketa zlati kamen, ki jo je prejela
Občina Cerkvenjak, je priznanje
občinam za razvojno prodornost,
ki ga strokovnjaki iz treh slovenskih univerz in prakse podeljujejo
občinam na osnovi 60 kazalnikov z
osmih tematskih področij.

Tomaž Kšela
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ki je sestavljen multidisciplinarno, saj o razvojni naravnanosti
občin ne morejo odločati strokovnjaki samo iz ene stroke.
Plaketa zlati kamen ne predstavlja samo priznanja za vse tiste, ki so skrbeli in še skrbijo za razvoj občine, temveč priča
tudi o tem, da je razvoj Občine Cerkvenjak ambiciozen, prodoren in na pravi poti. Zato plaketa zlati kamen že krasi prostore
Občine Cerkvenjak.

organizacijski in poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri
izbiri razvojno najbolj prodorne občine pa podjetji sodelujeta
s Strokovnim svetom Zlati kamen, ki je, kakor piše na njegovi
spletni strani, neodvisno telo, v katerega so vključeni strokovnjaki iz treh slovenskih univerz in iz prakse. Ti akademsko izobraženi strokovnjaki in strokovnjaki iz prakse so tudi tisti, ki
presojajo razvojno prodornost in uspešnost posameznih občin.
Strokovnjaki, ki v okviru sistema Zlati kamen proučujejo razvoj lokalnih skupnosti pri nas, so pred izbiro finalistov za nagrado Zlati kamen pretresli razvojne dokumente vseh občin v Sloveniji, izvedli analizo ISSO, ki vključuje bazo podatkov z vsemi
ključnimi razvojnimi kazalniki za slovenske občine ter izvedli
oceno strateškega delovanja in politične kulture v posameznih
občinah. Razvojno naravnanost občin so presojali na osnovi 60
kazalnikov iz osmih tematskih področij. V tem okviru so pregledali 212 spletnih strani občin, okoli 800 člankov o razvoju občin
v občinskih glasilih in splošnih medijih, 70 občinskih strategij,
okoli 150 parcialnih strateških dokumentov (lokalnih energetskih
konceptov, strategij razvoja za posamezna področja, regionalnih
strategij itd.), okoli 200 proračunskih dokumentov in nekaj deset
drugih gradiv (predstavitvene brošure, zborniki in podobno). Po
pregledu teh dokumentov so vse primerljive podatke analizirali
ter izračunali razvojne indekse za vse občine. Vendar pa so občine preveč zahteven sistem, da bi bilo mogoče njihovo razvojno
naravnanost celovito oceniti samo na podlagi številčnih podatkov, zato strokovnjaki pri ocenjevanju uporabljajo tudi druge
metode. Med drugim so delno povzeli tudi orodja, ki jih Svet
Evrope uporablja za ocenjevanje dobrega in inovativnega vlaganja na lokalni ravni. Poleg tega se zgledujejo tudi po tehnikah
za vrednotenje sistemov kakovosti v podjetjih. Na koncu pa na
osnovi vseh podatkov in analiz podajo končno oceno o razvojni
prodornosti občin strokovnjaki v Strokovnem svetu Zlati kamen,

Tomaž Kšela, foto: arhiv občine

Nekaj številk o Občini Cerkvenjak

Na začetku leta je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v Občini Cerkvenjak živelo skupaj 2080
prebivalcev od tega 1110 moških in 970 žensk. V občini je
bilo 1.742 prebivalcev starejših od 15 let, od tega je aktivnih 1001, zaposlenih 939, brezposelnih 62, neaktivnih 741,
učencev, dijakov in študentov 126 in upokojencev 386. V
občini je bilo leta 2018 skupno 751 gospodinjstev, od tega
202 enočlanskih, 527 veččlanskih družinskih in 22 veččlanskih ne družinskih gospodinjstev.
V Občini Cerkvenjak je leta 2018 poslovalo 119 pravnih
subjektov. Leta 2010 je bilo v občini 233 kmetijskih gospodarstev, ki so obdelovala 953 hektarov kmetijskih zemljišč,
na njih pa so redili 998 glav velike živine. Pretežno za lastno
porabo prideluje kmetijske proizvode 167 kmetij, 66 pa pretežno za prodajo. Kar se zadovoljstva z življenjem tiče, so
prebivalci Podravske statistične regije, v katero sodi tudi Občina Cerkvenjak, leta 2018 svoje zadovoljstvo z življenjem
na lestvici od 0 do 10 sami ocenili s povprečno oceno 7,2.
T. Kšela

IZ DELA ORGANOV OBČINE CERKVERNJAK

9. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA

tivih preblizu šoli, je težko razumeti. Tako so v proračunu za
ta namen za 2020 ostala le predvidena sredstva za ureditev
dokumentacije. Izgradnja pločnika bo po slišanem potekala z
obnovo regionalne ceste v tem delu, kar bo v izvedbi DRSI.

Proračun 2020 sprejet, vsi sklepi soglasno sprejeti
V torek, 17. decembra, je v prostoru sejne sobe Občine Cerkvenjak potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak.
Na programu so svetniki imeli deset točk dnevnega reda, najpomembnejša med njimi je bila zagotovo Odlok o proračunu Občine
Cerkvenjak za leto 2020. Ker smo o odloku proračuna že pisali v
decembrski številki Zrnja, potem ko je bil v obravnavi v prvem
branju, bomo navedli le spremembe, ki jih je sprva načrtovani
proračun doživel v drugem branju pred dokončnim sprejemom.
Tako zdaj soglasno sprejeti proračun 2020 na novo prinaša širitev oziroma rekonstrukcijo lokalne ceste od Grabonoškega Vrha
proti Župetincem in Smolincem v vrednosti 20 tisoč evrov. Dodatno so se v proračunu našla sredstva za projekt ptujskega vodovoda » Celotna obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«.
Za Občino Cerkvenjak bo ta delež prispevka v višini približno 21
tisoč evrov. Projekt predvideva obnovo primarnih in sekundarnih
cevovodov, predvidoma tudi na območju Občine Cerkvenjak.
Znižali pa so se transferni prihodki pri projektu » Kolesarske
povezave na območju ORP Slovenske gorice«, saj se je dinamika načrtovane izgradnje zamaknila za eno leto. Iz proračuna
je po prvotnem predlogu za leto 2020 izpadla izgradnja pločnika iz Cerkvenjaka v smeri Stanetincev in Andrencev. Izpad
tega več kot potrebnega pločnika, glede na to, da tukaj šolski
otroci nimajo urejenega šolskega prevoza, ker so po norma-

Da aktivnosti glede pločnika in obnove cestišča potekajo, priča
fotografija, kjer vidimo, da sta si stanje ogledala Alojz Felkar iz
DRI in Slavko Bračko, vodja cestne baze Pomgrad v Lenartu. Na
delu cestišča, kjer se je že pred leti pojavil manjši plaz, pa so bile
opravljene geološke vrtine. Pustimo se presenetiti.

Na seji so se svetniki nekaj več časa ustavili tudi pri točki Sklep
o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(DIP) za projekt » Energetska sanacija Osnovne šole Cerkvenjak
– Vitomarci«. Pri tej točki je prisostvoval predstavnik podjetja
Ernergo Jug d.o.o., Dušan Jug, ki je projekt in situacijo strokovno
in podrobno predstavil. Svetniki so se oglasili z več pomisleki,
predvsem pa želijo, da bi delo dobili domači izvajalci.
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Potrjen je bil tudi Sklep o potrditvi cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture in storitev v Občini Cerkvenjak. Te so kot kaže
pravičnejše in predstavljajo povišanje cen za 14 odstotkov lastnikov grobov, medtem za 17,5 odstotka, predstavljajo znižanje
obstoječih cen. Slednje zato, ker se cena enojnega groba doslej
ni bistveno razlikovala od družinskega, ki vzame tri četrtine
več pokopališkega prostora. Sicer pa so nove pokopališke cene
dokaj primerljive s sosednimi manjšimi občinami.
Dotaknili in premleli so še nekaj drugih sklepov in vse soglasno sprejeli. Pri zadnji točki dnevnega reda Pobude in vprašanja
svetnikov pa so načeli več bolj ali manj uresničljivih vprašanj.

men zgraditi (glamping) luksuzno kampiranje. Svetniki so po
Kalanovi predstavitvi njegovih načrtov sklep z zadovoljstvom
sprejeli. Predstavitev Kalanovega načrta objavljamo posebej.
Po širši razpravi so sprejeli tudi Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt » Energetska sanacija Osnovne šole
Cerkvenjak - Vitomarci« kot tudi sklepa o zadolžitvi občinskega
proračuna za leto 2020 za modernizacijo občinske ceste JP 7O3-601
v Andrencih in modernizacijo občinske ceste JP 738-071 Hauzer.
Seznanili so se tudi z letnim poročilom o izvedenih ukrepih
iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019. Pri pobudah in vprašanjih svetnikov
pa je naprej Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, svetnikom podal odgovore na zastavljena vprašanja in pobude z devete seje. Med drugim smo slišali, da načrtovana investicija v
Cerkvenjaku, v kateri bo tudi nova trgovina z živili, ni izumrla,
in se po reorganizaciji podjetja aktivnosti v to smer nadaljujejo.

Franc Bratkovič

10. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA

Franc Bratkovič

Predstavitev turističnega naselja v
Andrencih

V Andrencih se napoveduje nova gostinskoturistična destinacija

»Moram priznati, da se v vaši občini prav dobro počutim,«
je začel svojo predstavitev in namen pojasnjevati, bodoči
potencialni investitor Janez Kalan. In nadaljeval je: »Sem
Janez Kalan iz Zapog pri Vodicah na Gorenjskem. Ukvarjam
se z družinskim podjetjem, ki se imenuje KA OLJE in sicer
s prevozništvom in trgovino s trdimi in tekočimi gorivi. V
vaši občini imava skupaj z ženo že vikend, saj žena prihaja
prav iz vaših lepih koncev. Pritegnila naju je vsekakor raznolikost občine in prijaznost domačinov.
Kot ste nekateri že seznanjeni, bi želeli v Andrencih,
na kmetiji Thor zgraditi glamping, okrajšava za luksuzno
kampiranje. Poleg navedenega bi bila še manjša restavracija, apartmaji, ribnik, otroško igrišče in dodatne dejavnosti
s hlevi za konje, maneža in pripadajoči objekti. Financiralo
se bo iz našega družinskega podjetja, s premoženjem, ki je
na voljo, kreditom ter evropskimi sredstvi.

Letos se je Občinski svet Občine Cerkvenjak prvič sestal v sredo, 29. januarja, in namreč na svoji že deseti redni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu so imeli devet zadev. Po ugotovitvi sklepčnosti in zatem potrditvi sklepov z devete seje so prešli na vročo
točko dnevnega reda Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Cerkvenjak. Seznanili so se z elaboratom o oblikovanju cen
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki na območju občin UE Lenart, ki sta ga izdelala
izvajalec javnih služb v Občini Cerkvenjak, podjetje Saubermacher d.o.o Slovenija in CEROP d.o.o. Obrazložitev in pojasnila so
podali predstavniki Saubermacherja in Ceropa. Razlogi, ki terjajo
spremembo cene teh storitev so in ostajajo enaki, kot so svetnikom bili predstavljeni že na lanski osmi seji občinskega sveta, o
čemer smo poročali v božično – novoletni številki Zrnja. Svetniki
sklepa takrat niso potrdili. Če vemo, da cena storitve odvoza od
gospodinjstev že pet let ni bila spremenjena, in če razumemo, da
v smeteh in odpadkih ni več dobičkov ter se jih vsi otepajo, so
svetniki tokrat ta sklep sprejeli. In položnice bodo nekoliko višje.

Projekt bo še bolj približal vašo občino k celostni prepoznavnosti. Vaše kulturne in naravne znamenitosti pa že same po sebi
pričajo o bogati dediščini iz preteklosti. Za mene in moje sodelavce je projekt izziv in verjamem, da bi s skupnimi močmi
ter občinsko podporo projekt uspešno izvedli in dokončali v
zastavljenih rokih. Na vas se obračam s prošnjo po odobritvi
predlaganega občinskega prostorskega načrta. V zadnjih letih
z ženo opažava skokovit napredek pri obnavljanju vaše infrastrukture in širitve turistične dejavnosti ter dejavnosti, ki prinaša zadovoljstvo za domačine in vse obiskovalce vaše občine.
Odprt sem za vse predloge in nasvete, ki sem jih dobil
in jih bom še dobil od vas,« je bila Kalanova predstavitev.

Kot lahko opazimo, imajo svetniki in seveda tudi svetnici za glasovanje zdaj na voljo pripomoček v obliki ustreznega kartona.

Zanimiva je bila točka dnevnega reda Sklep o pripravi prvih
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkvenjak (Turistično naselje Andrenci), pri kateri sta
sodelovala predstavnik podjetja Urbis d.o.o. Slavko Prejac in
Janez Kalan, pobudnik- investitor. Prostorski plan se mora zato
spremeniti in dopolniti, ker ima novi lastnik nekdanje Zormanove (Thorove) kmetije v Andrencih, Janez Kalan, tukaj na-

F. B.
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SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU

Avstro-Ogrske monarhije do njenega razpada. Tako so razvoju
največjega pristanišča na severu Jadranskega morja skozi stoletja dajali svoj pečat tudi primorski Slovenci. Danes je Trst
sedež številne slovenske manjšine v Italiji, ki predstavlja močno vez med sosednjima državama.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Cerkvenjak je v sodelovanju z avtošolo Lešnik & Zemljič ponovno pripravil predavanje o novostih in spremembah v zakonodaji s področja vozil, pravil v cestnem prometu in drugih
novosti na tem področju.

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane je že na avtobusu pozdravil župan
Občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.

Predavanje, ki je potekalo dne 22. 1. 2020 v Avli Vlada Tušaka
v Cerkvenjaku, je predstavnica avtošole Lešnik & Zemljič Vida
Živkovič izvedla zelo praktično, tudi z veliko videoposnetki in
udeleženci so na ta način osvežili že pridobljeno znanje in tudi
izvedeli veliko novosti na področju prometne varnosti.
Po predavanju so udeleženci imeli več vprašanj, na katera
so dobili odgovore, izkazalo se je, da je dilem na tem področju
kar nekaj in tudi v prihodnje bomo v Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkvenjak s predavanji na
temo varnosti v cestnem prometu nadaljevali.
Vse aktivnosti, ki so bile načrtovane za izvedbo v letu 2020
pa bodo zaradi trenutnih razmer prestavljene na poznejši čas.
Vsem občankam in občanom Občine Cerkvenjak želimo
predvsem veliko zdravja.

Občankam in občanom prijateljske Občine Šempeter Vrtojba in tamkajšnjim gasilcem je za novo pridobitev čestital tudi župan Občine
Cerkvenjak Marjan Žmavc.

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek

IZ AKTUALNEGA DOGAJANJA V
OBČINI CERKVENJAK

CERKVENJAČANKE
IN CERKVENJAČANI V
ŠEMPETRU VRTOJBI IN
TRSTU

Ogled Trsta je potekal pod strokovnim vodstvom.

Predstavniki političnega in družbenega življenja v Cerkvenjaku so prijetno združili s koristnim, zato so na poti najprej
obiskali Občino Šempeter Vrtojba, s katero že nekaj časa sodelujejo. Ob tej priložnosti jih je župan Občine Šempeter Vrtojba
Milan Turk povabil na slovesnost ob predaji novega gasilskega
vozila GVGP-1 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šempeter, za nakup katerega je občina odštela 72.000 evrov. Gasilci
in številni prebivalci Občine Šempeter Vrtojba, ki so se zbrali
na slovesnosti, so toplo pozdravili obiskovalce iz Cerkvenjaka. Župan Milan Turk jim je zaželel prijetno bivanje v njihovi
občini, domačinom pa je zaželel, da ne bi nikoli potrebovali
gasilskega vozila, ki ga je gasilcem kupila občina. Zbrane je
pozdravil tudi župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc ter
jim čestital ob novi pridobitvi. Po prireditvi so se domačini in

Občina Cerkvenjak je tako kot običajno tudi ob koncu minulega leta pripravila izlet oziroma ekskurzijo za člane občinskega sveta in njegovih organov ter za predsednike društev in
organizacij, ki delujejo na območju občine. Tokrat jih je pot
vodila na Primorsko in v Trst v Italiji, kjer od nekdaj živi številčna avtohtona slovenska manjšina.
Slovenci so se na območju, kjer danes stoji Trst, naselili že v
7. stoletju. Sprva so živeli pod oblastjo oglejskih patriarhov in
goriških grofov, kasneje pa so bili del Avstrijskega cesarstva in
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gosti zadržali na družabnem srečanju, na katerem je bilo obilo
priložnosti za medsebojno spoznavanje in navezovanje stikov
ter za izmenjavo informacij in izkušenj.

ustvarjanju. Za nameček je na tokratnem sejmu vozil kočijaž.
Kot smo že zapisali, je bil obisk množičen. Slišati je bilo
zvoke harmonike in zapel je tudi mešani cerkvenjaški pevski
zbor. Pred stojnicami je bilo sicer živahno, ali je bilo kaj izkupička, ne vemo, ker je to seveda poslovna skrivnost.

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani so Trst, v katerem živi številčna
avtohtona slovenska manjšina, obiskali v prednovoletnem času.

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane je pot vodila naprej v Italijo, kjer so si najprej ogledali čudovit grad Miramar v Tržaškem zalivu, ki ga je dal zgraditi mlajši brat cesarja Franca Jožefa nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan. Nato so se napotili
v Trst, kjer so si ogledali znamenitosti v njegovem središču in
doživeli njegov prednovoletni utrip. Iz Trsta so se po avtocesti
v poznih večernih urah vrnili v Cerkvenjak. Mnogi udeleženci
so celodnevno druženje izkoristili tudi za koristne medsebojne
pogovore, za katere sicer težko najdejo čas.

Dogodek božično-novoletnega sejma je pripravilo Društvo
za razvoj kulture Vincar v sodelovanju z Občino Cerkvenjak.
Franc Bratkovič

UTRINKI Z BOŽIČNE
OBDARITVE OTROK

T. Kšela

BOŽIČNO-NOVOLETNI
SEJEM V CERKVENJAKU
Decembru ne pravimo kar tako veseli december. Dogajajo se
številne prireditve, prižgejo se praznične luči in ne pozabimo,
da otroke obiščejo dobri možje. In tudi Cerkvenjak je bil v praznično božično-novoletnem vzdušju. K temu je ob decembrskih
prireditvah in srečanjih nedvomno svoje dodal tudi božično-novoletni sejem, na katerem je dobilo prostor nekaj ponudnikov in
razstavljavcev, tudi iz ostalih občin na območju UE Lenart.

Božično-novoletni sejem se je odvijal v petek, 20. decembra, od 17.00 do 21.00 ure na ploščadi pred Domom kulture v
Cerkvenjaku oziroma po novem, na osrednjem trgu pred občinsko zgradbo. Privabil je množico obiskovalcev. Na sejmu je
bilo poskrbljeno za odrasle kot tudi za najmlajše, ki so si lahko
ogledali božično predstavo z naslovom «Narobe dan v Božičkovi deželi«, v izvedbi LDD Sveti Jurij ob Ščavnici, in za
tem so se lahko pridružili še Martini in drugim pri prazničnem

Občina Cerkvenjak je lanskega decembra povabila Božička,
da je obiskal in obdaril otroke od prvega do vključno šestega
leta starosti. Pred prihodom Božička pa so si otroci ogledali
gledališko igro Božična zgodba za lahko noč v izvedbi KUD
Vitomarci.
Valerija Toš
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SREČANJE PODJETNIKOV

40-LETNI JUBILEJ
OBMOČNE OBRTNOPODJETNIŠKE ZBORNICE
LENART
Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart je v petek,
24. januarja 2020, zvečer v gostinskem lokalu družinskega
podjetja Gostinstvo in turizem Breznik d.o.o. v Komarnici v
Cerkvenjaku obeležila 40-letni jubilej delovanja Območne
obrtno-podjetniške zbornice Lenart.
Slovesnosti so se poleg članov Območne obrtno-podjetniške
zbornice Lenart in njihovih družinskih članov udeležili tudi
vabljeni gostje, med katerimi na tem mestu omenjamo predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Branka Meha,
tukajšnje župane: župana Občine Cerkvenjak, Marjana Žmavca, župana Občine Lenart, mag. Janeza Krambergerja, župana Občine Benedikt, mag. Mirana Repiča, podžupana Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Smiljana Fekonjo, predsednike in zaposlene sosednjih Območnih obrtno-podjetniških
zbornic ter predsednika Skupščine Združenja delodajalcev
obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Janeza Šauperla.

Župan Občine Cerkvenjak se je podjetnikom zahvalil za dobro sodelovanje v minulem letu.

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je na začetku leta
pripravil srečanje s podjetniki, na katerem se je zbralo okoli 40
podjetnikov iz občine in tistih, ki z občino sodelujejo. Župan
se je podjetnikom zahvalil za dobro sodelovanje v minulem
letu ter za poslovne aktivnosti, ki prispevajo h gospodarski rasti in s tem tudi k višjim prihodkom občine. Zahvalil se jim je
tudi za donacije, s katerimi prispevajo k športnemu, kulturnemu in družbenemu življenju v Občini Cerkvenjak. Kot je
dejal, ga veseli, da je med Cerkvenjačankami in Cerkvenjačani
vse več podjetnih, saj je na območju občine registriranih že
97 samostojnih podjetnikov. Skupno na območju občine posluje 120 poslovnih subjektov, pri katerih je zaposlenih okoli
250 delavk in delavcev oziroma okoli četrtina aktivnih prebivalcev. Poslovni subjekti iz Občine Cerkvenjak imajo skupno
preko 20 milijonov evrov letnega prometa.

Omizje z vabljenimi gosti na 40-letnici OOZ Lenart v gostinskem
lokalu družinskega podjetja Gostinstvo in turizem Breznik d.o.o. v
Komarnici v Cerkvenjaku

Za dobro voljo na srečanju podjetnikov je poskrbel humorist Sašo Dobnik.

Kot je dejal Žmavc, si občina prizadeva za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva. Ob tem je omenil, da je
občina doslej prodala vse parcele v Poslovno-obrtni coni v
Brengovi, zato na občini že razmišljajo o njeni širitvi.
Na srečanju je sodeloval tudi mag. Marko Nemšak iz Štajerske gospodarske zbornice, ki je predstavil delo zbornice ter
novitete v zakonodaji, pa tudi različne oblike pomoči in kreditiranja za podjetnike.
Da po-novoletno srečanje ne bi izzvenelo v preveč resnobnem vzdušju, je župan nanj povabil tudi humorista Saša Dobnika, ki so se mu udeleženci nasmejali do solz.

Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak izroča spominsko darilo
Občine Cerkvenjak Branku Mehu, predsedniku OZS

Na začetku slovesnosti je zbrane pozdravil predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart, Stanko Bernjak, ki
je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, da sta obrt in podjetništvo v vseh obdobjih človeške zgodovine igrala pomembno
vlogo. Brez obrti namreč ne bi bilo mest, ki so se v srednjem
veku pričela razvijati iz trgov prav po zaslugi podjetniške vneme
takratnih rokodelcev, brez trgovine – podaljšane roke obrti – pa
ne bi bilo živahne izmenjave dobrin med različnimi državami,

T. Kšela, foto: arhiv občine
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Bernjak, predsednik OOZ Lenart, ob pomoči Mire Zadravec,
članice Upravnega odbora OOZ Lenart ter Irene Krajnc, predsednice Sekcije gradbincev, kovinarjev, lesarjev in elektro dejavnosti OOZ Lenart. Med dobitniki priznanj je tudi šest obrtnikov in podjetnikov, ki izvirajo iz Občine Cerkvenjak.

celo celinami. Za zaščito rokodelskih interesov so se obrtniki
že zelo zgodaj začeli povezovati v cehe, ki so bili stanovska
združenja rokodelcev iste stroke. V sodobnih časih so jih nasledila obrtna združenja in te kasneje obrtne zbornice, danes pri
nas znane pod imenom območne obrtno-podjetniške zbornice.
V Sloveniji jih je 62, ki s krovno Obrtno-podjetniško zbornico
Slovenije sestavljajo obrtno-zbornični sistem, katerega posebnost je, da deluje na lokalni ravni in da ga sestavljajo v pretežni
meri mala in mikro podjetja s slovenskim poreklom kapitala.
Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart, je spomnil, da je Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart pomemben člen tega
obrtno-zborničnega sistema že od leta 1979, kar pomeni, da že
štiri desetletja zastopa interese svojih članov, ki imajo sedeže
podjetij na območju šestih občin osrednjih Slovenskih goric:
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v
Slovenskih goricah ter Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Prisotne na omenjeni slovesnosti ob 40-letnici delovanja
OOZ Lenart je pozdravil tudi Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, na območju katere se je dogodek tudi odvijal.
V svojem govoru je izrazil zadovoljstvo, da lahko obrtnike in
podjetnike, zbrane na omenjeni slovesnosti, pozdravi v svoji
domači občini, v nadaljevanju pa je obrtnikom in podjetnikom
čestital za jubilej in poudaril pomen njihovega dobrega dela
za širšo lokalno skupnost. Na omenjenem dogodku je župan
Občine Cerkvenjak, Marjan Žmavc, predsedniku OZS, Branku Mehu in Stanku Bernjaku, predsedniku OOZ Lenart izročil
spominski darili, Območni obrtno-podjetniški zbornici Lenart
pa podelil posebno priznanje – Spominski grb Občine Cerkvenjak, in sicer za 40-letni jubilej OOZ Lenart in za dobro sodelovanje z Občino Cerkvenjak.
Slavnostni govornik na slovesnosti ob 40-letnici delovanja
OOZ Lenart je bil Branko Meh, predsednik OZS, ki je opozoril,
da so obrtniki že pred desetletji uvideli, da potrebujejo organizacijo, s pomočjo katere bodo lahko uveljavljali svoje interese.
To vlogo že pol stoletja uspešno vrši Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – krovna organizacija obrtno-zborničnega sistema,
ki je svoj 50-letni jubilej obeležila preteklo leto. Branko Meh,
predsednik OZS, je v svojem slavnostnem govoru poudaril, da
je zastopanje in zagovarjanje interesov obrtnikov in podjetnikov
še danes najpomembnejša naloga zbornice, poleg te pa tudi svetovanje in izobraževanje, vse pogosteje pa tudi njena vloga sindikata obrtnikov in podjetnikov. Predsednik OZS, Branko Meh,
se je dotaknil tudi aktualnih področij, ki so predmet prizadevanj
obrtno-zborničnega sistema za njihovo ureditev, in sicer birokratske ovire, dvojni status upokojenih obrtnikov ter delo obrtnikov sicer in pa preobremenjenost plač s prispevki.

Prejemniki jubilejnih priznanj OOZ Lenart za 35 in več let obrti in
podjetništva s predsednikom OZS, Brankom Mehom in predsednikom OOZ Lenart, Stankom Bernjakom na slovesnosti ob 40-letnici
OOZ Lenart

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pa je na slavnostnem dogodku ob 40-letnici delovanja
OOZ Lenart podelil troje visokih priznanj OZS: srebrni ključ
OZS, ki ga je prejel Roman Muršec, podpredsednik OOZ Lenart, zlati ključ OZS, ki ga je prejel predsednik OOZ Lenart,
Stanko Bernjak, Območna obrtno-podjetniška zbornica
Lenart pa je prejela srebrni pečat OZS.
Po uradnem delu in podelitvi priznanj je sledil družabni
del večera tega slavnostnega dogodka s plesom in kulturnim
programom, v katerem so sodelovali: Aleks Zelenik, večkrat
nagrajeni harmonikar, ki je na diatonični harmoniki spremljal
mlado pevko Majo Košnik, ansambel Veseli Jurovčani pa je
skrbel, da so se navzoči po zaužitih dobrotah iz kuhinje pri
Breznikovih lahko zavrteli ob prijetnih zvokih plesnih melodij.
Stanka Devjak, Foto Tone

ŽUPAN RADELJ OB
DRAVI NA OBISKU V
CERKVENJAKU

20 in več let opravljanja obrti in podjetništva v
Občini Cerkvenjak
Gostišče pri Antonu Jožef Braček, s. p. – 23

Občina Cerkvenjak sodeluje tudi z drugimi občinami, saj je
izmenjava izkušenj in informacij koristna za vse. Tako je Občino Cerkvenjak pred nedavnim obiskal župan Občine Radlje ob
Dravi mag. Alan Bukovnik, ki sta ga spremljala častni predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornje Dravske doline Bogdan Ledinek in predsednik Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart brigadir Andrej
Kocbek. Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc jim je predstavil razvoj občine, ki je letos prejela plaketo zlati kamen za
razvojno prodornost. Žmavc je gostom razkazal tudi Športno-rekreacijski center v Kadrencih ter nekatere druge pridobitve, vsi
skupaj pa so se še posebej zadržali ob spominskem obeležju udeležencem vojne za Slovenijo v središču Cerkvenjaka, kjer je brigadir Kocbek predstavil bojne aktivnosti med osamosvojitveno
vojno za Slovenijo na območju osrednjih Slovenskih goric. Pri
tem je poudaril, da je bila 5. 7. 1991 v Cerkvenjaku oblikovana
tankovska četa Območnega štaba teritorialne obrambe RS Ptuj.

25 in več let opravljanja obrti in podjetništva
Avtoprevozništvo Franc Družovec, s. p. – 25
Avtoprevozništvo Fekonja Franc, s. p. – 25
Trgovina-gostinstvo Roman Ploj, s. p. – 28
30 in več let opravljanja obrti in podjetništva
Tomana – trgovina in storitve Anton Kocmut, s. p. – 33
35 in več let opravljanja obrti in podjetništva
Avtoprevozništvo in izdel. drobnih kovinskih predmetov
Marjan Fekonja, s. p. – 36
Na omenjeni slovesnosti so člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Lenart prejeli jubilejna priznanja za 20 in več let
opravljanja obrti in podjetništva, ki jim jih je izročil Stanko
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16. REZ POTOMKE STARE
TRTE Z MARIBORSKEGA
LENTA
V nedeljo, 8. marca, so v Cerkvenjaku opravili že šestnajsto
rez potomke stare trte, najstarejše trte na svetu, z mariborskega
Lenta, Johanezove trte.
Poleg domačih pomembnejših osebnosti, Marjana Žmavca,
župana Občine Cerkvenjak, ki je tudi gospodar trte in vinski
vitez evropskega reda in ob tem tudi gostitelj, so se rezi udeležili Andrej Kocbek, podžupan Občine Cerkvenjak, 6. cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič, Franci Zorko, predsednik
vinogradniškega društva in ljubiteljev vina Cerkvenjak, hospes,
Ivan Janez Pučko, dolgoletni predsednik vinogradniškega društva, viničar Johanezove trte, vinski vitez in vinski sodnik, mag.
Mirko Žmavc, ravnatelj OŠ Cerkvenjak – Vitomarci in vinski
vitez vinski svetnik, in Franc Kuri, častni občan Občine Cerkvenjak, Na rez v Cerkvenjak so prišli še vinski vitezi evropskega
reda Andrej Šajnovič, drugi legat in konzularni pronotar, Slavko
Lončarič, vitez vina, Janko Rihtarič, vinski sodnik, Peter Kirič,
vinski svetnik in iz celjskega vinskega omizja Jože Tominšek.
Srečali smo tudi viteza vina slovenskega reda Franca Škrobarja
in Simona Toplaka ter Ivana Markoja, župana prekmurske Občine Odranci. Cerkvenjaški 6. vinski kraljici pa je družbo delala
Daniela Kosi vinska kraljica iz Male Nedelje. Tam sta še bila
prof. Jože Pučko, mentor cerkvenjaškega viničarja in Marko
Šebart, ovtar in predsednik vinogradniškega društva Lenart.

Andrej Kocbek (prvi z leve), mag Alan Bukovnik, Marjan Žmavc in
Bogdan Ledinek pred zgradbo Občine Cerkvenjak

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc s sodelavci bo županu Radelj ob Dravi vrnil obisk. Cerkvenjačane še posebej zanima Vodni park Radlje ob Dravi. V njegovem okviru so uredili
prvi in edini biološki kopalni bazen v Sloveniji, v katerem za
čistočo in kakovost vode skrbijo izključno naravni organizmi.
Za razliko od drugih bazenov in kopališč v kopalno vodo nikoli
in pod nobenimi pogoji ne dodajajo kemikalij, ki bi dodatno
pomagale očistiti vodo in jo naredile primerno za kopanje.
T. Kšela, foto: arhiv občine

OBISK MARIBORSKEGA
NADŠKOFA METROPOLITA
ALOJZIJA CVIKLA V
OBČINI CERKVENJAK
Občino Cerkvenjak je obiskal mariborski nadškof metropolit
Alojzij Cvikl, ki je bil na vizitaciji v župniji Svetega Antona. Sprejel ga je župan Marjan Žmavc, ki je nadškofa seznanil z življenjem
in delom v občini te s sodelovanjem Občine Cerkvenjak s tukajšnjo
župnijo in župnikom Janko Babičem, ki je v vseh pogledih zgledno.

Trto je obrezal viničar Johanezove trte Damijan Breznik.

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je mariborskega nadškofa
Alojzija Cvikla seznanil s sodelovanjem občine s tukajšnjo župnijo
in župnikom Jankom Babičem, ki je zgledno. Foto: arhiv občine

Župan je nadškofa seznanil tudi z nekaterimi dolgoročnimi
razvojnimi načrti občine, še zlasti na področju stanovanjske
gradnje in širitve kraja ter njegovega urbanističnega urejanja.
Nadškof Alojzij Cvikl je dejal, da škofija ne bo nasprotovala,
če bo občina v prihodnosti za urbanistično širitev Cerkvenjaka
potrebovala tudi določena zemljišča, ki so v lasti nadškofije.

Prejemniki cepiča Johanezove trte

Vreme je bilo lepo in delo je bilo opravljeno. Rez je opravil z
vinsko kraljico Tjašo in svojim pomočnikom sinom Markom,
viničar Damijan Breznik, sicer vitez vina slovenskega reda.
Kako strokovno je bila trta obrezana, bomo videli v jeseni, saj
pravi rek, da je rezač tudi berač.

T. Kšela

14

9. APRIL 2020

ZRNJE
gospodarja izbrala svojega člana Jožeta Goloba, kjer so jo v
prisotnosti cerkvenjaškega tedanjega vodstva in mariborskega viničarja mag. Toneta Zafošnika ter številnih prijateljev in
znancev, posadili na vikendu Jožeta Goloba, kjer ima tudi svoj
vinograd.

Kot običajno se je rez Johanezove trte pričela s krajšo kulturno prireditvijo, v kateri so sodelovali mešani pevski zbor
cerkvenjaškega kulturnega društva pod vodstvom zborovodkinje Anite Grajfoner, recitatorka Katrin Borko in mladi harmonikar Jaša Mulec. Obiskovalce in goste sta med drugimi
nagovorila in pozdravila župan Marjan Žmavc in predsednik
vinogradnikov Franci Zorko.

Završki fantje, ki so nosili svoje ime po Maistrovi pesmi in
jih je vse skozi vodil Darko Škerget, so se tako v Andrencih
pogosto sestajali, seveda z razlogom. Sedaj kar so pred štirimi
leti, po več kot 30-tih uspešnega delovanja, gostovali so tudi pri
naših rojakih v Kanadi in Avstraliji, prenehali delovati, so ta njihova srečanja bolj redka. Za trto pa je kljub temu poskrbljeno.

Ker je potekala rez na sam dan žena, je bil nežnejši spol deležen vrtnice.

F. B.

SOBIVANJE Z NARAVO

MOČAN VETER TUDI NA
OBMOČJU CERKVENJAKA
Vetra smo v zadnjih letih vajeni že tudi pri nas, a ta piha skoraj že vsak dan. Ko bi le pihal. Žal pa imajo sunki vetra zelo
pogosto vidne posledice. Kot so odkrite strehe, podrta drevesa,
takšni in drugačni drogovi in še kaj.

Po stari navadi gostje iz Odrancev niso prišli praznih rok.

Tudi tokrat so bile podeljene cepljenke Johanezove trte, ki
jih cepijo v trsničarstvu Simona Toplaka v Juršincih. Prejemniki cepičev pa so bili Tjaša Simonič, Nogometni klub Cerkvenjak, Peter Kirič Občina Odranci, Ivan Žmavc in Jože Kokol.
Za pogostitev vseh obiskovalcev so poskrbele članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak in člani cerkvenjaškega Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina, ki so primaknili
dobro vinsko kapljico.
Franc Bratkovič

OBREZANA TUDI
POTOMKA Z LENTA V
ANDRENCIH

Takšni in podobni so bili pogledi na strehe, pokrite s strešniki.

Naštete nevšečnosti povezane z močnim vetrom smo doživeli 10. februarja dopoldan tudi na območju Občine Cerkvenjak, sicer ne prvič, ko je orkanski veter oplazil pretežni del
države. Sunki vetra hitrosti od 80 do 100 km/h, so tega dne
pustili za seboj precej škode. Padala so drevesa, električni
drogovi, tudi sakralni križi. Poškodoval je veliko streh. Zato so
popoldan, ko se je veter umiril, imeli veliko dela tudi gasilci,
ki so občanom pri pokrivanju streh in odstranjevanju podrtih
dreves s poti pomagali tudi naslednji dan. Kot so povedali ga-

Konec marca je minilo 40 let strokovne skrbi za Staro trto
(modre kavčine) z mariborskega Lenta, ki velja za najstarejšo
na svetu. Ta naj bi bila sedaj stara že okoli 450 let. Letos je
tudi 30 let od podelitve prvega njenega cepiča, ki jih je bilo po
Sloveniji do letos razdeljenih 138, v tujino pa 90.
Prejemniki cepiča potomke najstarejše trte na svetu, so leta
2000 bili tudi vokalna skupina Završki fantje. Ta je za njenega
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ce Cerkvenjaka. Mnogi lahko iz svojih domov ali iz stolpa gasilskega doma v središču Cerkvenjaka s prostim očesom vidijo
Sljeme nad Zagrebom. Mnoge Cerkvenjačane in Cerkvenjačanke, ki so v času potresa še spali, je zibanje tal prebudilo, tako
da so hitro skočili iz postelje ter poiskali zavetje med podboji.

silci, so jih na pomoč klicali tudi takšni, ki bi si kakšnih deset
strešnih opek bili sposobni sami zamenjati. Nenazadnje za tovrstno pomoč niso niti gasilci usposobljeni. Tako, da v primeru nezgode posledice nosijo sami. Vsi pa vendar niso klicali
druge pomoči, večina prizadetih občanov je posledice sanirala
v lastni režiji.

Potres v Zagrebu, ki so ga občutili tudi prebivalci Cerkvenjaka, je
močno poškodoval zagrebško katedralo.

Ta električni drog je pred februarskim vetrolomom visel na levo,
zdaj visi na žicah v desno.

Seizmologi so po prvem potresnem sunku povedali, da običajno prvemu sunku sledi še več popotresnih sunkov, predno
se tla umirijo. Niso pa mogli napovedati, kakšne jakosti bodo
popotresni sunki in kdaj se bodo tla umirila, zato v Zagrebu
strah pred novim močnejšim potresom še ni minil.
T. Kšela

SPOMLADANSKA POZEBA

Elektrikarjem do oddaje članka v uredništvo še tudi ni uspelo postaviti tegale električnega droga.

Občani Občine Cerkvenjak pa so ta dan ostali tudi brez oskrbe električne energije.
Franc Bratkovič

Tako kot že nekaj let zapored, je tudi letos osrednje Slovenske gorice prizadela spomladanska pozeba, ki jo bodo še posebej občutili sadjarji, marsikje pa tudi vrtninam ni prizanašala.
Na naši fotografiji se lepo vidi, kako so nizke temperature v
prvih pomladnih dneh »ožgale« magnolijo.

POTRES V ZAGREBU
OBČUTILI TUDI V
CERKVENJAKU
Zagreb je v nedeljo, 22. marca ob 6. uri in 24 minut, prizadel
hud potres z magnitudo 5,5, ki so ga občutili tudi prebivalci
Cerkvenjaka in drugih krajev v osrednjih Slovenskih goricah
ter v Mariboru. Epicenter potresa je bil devet kilometrov iz
Zagreba, prvemu potresu pa je sledilo še več kot 70 popotresnih sunkov. Potres je poškodoval 17 ljudi, 15-letno dekle pa
je poškodbam podleglo. Materialna škoda je bila velika, saj je
potres poškodoval veliko starejših zgradb v središču Zagreba, med drugim tudi zagrebško katedralo, zgradbo hrvaškega
sabora in več bolnišnic. Zagrebčane je potres še toliko bolj
prizadel, ker so se tla stresla v času, ko so na Hrvaškem veljali
najstrožji ukrepi za preprečitev širjenja novega koronavirusa.
Tako močnega potresa v Zagrebu ni bilo že 140 let.
Potres je v nedeljo dopoldne prestrašil tudi številne prebival-

T. Kšela

16

9. APRIL 2020

ZRNJE

SPOMLADANSKI SNEG

Sejem, na katerem se lahko predstavite, bo potekal v naslednjih terminih:
- petek, 29. 5. 2020, od 9. do 19. ure,
- sobota, 30. 5. 2020, od 9. do 19. ure,
- nedelja, 31. 5. 2020, od 9. do 19. ure.
V času sejma bo organiziran pester zabavno družabni program in vrsta spremljajočih prireditev.
Rok za prijavo za sodelovanje na sejmu je 30. 4. 2020.

Po tem, ko vso zimo nismo imeli snega, je zapadel v prvih
pomladnih dneh. Čeprav ga ni zapadlo veliko, ga je bilo dovolj, da je pobelil pokrajino in pokril pomladansko cvetje.
Sicer pa star slovenski pregovor pravi, da je spomladanski
sneg najboljše gnojilo.

NAČRTOVANJE OBJAVE JAVNIH
POZIVOV LAS OVTAR
Razvojna agencije Slovenske gorice, d. o. o., vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric,
obvešča da bosta javna poziva za sofinanciranje operacij iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
objavljena takoj po prejemu odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi tretje spremembe
Strategije lokalnega razvoja, ki jo je LAS vložil že konec
novembra 2019. Za vse informacije spremljajte spletno
stran http://www.lasovtar.si.

T. Kšela

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
FINANČNIH SREDSTEV ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V
OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2020

M. G.

LOKALNA AKCIJSKA
SKUPINA (LAS) OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Občina Cerkvenjak je 5. 3. 2020, objavila »Javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Cerkvenjak za leto 2020.«
Rok za oddajo vlog je do:
1. 12. 5. 2020, do 15. ure (za PRVO odpiranje in obravnavo vlog, predvidoma dne 14. 5. 2020).
2. 10. 9. 2020, do 15. ure (za DRUGO odpiranje in obravnavo vlog, predvidoma dne 15. 9. 2020) – v kolikor
sredstva ne bodo porabljena.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine
Cerkvenjak, http://www.cerkvenjak.si/, rubrika Razpisi in objave
ali pa pokličite na tel. št. 02 729 57 00 in vam jo pošljemo po pošti.

13. 1. 2016 je bilo ustanovljeno pogodbeno partnerstvo LAS
Ovtar Slovenskih goric, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju
2014-2020. V aktualnem programskem obdobju LAS Ovtar Slovenskih goric združuje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek,
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, torej skupaj 10 občin, na površini 402,9 km2 z
nekaj več kot 43 tisoč prebivalci. Partnerji LAS so poleg občin
tudi druge pravne in fizične osebe iz območja LAS, ki imajo skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in
uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj
navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja
proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja. Njihov
cilj je tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturni dediščini, kulturni krajini in njenim elementom. Poziv za vstop
v partnerstvo LAS je možen kadarkoli na osnovi pristopne izjave.
V okviru pogodbenega partnerstva Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o. (RASG) opravlja naloge vodilnega partnerja. LAS kot pogodbeno partnerstvo nima pravno formalne oblike, zato RASG zanj zagotavlja vse pogoje delovanja,
vključno z davčno in matično številko in transakcijskim računom ter vodi ločene računovodske evidence.
V programskem obdobju 2014-2020 ima območje LAS
na voljo 2.768.495,37 EUR evropskih sredstev, od tega
1.572.481,25 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 1.196.014,12 EUR iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Razpoložljiva sredstva se upravičencem
dodeljujejo s postopki javnih pozivov, ki jih izvaja LAS. O
izboru projektov odločajo organi LAS na predlog ocenjevalne
komisije, končne odločitve o financiranju pa izdata pristojna

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

VABILO K SODELOVANJU
NA JUBILEJNEM SEJMU
KOS 2020
Ponudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v okviru Ovtarjeve
ponudbe predstaviti na letošnjem že 10. Kmetijsko-obrtniškem
sejmu Lenart (v primeru, da bo ob napovedanem terminu),
vabimo k sodelovanju. Tudi letos bo poudarek na dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah. Ponudba iz Slovenskih goric se bo
predstavljala skupaj na enem mestu v pokritem prireditvenem
prostoru.
Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je na
voljo pokriti razstavni prostor, cena najema je 50,00 EUR +
DDV. Za rokodelce - prikaz domače obrti (osebno dopolnilno delo) je najem prostora brezplačen. Prijavite se s prijavnim
obrazcem, ki ga najdete na spletni strani organizatorja sejma
www.sejem-lenart.si.
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državna organa, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
LAS lahko kandidira tudi na posebnih razpisih za sofinanciranje projektov sodelovanja. Iz tega naslova je LAS Ovtar
Slovenskih goric (zanj RASG) že izvaja projekt GLAMUR,
v katerem kot partnerji sodelujejo še LAS Prlekija, LAG Vul-

kanland (Avstrija) in Verein Genuss am Fluss (Avstrija).
LAS Ovtar Slovenskih goric se vsako leto predstavlja tudi
na sejmih KOS v Lenartu in AGRA v Gornji Radgoni.
Predsednik LAS Ovtar Slovenskih goric je že drugi mandat
g. Mitja Horvat.

PITNA VODA V CERKVENJAKU VARNA
Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d. d., tudi v
letu 2018, tako kot do sedaj, zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost
pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih
šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje
notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004,
35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in
74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2018 odvzetih
2.260 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 100 za kemijska preskušanja.
Na celotnem sistemu Mariborskega vo-

SAUBERMACHER
PREJEL BISNODE
PLATINASTO
BONITETNO
ODLIČNOST AAA
Podjetje Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
se je zaradi odličnega poslovanja pred nedavnim pridružilo skupini najbolj prestižnih
podjetij v Sloveniji. Pridobilo je Bisnode
platinasto bonitetno odličnost AAA. Saubermacher je bonitetno oceno prejel vsled
Zlate bonitetni odličnosti AAA, katere prejemnik je bil zadnja tri zaporedna leta.
Nedavna je podjetju v ponos, saj je priznanje za trud, jasno vizijo in odlično poslovanje, na katerega so izjemno ponosni.
O Platinasti bonitetni odličnosti AAA
Bisnode Platinasto bonitetno odličnost
AAA nosijo najbolj prestižna podjetja, ki
ustrezajo izjemno strogim kriterijem. Pogoj za pridobitev tega certifikata je, da ima
podjetje najvišjo bonitetno oceno odličnosti, Zlati AAA, kar tri leta zapored. Sem
spada zgolj 1,5 % slovenskega trga. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.

dovoda d.d. je bilo v letu 2018 mikrobiološko neskladnih 4%
vzorcev, kemijsko so bili neskladni trije vzorci.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne
vode se nahaja na spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/
Pitno vodo, ki jo je v letu 2018 dobavljal Mariborski
vodovod za Občino Cerkvenjak, Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih
preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Spoštovani uporabnik zbirnega centra,
obveščamo vas, da je družba Saubermacher Slovenija d.o.o. sprejela ukrepe za
preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom (SARS-Co V-2), zato vas prosimo,
da od 13.3.2020 do preklica uporabljate zbirni center SAMO V NUJNIH
PRIMERIH, saj lahko skoraj vse frakcije odpadkov prepuščate na vašem
prevzemnem mestu, kjer bo odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem
koledarju odvoza komunalnih odpadkov za vašo občino. Za odpadke, ki jih
ne morete predati v zabojnik, vas vljudno prosimo, da jih do preklica izrednih
razmer, ustrezno hranite pri sebi.
Vstop v zbirni center je mogoč samo posamično.
Po vstopu vas prosimo, da odpadke čim prej oddate v ustrezen zabojnik in
zbirni center čim prej zapustite. Šele, ko je zbirni center prazen, lahko vstopi
naslednji uporabnik.
V kolikor se navodila ne bodo upoštevala dosledno, bomo primorani
zbirni center zaprti.
V skrbi za naše skupno dobro, vas prosimo za razumevanje.
Saubermacher Slovenija d.o.o.
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INVESTICIJE V LETU 2020

MODERNIZACIJA
OBČINSKIH CEST

Vsi odseki cest so trenutno v makadamski izvedbi s širino 2,5
- 3,5 m. Glede na trenutni in tudi pričakovani promet na trasah
je to preozka širina. Debelina obstoječe gramozne podlage je
cca 10 cm, kar ni dovolj za preplastitev z asfaltom. Občina ima
z vzdrževanjem ceste tudi redne stroške, ki so posledica makadamske izvedbe in delovanja vode. Ceste so zaradi tehničnih lastnosti (preozka, makadam, težave z odvodnjavanjem),
dotrajanosti in poškodb slabše prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo dobre prometne povezanosti med kraji
občine. Prav tako je zaradi dotrajanega vozišča sedaj oteženo
vzdrževanje teh ceste. Obstaja več razlogov za izvedbo investicije in sicer izboljšati prevoznost cest ter povezanost med
naselji, ki jih povezujejo obravnavane ceste, omogočiti razvoj
krajev in okolice, ki je z obravnavanim odsekom povezana z
občinskim središčem, omogočiti lažje vzdrževanje rekonstruiranih odsekov cest, izboljšati infrastrukturno urejenost občine
ter izboljšati splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.
Izvedba investicije se planira v dveh delih, in sicer odseka v
Andrencih za izvedbo tekom pomladi in odsek v naselju Cogetinci v jesenskem času. Za ta namen je trenutno še postopek
javnega naročanja, in sicer v fazi podpisa gradbene pogodbe.

V letu 2020 se na področju občinske cestne infrastrukture
načrtovane naslednje investicije in sicer:
y Modernizacija občinske ceste JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba) oz. odsek ceste pod kmetijo
Smej do odseka za Peščeni Vrh v skupni vrednosti ca.
80.000 EUR in v dolžini 560 m.
y Modernizacija občinske ceste JP 703-601 (Cerkvenjak-Andrenci) oz. odsek ceste od »Žižkoveka klanca« v
smeri kmetije Vršič v Andrencih in sicer v skupni vrednosti ca. 35.000 EUR v dolžini 332 m.
y Modernizacija občinske ceste JP 738-071 (Cogetinci –
Hauzer) oz. odsek ceste od lokalne ceste skozi Osojnico
v smeri kmetije Hauzer v Cogetincih in sicer v skupni
vrednosti ca. 25.000 EUR v dolžini 165 m.

OBNOVA VODOVODA
ŽUPETINCI
Pomembno je, da se najprej vrnemo nazaj za slabih 17 let in
malo orišemo zgodovino obnove vodovoda v tem delu občine.
Občina Cerkvenjak je kot investitor v sodelovanju z občani
že v obdobju 2003-2006 pripravljala ter v letu 2006 z izvedbo
tudi pristopila obnovi vodovoda Smolinci-Župetinci. Takrat
je šlo za nujno investicijo, kajti kot se dodobra spomnijo domačini, je pri takrat zelo dotrajani in poddimenzionirani infrastrukturi vode pogosto primanjkovalo ali pa je le-ta občasno
pritekla na pipo tudi »blatnega« izgleda.

Odsek vodovoda, predviden za izvedbo v letu 2020

Dela v okviru I. faze v letu 2006 so obsegala izgradnjo ca. 1,7
km novega vodovoda ter v letu 2007 še v II. Fazi (I in II del) obnove v dolžini ca. 2,5 km. Skupaj se tako bilo izgrajenega prek
4 km novega vodovodnega cevovoda vključno z vsemi hišnimi
priključki. Takrat se je ob občinski investicijski podhranjenosti
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ni realiziral del naselja Župetinci (»Brezovjak«), ki je za takrat
premoglo ustrezno infrastrukturo (cevovode), ki je zadoščala
vse do danes. Prav tako obnove ni bila deležna župetinska graba,
v kateri pa je precej kmetij imelo oz. še vedno ima lastno oskrbo
s pitno vodo. Vsekakor pa moramo opozoriti na tem mestu na
dejstvo, ki je pomembno za občane iz teh naselij in sicer, da so
komunalni prispevek za obnovo plačali takrat vsi priključeni na
javni vodovodni sistem oz. tudi tisti, katerih objekti do danes še
niso bili deležni preklopa na obnovljeni cevovod.
Vsem starim oz. obstoječim priključkom (gospodinjstvom),
se bo UPOŠTEVAL takratni že plačani komunalni prispevek,
ki je takrat znašal po priključku 60.000 SIT oz. ca. 250 EUR/
gospodinjstvo in ga le-ti ne bodo ponovno plačali. Danes bi tak
prispevek znašal v 2-5x več, v odvisnosti od velikosti hiše in
parcele. Vsekakor pa na lastniku priključka ostaja strošek prve
vgradnje vodomernega jaška, ki pa je že dolga leta ob prvi
vgradnji vedno strošek lastnika.
Pa se vrnimo nazaj v sedanjost ob kateri pa lahko zapišemo,
da je bila za namen celovite obnove preostalega (še neizvedenega) dela javnega vodovodnega omrežja v letu 2019 naročena in je v zaključni fazi projektna dokumentacija.
Načrt predvideva obnovo oz. izgradnjo nadomestnega javnega vodovodnega omrežja za »Brezovjak« ter župetinsko
grabo v dolžini ca. 3,8 km ter zaradi plazu izvedbo nadomestnega cevovoda do kmetije Zorman na meji z sosednjo občino
Sv. Andraž v Slovenskih goricah v dolžini 400 m. Ta odsek se
bo zaradi nujnosti izvedel še letos po pridobitvi gradbenega
dovoljenja, preostali del pa v prihodnjih letih v odvisnosti od
zagotavljanja sofinancerskih sredstev.

Območje obnove regionalne ceste in izgradnje pločnika z JR

V okviru projekta (obnova ceste ter izgradnja pločnika z JR),
ki se bo pričel predvidoma spomladi drugo leto so v teku odmere ter odkup potrebnih zemljišč, ki bo omogočal pričetek investicije. Računamo na lastnike sosednjih zemljišč, da bodo razumeli namen investicije in s tem omogočili tudi njeno realizacijo

NOVO NASELJE COGETINCI
(NEDELJKO)
Občina Cerkvenjak si že več kot dve leti aktivno prizadeva
in stalno izvaja aktivnosti za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki se bo nahajalo na odlični lokaciji ob regionalni cesti naproti novega naselja Kadrenci.

OBNOVA REGIONALNE CESTE
IN PLOČNIKA NA R III 734
Občina je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu
2019 uspela zaključiti eno izmed največjih investicij na območju ceste infrastrukture v občini Cerkvenjak in sicer sanacijo
obstoječe regionalne ceste R2-439, odsek 1305 na odseku od
pokopališča skozi center naselja Cerkvenjak vse do križišča z
obrtno cono in avtocesto ter na od križišča za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob Ščavnici. S tem je bila
glavna regionalna cesta s pločniki ter vso pripadajočo opremo
(javna razsvetljava, vodovod, optično omrežje) skozi občino
Cerkvenjak v celoti obnovljena.

Komunalna ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko)

Občina je v občinskem proračunu za leto 2020 zagotovila potrebna finančna sredstva, v okviru JR izbrala najugodnejšega ponudnika (Komunala Ptuj d.o.o.) za ureditev I. faze komunalne
opreme za predmetno naselje. Ta oprema je bila zaradi ugodnih
vremenskih razmer izgrajena že v zimskih mesecih ter je obsegala
izgradnjo ceste v makadamski izvedbi z navezavo na regionalno
cesto, meteorno kanalizacijo za potrebe ceste, fekalno kanalizacijo, telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, električno in vodovodno omrežje ter javno razsvetljavo. Zazidljive parcele tako

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) smo že konec leta 2019 pričeli tudi s potrebnimi predhodnimi aktivnostmi za obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika na odseku
regionalne ceste R III-734, odsek 4123 (odsek med križiščem
pri vili »Tušak« do križišča za naselji Stanetinci in Andrenci).
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vati k gospodarskemu in družbenemu razvoju. Cilj investicije
je zasledovati naslednje namene:
y povečati energetsko učinkovitost stavbe,
y racionalizirati porabo energije v objektu,
y vzpostaviti nadzor nad porabo energije v objektu,
y zmanjšati škodljive vplive na okolje,
y doseganje stroškovne učinkovitosti,
y sledenje evropskim in nacionalnim uredbam, direktivam
in zakonodaji na področju učinkovite rabe energije in
obremenjevanja okolja,
y zagotoviti ugodne bivalne in delovne pogoje za zaposlene in uporabnike,
y razvijati podobo, ugled in prepoznavnost kraja ter občine.
Na objektu se v celoti menjajo vsa stara lesena okna z novimi
PVC okni. Predvidena so nova PVC okna s troslojno zasteklitvijo. V sklopu energetske sanacije se na celotnem podstrešju
objekta položi 20 cm mineralne volne. Na podstrešju nad knjižnico in kuhinjo se toplotna izolacija položi med špirovce in pod
njimi v skupni debelini 20 cm. Predvidena je vpeljava energetskega monitoringa s centralnim nadzornim sistemom. Sistem za
energetski monitoring je pomemben z vidika ciljnega spremljanja rabe in stroškov energetske oskrbe stavbe. Omogoča tudi
nadzor nad rabo energije po posameznih vejah. Ukrep obsega
namestitev merilnikov porabljene toplote, temperaturnih tipal
za spremljanje temperature medija ter namestitev enot za zajem
in obdelavo podatkov (krmilna omarica in programska oprema).
Občina v maju načrtuje prijavo za javni razpis JOB-2020 za
energetsko prenovo javnih objektov Ministrstva za infrastrukturo RS ter realizacijo projekta v poletnih mesecih 2021.
Celotni projekt bi po projektantskih ocenah zanašal v višini
675.000 EUR o katerih se občina obeta sofinanciranja v višini
205.000 EUR s strani EU sredstev (EKP), ca. 200.000 EUR bi
znašal dolgoročni kredit SID banke ter ostalo bi občina zagotavljala sama iz proračuna.
Trenutno je občina v fazi preverjanja finančnih ocen investicije na trgu in po pridobitvi potrebnih informacij se bodo tudi
temu primerno sprejemale odločitve za naprej.

dobivajo vse potrebno za priključitev na komunalno opremo.
Po pozidavi večine parcel pa bo sledila še II. faza in sicer izvedba asfaltiranja vozišča ter izvedba podpornih konstrukcij izključno za potrebe hodnika za pešce, kjer bo to potrebno in nikakor ne za izravnavo oz. prilagajanje višine posameznih parcel.
Strošek I. faze še ni dokončen in bo znašal predvidoma cca.
100.000 EUR, druga faza pa se ocenjuje na dodatnih 40.000 EUR.
Celotna investicija z gradnjo in odkupi zemljišč ter potrebno projektno dokumentacijo bo občino stala prek 150.000 EUR.
Vse to z namenom, da se čim več mladih odloči ostati ali priti živet v Cerkvenjak, kajti v zadnjem obdobju so se z ureditvijo komunalne, šolske, športne, poslovno-trgovske, zdravstvene, kulturne in druge infrastrukture resnično ustvarile razmere
za zelo kvalitetno prebivališče, kar se kaže na vsakoletnem
zviševanju števila prebivalcev.

ENERGETSKA SANACIJA
STAVBE OSNOVNE ŠOLE
CERKVENJAK–VITOMARCI
Objekt OŠ Cerkvenjak je bil v zadnjih 22-ih letih deležen le
manjših investicijskih vlaganj na popravilu opreme, zamenjavi
določenega dela stavbnega pohištva, obnovi kurilnice in drugih manjših vzdrževalnih popravil.
Vsekakor pa je objekt, katerega neto tlorisna površina znaša
2.500 m2 in površine fasade cca. 3.000 m2, veliki potrošnik
tako toplotne kot električne energije, kar pa je možno zmanjšati samo z obnovo objekta v prvi fazi z energetsko sanacijo. V
nadaljevanju pa je v načrtu tudi prepotrebna preureditev notranjosti (podstrešja za potrebe glasbene šole in upravnega dela,
nujne obnove 40 let stare in dotrajane ter premajhne kuhinje in
tudi premajhne knjižnice) za kar so že pripravljeni projektna
ter investicijska dokumentacija.

KOLESARSKE POTI TUDI PO
CERKVENJAKU
Občina Cerkvenjak že od leta 2018 skupaj z večjo skupino
Podravskih in Pomurskih občin sodeluje v projektu »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE
GORICE«.
Projekt, ki se ocenjuje v višini ca. 15,5 mio EUR in bo sofinanciran s strani EU se bo izvajal v prihodnjih letih. Trenutno je v fazi izbora izvajalca projektne dokumentacije, katere
strošek se ocenjuje v višini ca. 0,7 mio EUR o katerih je delež
Občine Cerkvenjak cca 50.000 EUR
Kolesarske poti se bodo urejale v dolžini več kilometrov
tudi na območju Občine Cerkvenjak in sicer v celoti ob regionalni cesti skozi iz Brengove skozi naselje Cerkvenjak in v
smeri Občine Sveti Jurij Ob Ščavnici, iz Občine Sv. Andraž v
Slovenskih goricah skozi naselje Čagona, Cerkvenjak, Cogetinci in Brengova v smeri Občine Gornja Radgona.
Predmetni projekt bo velika pridobitev za Občino Cerkvenjak predvsem z vidika razvoja kolesarskega turizma in povečanja prometne varnosti za kolesarje.
Trenutno smo v fazi priprave projektne dokumentacije in
pridobitve služnostnih pravic.

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je povišati
energetsko učinkovitost objekta, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati
bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike teh stavb ter prispe-
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PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2019
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

INVESTICIJA

OBSEG INVESTICIJE

STANJE IZVAJANOSTI

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2020:
- JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba)– ca. 560 m;
- JP 703-601 (Cerkvenjak-Andrenci) ca. 330 m;
- JP 738-071 (Cogetinci – Hauzer) ca. 170 m

V PRIPRAVI

UREDITEV PLOČNIKA IN OBNOVA REGIONALNE CESTE:
1.

2.

CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

VODOVOD:

- IZVEDBA DEL – PLOČNIK OBNOVA VOZIŠČA
NA ODSEKU:
- R II 439 Cerkvenjak-Peščeni Vrh
- R II 439 Cerkvenjak-CENTER-Brengova
- R III 734 Cerkvenjak-križišče Stanetinci/Andrenci

ZAKLJUČENO
ZAKLJUČENO
V PRIPRAVI

KOLESARSKE POTI
- UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO ŠRC
CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA
GLEDE NA SOFINANCIRANJE V NASLEDNJIH LETIH

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH

ZAKLJUČENO

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

ZAKLJUČENO

IZGRADNJA VODOVODA ŽUPETINCI

V PRIPRAVI

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –
COGETINCI

IZVEDBA PREVEZAVE NA
JAVNI VODOVOD

3.

KOMUNALNA OPREMA ZEMLJIŠČ ZA
STAN. GRADNJO:

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)

ZAKLJUČENO – I. FAZA

4.

KANALIZACIJA:

SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

V PRIPRAVI

5.

OBRTNA CONA:

PRODAJA ZEMLJIŠČ

ZAKLJUČENO

6.

OŠ - VRTEC:

ENERGETSKA SANACIJA IN REKONSTRUKCIJA
OBJEKTA OŠ

PRIPRAVA PROJEKTA
ZA SOFINANCIRANJE

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

V IZVAJANJU

Mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN KLUBOV

DRUŠTVO GENERALA
MAISTRA CERKVENJAK

Ipavec. Na ustanovnem sestanku društva smo
imenovali upravni in nadzorni odbor. Člani
upravnega odbora smo na 1. seji za predsednika društva izvolili Marjana Žmavca, za podpredsednika Romana Lorenčiča. Po enem letu
predsedovanja DGMC je zaradi nezdružljivosti funkcij Marjan
Žmavc (postal je župan) na 1. rednem letnem občnem zboru
društva 26. 3. 2011 predlagal za novega predsednika Romana
Lorenčiča. Člani skupščine so predlog soglasno potrdili.
Društvo generala Maistra Cerkvenjak je v svojem statutu
društva zapisalo svoje naloge in dejavnosti. Društvo je pravna
oseba zasebnega prava, ki združuje pravne in fizične osebe,
potomce Maistrovih borcev, zainteresirane ljudi, zavode, šole
in druge ustanove, ki želijo ohraniti spomin na zgodovinsko
delo generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev za severno
mejo, kot tudi na vse narodno zavedne Slovence, ki so delovali
pri nastanku Slovenije. Društvo deluje na kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, znanstvenem in športnem področju,
vse z namenom razvijanja in utrjevanja domoljubja.
Ena izmed nalog društva je preučitev zgodovinskih dejstev
bojev za severno slovensko mejo, kjer ugotavljamo, da je tudi
naše okolje v času bojev za severno mejo dodalo svoj pečat.
K temu so prispevali naši domačini, ki so se borili pod poveljstvom generala Rudolfa Maistra.
Z ustanovitvijo društva in njegovim delovanjem je v društvu

10-LETNICA DELOVANJA
Društvo generala Maistra (DGMC) smo v Cerkvenjaku ustanovili 22. 3. 2010. Pobudo za ustanovitev Društva generala Rudolfa
Maistra – Vojanova v Cerkvenjaku je izrazil tedanji predsednik
Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič. Iniciativni odbor s prvo podpisanima Marjanom in Mirkom Žmavcem je
sklical ustanovni sestanek v avli Kulturnega doma v Cerkvenjaku.
V vabilu je bilo zapisano (citiram): »Glede na različne vidike slovenske prepoznavnosti in večjega privzgajanja vrednot domoljubja tudi v šolah želimo skrbeti prav za to. Vsekakor pa to ni samo v
pristojnosti šol in podobnih institucij. Zato bomo morali poskrbeti
odrasli ter tisti, ki jim je kaj do lastne domovine in slovenskega
značaja. Prav iz omenjenega razloga vas vabimo, da se udeležite
ustanovnega sestanka Društva generala Maistra Cerkvenjak«.
Ustanovnega sestanka DGMC se je udeležil predsednik
Zveze društev generala Maistra mag. Milan Lovrenčič, ki je
pozdravil prisotne in bil prijetno presenečen in vesel velikega
obiska. Gospod Milan je predstavil namen in delovanje ZDGM
in nas opomnil, kako pomembno je razvijanje in spodbujanje
pozitivnih državljanskih stališč, vrednot in prenos le-teh na
mlade. Himno ZDGM Slovenec sem je napisal doktor Gustav
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vseskozi tlela želja po trajni ohranitvi zgodovinskega spomina in
zahvali fantom in možem iz Cerkvenjaka, ki so sodelovali v bojih za severno slovensko mejo. V prvem letu delovanja društva
smo si člani zadali nalogo promocije in prepoznavnosti društva.
Organizirali smo prvi pohod po severni meji občine Cerkvenjak.
V drugem letu so se društvu priključili novi člani in društvo sklene pristopno izjavo z Zvezo društev generala Maistra.
V letu 2014 nam je v Društvu general Maister Cerkvenjak z
marljivim delom, prispevki članov društva, donatorjev in Občine Cerkvenjak uspelo zbrati dovolj sredstev, da smo lahko
naročili izdelavo doprsnega kipa generala Rudolfa Maistra.
Postavitev doprsnega kipa in odkritje smo svečano izvedli ob
občinskem prazniku Občine Cerkvenjak. Doprsni kip generala
Maistra je izdelal priznani kipar in restavrator Viktor Gojkovič.

žebljičke, Zvezo društev generala Maistra in Občino Cerkvenjak svečano razvili društveni prapor. Člani društva, ki šteje
58 članov, vsako leto v sklopu občinskega praznika občine
organiziramo tradicionalni pohod s simbolnim imenom »Pohod
po severni meji občine Cerkvenjak«. V spomin na rojstni dan
generala Maistra, 29. marec in državni praznik dan Rudolfa Maistra, 23. november, polagamo venec k spomeniku, organiziramo predavanja in razstave, oglede filmov na temo 1. sv. vojne,
bojev za severno slovensko mejo ter na temo domoljubja.
General Rudolf Maister je bil Slovenec, ki ni samo razmišljal, ampak tudi ukrepal državotvorno kot državnik, strateg in
v popolnosti izrazil ljubezen do domovine. Bil je tudi odličen
slovenski pesnik, ljubitelj knjig in slikar.
Člani društva ohranjamo spomin na zgodovinsko delo
Rudolfa Maistra in njegove borce za severno slovensko mejo s
ciljem, razvijanja in utrjevanja domoljubja na vseh področjih.
Zato s ponosom reči smem: Slovenec sem!

Doprsni kip generala Maistra je spomin domačinom, ki so
sodelovali v bojih za severno slovensko mejo in opomin na
čas, ko se je kalila ideja slovenstva. V današnjem času pa še
ena izmed dodatnih spodbud vzgajanja domoljubja, domovinske zavesti in ohranjanja zgodovinskega spomina. Prepričani
smo, da je to v teh časih še kako potrebno in da nam je to s
postavitvijo spomenika v celoti uspelo.
V letu 2016 smo organizirali in izvedli s pomočjo
Občine Cerkvenjak čiščenje in obnovo spomenika 1.
sv. vojne v Cerkvenjaku. V
letu 2017 smo bili v društvu zopet zelo aktivni, saj
smo doprsni kip generala Rudolfa Maistra, ki je
bil izdelan iz kremenita,
nadomestili z bronastim.
Osnovni kip smo obnovili in podarili Osnovni šoli
Cerkvenjak–Vitomarci ter
avlo šole poimenovali v Avlo generala Rudolfa Maistra. V tem
letu je društvo organiziralo skupščino Zveze društev generala
Maistra v Cerkvenjaku. Na skupščini smo v Društvu generala
Maistra Cerkvenjak s pomočjo članov društva, donatorjev za

Predsednik DGMC Roman Lorenčič

LETO S ŠTUDENTSKIM
KLUBOM SLOV. GORIC
Druženja na prostem (stand up, kino, romski večer …), izobraževanja (Excel, tečaj ličenja, podnebni alarm …), izleti
(smučanje, jesenski izlet, taborjenje …), razne ugodnosti (cenejše karte za kopanje, smučanje in fitnes), tradicionalni Pütafest in seveda vrhunski zaključek leta na vsakoletnem občnem
zboru, kjer plešemo do jutranjih ur.

Ali sploh lahko kaj prekaša leto 2019 z družino ŠKSG? Seveda, leto 2020 z družino ŠKSG.
Upravni odbor je že pridno pričel z načrtovanjem in izvajanjem še bolj odbitih, še bolj norih, še bolj izobraževalnih in še
bolj nepozabnih dogodkov, ki vam bodo polepšali leto 2020.
V januarju smo leto ponovno začeli s ŠKSG bowlingom,
kjer smo zabeležili toliko udeležencev, da sploh ni bilo za vse
prostora na progi. Seveda pa je bilo za vse dovolj prostora pri
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Pred pričetkom zbora je društvo pripravilo predavanje o
škodljivcih in negi trte, na kateri je strokovnjak za te zadeve
pri Podjetju Bayer Slovenija, Ladislav Karek predstavil program zatiranja bolezni in škodljivcev s sredstvi Podjetja Bayer.
Posebno pozornost je posvetil novim preparatom, ki jih proizvaja to podjetje.
Po formiranju organov zbora, ki ga je ob dveh članih, vinsko kraljico Tjašo Simonič in Žanom Zorkom, že 18-tič vodil
Franc Kuri, je udeležence zbora nagovoril in pozdravil predsednik društva Franci Zorko. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da
se ga je udeležilo tako številčno članstvo, kakor tudi številni
gostje. Svoje poročilo o delovanja društva v preteklem letu je
pričel z besedami: »Bistveni sklopi delovanja društva so bazirali predvsem na organizaciji prireditev pod v pokroviteljstvom
Občine Cerkvenjak ter lastnih prireditev, organizaciji ter izvedbi izobraževanj, sodelovanju na prireditvah in drugih dogodkih
drugih društev, izvedba letne redne skupščine ter sprotnem izvajanju rednih nalog potrebnih za samo delovanje društva.

druženju, ki se je razvilo po tekmovalno prijateljski igri.
Februarja smo potovali v Avstrijo, kjer smo se v Bad Kleinkirchheimu naužili snega, smučanja in seveda tudi sonca. Naš bivši
predsednik Klemen Leopold se je vrnil iz neverjetnega doživetja
– odprave v Ugando in nas na potopisnem predavanju navdušil,
da letos zagotovo nekdo iz upravnega odbora ŠKSG poskusi nekaj podobnega in bomo lahko ponovno prisluhnili vsem dogodivščinam in pregledali zanimive slike podobne odprave. Otvorili
smo tudi Fifa sezono s prvim turnirjem, na katerem smo št. mest
zapolnili skoraj hitreje, kot smo dogodek sploh ustvarili.
Marec smo pozdravili – skoraj že tradicionalno – s tridnevnim smučanjem na Krvavcu. Poleg pričakovanega sonca so
nas presenetile močne padavine, tako da je bilo smučati pravi
užitek. Cik-cak, cik-cak, noben mi ni enak!
Kljub temu, da smo vsi pod velikim vplivom pandemije koronavirusa in trenutno ne moremo izvesti dogodkov, kjer se
zbira več ljudi, bomo pa se zato toliko bolj potrudili, da bomo
toplejše mesec dvojno uživali! Udeležili se bomo Bogračfesta, sodelovali na občinskih praznikih, se odpravili na izlete
po Sloveniji in tujini, ponovili več dogodkov na prostem in
se naprej rekreirali na raznih turnirjih. Poletje zaključimo s 6.
Pütafestom, ki že presega naše želje in pričakovanja.
Decembra se bomo ponovno zbrali na zaključku in občnem zboru, kjer bomo obudili spomine na še eno vrhunsko študentsko leto.
Da pa bo upravni odbor še naprej razveseljeval z novimi idejami, tudi letos načrtuje dva delovna vikenda, kjer bo izvedel
razne delavnice in kopičil znanje za izboljšavo kluba.
Zaradi trenutnih zdravstvenih ukrepov uradnih ur do nadaljnega ni. Za več informacij spremljajte našo spletno stran (sksg.org),
Facebook ali Instagram profil, lahko pa nam pišete na naš e-poštni naslov (info@sksg.org). Rada vas ima vaša družina ŠKSG!

Udeleženci občnega zbora Društva vinogradnikov in ljubiteljev Vina
Cerkvenjak

Teja Vogrinec

DRUŠTVO
VINOGRADNIKOV IN
LJUBITELJEV VINA
CERKVENJAK JE
POSTALO POLNOLETNO
Tako je bilo povedano na 18. občnem zoru Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, ki so se v petek, 28. februarja 2020, zbrali na Turistični kmetiji Breznik v Komarnici,
ki sedaj deluje kot Gostinstvo in turizem Breznik d. o. o. v Komarnici, ki sodi v Občino Cerkvenjak. Zbor je bil dobro obiskan, saj se ga je udeležilo 44 članov društva in številni gostje.
To pa so bili: župan in podžupan Občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc in Andrej Kocbek, ravnatelj OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, Mirko Žmavc, predstavniki društev iz občine Cerkvenjak,
PGD Cerkvenjak, NK Cerkvenjak, Društva Krdabač, TD Cerkvenjak, KD Cerkvenjak in Društva upokojencev Cerkvenjak.
Prisotna je bila aktualna 6. Cerkvenjaška vinska kraljica in
nekdanje vinske kraljice Tina Ftičar, Martina Breznik in Monika Majer. Gostje izven občine so bili: predsednik Društva
vinogradnikov Lenart, predsednik Turistično-vinogradniškega
društva Benedikt, predsednica in predstavniki Vinogradniško
sadjarskega društva Vitomarci, predstavniki Društva vinogradnikov Sveta Trojica, predstavnica Kmetijske svetovalne službe Lenart Cvetka Bunderla in predstavnik upravnega odbora
zveze Vinis Zvonko Fleisinger.

Člani društva, ki praznujejo okrogle obletnice rojstva

Tudi v lanskem letu je bila organizacija in izvedba izobraževanj naših vinogradnikov ena izmed poglavitnih nalog in
ciljev našega društva. Da smo bili pri tem uspešni, nam kaže
dober obisk na naših delavnicah in predavanjih, ki jih organiziramo v časovnih obdobjih, ko so potrebne, trudimo si pripeljati
strokovnjake, od katerih pridobimo znanje in dobre nasvete.
Rezultati pa se kažejo predvsem v društvenih ocenjevanjih
vina, doma in pa tudi drugih društvih ob ocenjevanjih, kjer
vina naših članov dosegajo vrhunske rezultate Poseben namen med našimi izobraževanji imajo tako imenovane Kletarske delavnice, ki jih zadnja leta prirejamo skupaj s sosednjim
Društvom Vinogradnikov Sveta trojica kot panožni krožek s
pomočjo Kmetijsko svetovalne službe Lenart.«
V nadaljevanju svojega poročanja je predsednik podrobno
predstavil dogodke in aktivnosti, ki so se odvijali v okviru programa delovanja društva. Pohvalil je dobro sodelovanje s sosednjimi društvi vinogradnikov in domačimi društvi, ki delujejo
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v Občini Cerkvenjak. Zahvalo je namenil članom Upravnega
odbora društva in aktivnim članom, ki pripomorejo, da lahko
uspešno izvedejo številne aktivnosti društva. Posebno zahvalo je namenil Občinski upravi in županu Marjanu Žmavcu, ki
tako ali drugače podpirajo njihovo delovanje.
Predsednik je podal tudi program dela društva za leto 2020.
V njem je poudarek na izobraževanju članstva, sodelovanju na
prireditvah v občini in širše, pripravi prireditev ob Johanezovi
trti, potomki modre kavčine iz Lenta v Mariboru, ki raste v občinskem središču, to so rez trte postavljanje klopotca, trgatev
in martinovanje. Predsednikovo poročilo in program dela društva je bilo dobro pripravljeno, saj na njegovo izvajanje med
udeleženci zbora ni bilo pripomb.
Zbor so pozdravili tudi gostje, med njimi župan Marjan
Žmavc, ki je pohvalil društvo, ki s svojo dejavnostjo prispeva
k vse večji kvaliteti vin vinogradnikov iz občine Cerkvenjak, s
tem pa promovirajo tudi občino.

Udeležence občnega zbora so presenetili renovirani prostor pred
vhodom v dvorano in sanitarije.

Franc Kuri /desni na sliki/ prejema iz rok predsednika Francija
Zorka listino o častnem članstvu v društvu.

V imenu gasilskih prijateljev PGD Maribor Pobrežje je prisotne na
občnem zboru pozdravil Milan Kek, častni predsednik pobreškega
gasilskega društva.

Zbor so zaključili s podelitvijo listine za častnega člana društva Francu Kuriji, ki je tudi častni občan Občine Cerkvenjak,
katerega mu je izročil predsednik Franci Zorko. Ob tej priliki
je predsednik poklical na prizorišče tiste člane, ki letos praznujejo okrogle obletnice življenja, ter jim izročil simbolično
darilo in vrtnico. Za vse udeležence zbora je bila pripravljena
bogata pogostitev, ki so jo pripravili člani družine Breznik, pogostitev pa je poravnalo podjetje Bayer.
Ludvik Kramberger

88. REDNI LETNI OBČNI
ZBOR PGD CERKVENJAK

Fante na posnetku naj bi letos srečevali na gasilskih tekmovanjih v
članski kategoriji B.

Zaživelo naj bi delo z mladino in
gasilskimi desetinami

Iz poročil odgovornih društva, na čelu z mladim predsednikom Alešem Bezjakom in poveljnikom Leonardom Bračkom,
smo slišali, da je dela bilo veliko. Skrbeli so za gasilsko opremo in dom, se usposabljali in imeli nekaj različnih intervencij.
Uspešno so izpeljali tudi akcijo zbiranja odpadnega železa in
drugih kovin ter akumulatorjev, kar jim je navrglo nekaj dodatnih denarnih sredstev v gasilsko blagajno. Starejši člani so
se udeleževali tudi gasilskih tekmovanj. PGD Cerkvenjak je
bil organizator že sedemindvajsetega gasilskega tekmovanja
za pokal Slovenskih goric v kategorijah starejši člani in članice
ter člani in članice. Dobro so sodelovali z društvi in organizacijami v kraju, gasilsko zvezo in Občino Cerkvenjak.
Na zboru so poleg ostalih predmetnih vsebin, ki jih zahtevajo pravila občnega zbora, sprejeli program dela in finančni

Prvi trije meseci v letu so predvideni za občne zbore društev,
organizacij in zvez. Nič drugače ni bilo letos, vendar so ti bili
prekinjeni v marcu zaradi virusa covid-19, ki je prerasel v svetovno pandemijo.
Tako so se na 88. rednem letnem občnem zboru v soboto, 15. februarja, sestali člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva
Cerkvenjak. Pridružili so se jim gostje, med njimi tudi župan Občine Cerkvenjak, Marjan Žmavc, podžupan Andrej Kocbek, Mirko
Žmavc, ravnatelj OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Janko Babič, farni
župnik in predstavnik GZ Lenart Alojz Gregorec, pa tudi predstavniki prijateljskih društev PGD Nova Gorica in PGD Maribor
Pobrežje, kot predstavniki številnih društev iz območja GZ Lenart
in sosednjih društev z radgonskega ter ptujskega konca.
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večini gasilskih društvih na območju GZ Lenart, pod katero
okriljem deluje deset gasilskih društev in ena gasilska enota,
delajo z mladimi (bodočimi) gasilci vzorno.

plan za letošnje leto ter potrdili zaključni račun za leto 2019 in
izvolili delegate za občni zbor Gasilske zveze Lenart.
Program dela poleg stalnic za leto 2020 napoveduje več dela
z mladimi in oživitev vsaj ene članske desetine. Nadaljevali
naj bi tudi z renoviranjem gasilskih prostorov. V obdobju od
lanskega do letošnjega gasilskega občnega zbora so namreč
prenovili prostor pred dvorano in sanitarije.
Uradni del občnega zbora so zaključili s podelitvijo društvenih zahval, potrdil o opravljenih gasilskih specialnostih,
priznanj in značk za dolgoletno letno delo v gasilski organizaciji. Tako so bili med prejemniki priznanj in značk za kar
50 let dela v gasilski organizaciji Karl Golob, Franc Bratkovič
in Franc Kocmut. Za 60 let pa Elizabeta Lorenčič in Verica
Ploj. Drago Šturm, Feliks Borko, Martin Horvat, Karl Živko in
Cvetka Košnik so bili prejemniki plakete gasilskega veterana.

Franc Bratkovič

IZ KD CERKVENJAK
Petje, ples in igra …

… ne bodo zamrli, ampak so se samo za nekaj časa ohladili.
V Kulturnem društvu Cerkvenjak smo imeli za pomladne mesece veliko načrtov, vendar pa bomo morali z našim druženjem
iz znanih razlogov še malo počakati.
Naša dramska skupina je že od konca leta 2019 pridno vadila komedijo Vinka Möderndorferja Štirje letni časi, načrtovana
februarska pavza pa se je spremenila v trenutno popolno prekinitev vaj in bo aktivnosti glede na splošno stanje nadaljevala v
najboljšem primeru jeseni. Prav tako smo prekinili tudi vaje v
pevskem zboru, močno ogrožen pa je tudi letni koncert, napovedan za 29. 5. 2020. Še najbolj vztrajni smo bili pri folklorni
sekciji, ki se je odlično prijela in kjer so plesalci z vsakimi vajami
tudi boljši. Za 3. april 2020 smo imeli načrtovan prvi nastop v
organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti iz Lenarta v
Cerkvenjaku, več besed pa smo temu posvetili v posebnem članku. V drugi polovici februarja smo načrtovali tudi dva vikenda
kino večerov s popularnimi filmi, v marcu pa smo morali odpovedati tudi občni zbor. Sveta pa seveda ni konec, saj v društvu
verjamemo v družbeno solidarnost, ki je še vedno prešla vse prepreke. Druženje nadaljujemo na spletnih omrežjih, kjer je moč
čutiti veliko neučakanosti in pozitivnega naboja, ki se bo prav
gotovo sprostil šele na prvih naslednjih vajah – ne glede na to,
za katero sekcijo gre. Omeniti velja tudi dejstvo, da letos mineva
10 let od formiranja zbora in dramske sekcije v popolnoma novi
sestavi, zato bomo poskušali to obletnico obeležiti ob primernem
času, ko si bomo lahko segli v roke brez uporabe razkužila.
V tem času pa nam je vseeno uspelo pripraviti nekaj prireditev, ki so bile odlično obiskane. V decembru smo izvedli božični
koncert naše zborovske sekcije, ki je predstavljen v posebnem
članku, kot novost pa smo prvič izvedli samostojno prireditev
Prešerno s Prešernom. Za obeležitev kulturnega praznika smo
hoteli pripraviti nek poseben dogodek, ki ni proslava, ki ne vsebuje suhoparnih govorov in ki je edukativne ter zabavne narave.
Vanj smo vključili pevski zbor, prizore naših dramskih igralcev,
instrumentalne vložke, pripovedovanje o Prešernovem življenju,
recitale znanih verzov našega največjega pesnika, v goste pa smo
povabili tudi mladinsko sekcijo igralcev iz sosednjih Vitomarcev,
ki so na zabaven in dinamičen način predstavili vsem znanega Povodnega moža. Povezovalna rdeča nit je bilo podajanje insertov iz
zasebnega in javnega življenja Franceta Prešerna preko različnih
oblik sporočanja, kar so obiskovalci znali razumeti. Verjamemo,
da se bo ta prireditev v izboljšani različici še velikokrat ponovila.

Franc Bratkovič

12. KVIZ GASILSKE
MLADINE GZ LENART
Gasilska zveza Lenart, ki posveča veliko pozornosti delovanju z mladimi, je tudi letos pripravila kviz gasilske mladine.
Potekal je v soboto, 7. marca, na Osnovni šoli Cerkvenjak-Vitomarci. Udeležilo se ga je kar 44 ekip. Vsako ekipo so sestavljali trije tekmovalci. Vodja tekmovanja je bila Lea Roj,
predsednica komisije za delo z gasilsko mladino pri GZ Lenart.
Kviz je potekal v treh kategorijah; pionirji, mladinci in pripravniki. V kategoriji pionirji je sodelovalo 18 ekip, prvo mesto je dosegla ekipa iz PGD Osek, drugo PGD Sv. Trojica in
tretje PGD Selce. Pri mladincih je sodelovalo 21 ekip, prvo
mesto je pripadlo ekipi PGD Sv. Trojica 1, drugo PGD Selce
in tretje PGD Sv. Trojica 2. V konkurenci pripravniki je tekmovalo pet ekip, prvo mesto je dosegla ekipa PGD Benedikt,
drugo PGD Sv. Trojica in tretje PGD Osek1.

Telovadnica v Cerkvenjaku je bila za vse udeležence kviza skoraj
premajhna.

Prve tri ekipe iz vsake konkurence so prejele pokale. Na regijsko tekmovanje pa so se uvrstile; prvi dve uvrščeni ekipi
pionirjev, prve tri ekipe mladincev in prvo dve uvrščeni ekipi
pripravnikov.
Ob razglasitvi rezultatov so mlade gasilce, ki jih je bilo v
Cerkvenjaku skupaj z mentorji, vozniki in ostalimi spremljevalci 176, pozdravili cerkvenjaški župan Marjan Žmavc, Jože
Selinšek, predsednik GZ Lenart in Aleš Bezjak, predsednik
PGD Cerkvenjak. Udeležba na kvizu je tudi pokazatelj, da v

Prešerno s Prešernom - voditeljici in glavni nastopajoči
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Konservatorija za glasbo in balet Maribor, nekateri celo s svojimi starši, plesalke Lunatrix. S svojimi dramskimi vložki pa
sta nas nasmejala Gašper in Svit.
Obe Marjani, Cvetka in Majda, pevke zbora, so z nami delile božične spomine iz svojih otroških dni in s tem orosile marsikatero oko.
Želeli smo pričarati pristno božično vzdušje, topel, prijazen večer,
kar, če sodimo po vaših aplavzih in čestitkah, nam je tudi uspelo.

France Prešeren med osvajanjem Ane Jelovšek

France Prešeren piše o svoji največji ljubezni

V zimskem času nam je uspelo vzpostaviti tudi spletno stran
društva, ki jo najdete na spletnem naslovu www.med-nami.si.
Sicer potrebuje še nekaj kozmetičnih popravkov, že domena pa
nakazuje na osnovno idejo društva, ki je druženje. Znotraj društva, med društvi, med ostalimi organizacijami … vedno ostanite med nami. Poleg predstavitve delovanja sekcij bomo sproti
ažurirali tudi vse aktivnosti in dogodke, posebno podstran pa
smo namenili tudi festivalu narodno-zabavne glasbe. Ena izmed
pomembnejših podstrani so kontaktni podatki in opisi aktivnosti od ostalih aktivnih društev, ki nimajo svojih spletnih strani,
saj želimo s povezovanjem in medsebojno pomočjo doseči tudi
večjo prepoznavnost našega delovanja in tudi kraja samega.
Vsi skupaj verjamemo, da se bomo kmalu znova lahko srečevali v dvorani, na pločniku ali preprosto pri sosedu. Do takrat pa si vzemimo čas zase in za svoje najbližje, da nam bodo
prihodnji meseci minili čim bolj prijetno. Pa zdravi ostanite!
Danijel Zorko

In za konec … največja stalnica v življenju so spremembe,
tega se posebej lahko zavedamo v teh časih, v katerih se trenutno nahajamo.
Vse dobro in prisrčno vabljeni na naš naslednji koncert, s
katerim bomo obeležili deseto obletnico delovanja zbora.

MePZ KD cerkvenjak

MePZ KD Cerkvenjak, tako kot že vsa leta do sedaj, pridno
vadi tudi v tem šolskem letu in to že 10. leto zapored.
Naš najodmevnejši dogodek, za katerega smo se pripravljali
kar nekaj časa, se je zgodil v nedeljo 22. 12. 2019, v Domu kulture Cerkvenjak. Potekal je božični koncert MePZ KD Cerkvenjak, z naslovom »Z iskricami v očeh«. Tako kot že mnogokrat,
nas je tudi tokrat z veseljem na klavirju spremljala Nika Rojko.
Najlepše še se enkrat zahvaljujemo vsem nastopajočim, ki
so prišli v našo sredino in naredili prireditev še imenitnejšo.
Nastopali so pevci Društva upokojencev Cerkvenjak, otroci

Metka Lah Simonič, foto: Dani Zorko

Priprave na prvi nastop

Dvorana našega kulturnega doma je ob ponedeljkovih večerih polna ljudske glasbe, oder pa se trese zaradi poskokov,
hopsanja, vrtenja in številnih drugih plesnih elementov, ki so
sestavni del folklorne koreografije.
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V mesecu januarju smo dobili povabilo k sodelovanju na
Območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, ki
vsako leto poteka na območni, regijski in državni ravni. Na
vsako srečanje pride komisija, ki ocenjuje koreografijo, natančnost izvedbe posameznih plesov, enotnost parov pri izvajanju plesnih korakov in obratov, točnost petja in igranja, držo
in nasmejanost plesalcev ter kostumsko podobo. To povabilo smo sprejeli kot izziv in priložnost, da izpilimo plese in se
premierno predstavimo širši javnosti. Intenzivno smo pričeli
vaditi koreografijo, katero je sestavil Bojan Glaser. Z našim
mentorjem, Rokom Kurnikom, se odlično dopolnjujeta in težita k temu, da se cerkvenjaška folklorna skupina predstavi
v najboljši možni luči. Ker pa je pomemben del folklore tudi
kostumska podoba, smo k sodelovanju povabili tudi našo šiviljo Ireno Lorenčič. Noše, ki so jih nosili plesalci v prejšnji
skupini, je prilagodila tako, da so nam kot ulite.

oglasila znova po osvoboditvi pod okriljem tedanjega Krajevnega ljudsko prosvetnega sveta, ki je predhodnik današnjega
kulturnega društva, ki je bilo ustanovljeno 28. januarja 1949.
leta. Lani sta bili tako tudi dve spoštovanja vredni obletnici
125 let organizirane slovenske kulturne dejavnosti v Cerkvenjaku in 70 let kulturnega društva.

In še vedno velja: 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.

Prva skupna fotografija med zadnjimi vajami v letu 2019

Vse priprave na nastop so tekle kot po maslu. Žal pa nam
je koronavirus prekrižal vse načrte, prenehali smo z vajami in
naš prvi nastop so odpovedali. Pa vendar optimistično strmimo
v prihodnost in si želimo, da se kmalu vse vrne na stara pota ter
da se ponovno zavrtimo in družimo.
Tina Ftičar

NE LE DRAMSKA, TUDI
PEVSKA DEJAVNOST V
CERKVENJAKU Z DOLGO
TRADICIJO
Že leta 1897 je poročal Slovenski gospodar, da je v Cerkvenjaku (takrat Sv. Anton v Slovenskih goricah) doma tudi zborovsko
petje. Na občnem zboru Katoliškega bralnega društva s čistim
slovenskih pridihom, ki je bilo ustanovljeno 1. aprila 1894 leta,
je nastopil pevski zbor pod vodstvom pevovodje nadučitelja
Franca Pečovnika. Avtor članka je dal petju zbora laskavo oceno. Datum ustanovitve bralnega društva štejemo tudi za začetek
organizirane slovenske kulturne dejavnosti v Cerkvenjaku.
Torej ima tudi zborovsko petje v Cerkvenjaku častitljivo
dediščino in ni od včeraj. Tako kot že pred prvo svetovno vojno se z organiziranim zborovskim petjem srečamo tudi v obdobju po prvi do druge svetovne vojne. Zborovska pesem se je
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voril z ravnateljem Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci, mag.
Mirkom Žmavcem glede uporabe računalniške učilnice. Tako
smo se upokojenci znašli v šolskih klopeh brez zvezkov pred
računalniki. Drugi nadaljevalni del programa smo nadaljevali
v mesecu februarju. Spoznali smo osnove računalnika, internet,
facebook in pametni telefon. Potrebno se je zahvaliti ravnatelju
osnovne šole, ki nam je nudil na razpolago v obeh rokih vso računalniško opremo, seveda brezplačno in s tem dokazal, kako
potrebno je v občini sodelovati med društvi in generacijami.
Hkrati se zahvaljujemo gospodu Domajnku, da je bil pripravljen svoje znanje prenesti med člane upokojencev in deliti
svoj čas za boljšo računalniško pismenost upokojencev v tretjem življenjskem obdobju brezplačno.
Upokojenci s tem dokazujemo, kako lepo je življenje, če se
stvari pokrivajo z medgeneracijskim sodelovanjem, ki ne temelji samo na financah, ampak na lepi besedi in stisku roke.

Zborovsko petje je svoj prostor dobilo razumljivo tudi v sklopu Kulturnega društva Jože Lacko Cerkvenjak. Petje cerkvenjaških zborov pa je na srečanjih pevskih zborov bilo vedno
deležno pohval, vse do danes. Svojevrstno priznanje je dalo
cerkvenjaškim pevcev tudi glasbeno uredništvo Radia Maribor,
ki je z 32-članskim mešanim cerkvenjaškim pevskim zborom
pod vodstvom zborovodje Milana Nekrepa leta 1995 posnelo
glasbeno kaseto. Posnetki cerkvenjaških pevcev pa so bili ob
oddajah o zborovskem petju pogosto objavljani tudi v obmejnih in zamejskih oddajah Radia Maribor in Radia Slovenija.
Franc Bratkovič

UPOKOJENCI SKRBIMO ZA
ZDRAVO TELO IN ZNANJE

14. 3. 2020 je društvo načrtovalo 45. redni občni zbor, vendar je bil občni zbor zaradi epidemije koronavirusa preklican.
Program dela in finančni načrt za leto 2020 je pripravil in potrdil upravni in nadzorni odbor na svoji zadnji seji.
Na zadnji seji upravnega odbora je bil potrjen tudi novi koordinator programa Starejši za starejše, Franci Korošec, ki bo
v bodoče skrbel za koordinacijo starih nad 69 let.

V jesenskih dneh smo se odločili, da nadaljujemo z dejavnostmi za zdrav duh v zdravem telesu in tako pričeli s telovadbo pod geslom – Razgibajmo telo. S strani občine smo dobili
na razpolago prostore v Avli Vlada Tušaka, kjer s pomočjo
fizioterapevta Roka Ribiča iz Lenarta vsak teden enkrat intenzivno telovadimo in tako skrbimo za zdravo telo, vitalnost in
vzdušje med člani upokojencev, ki so se odločili za ta korak.
Telovadbo obiskuje od 12-15 članov, seveda to ne pomeni, da
se novi člani ne morejo vključiti in tako poskrbeti za svoje
zdravje, še posebej v mrzlih dneh. Za dobro vadbo in razpoloženje pa se moramo zahvalit našemu vaditelju, da s primernimi in različnimi vadbami poskrbi za prijetno počutje.

Feliks Fekonja

UPOKOJENCI NA POHODU

Glede na naša zrela leta v tretjem življenjskem obdobju smo
poskrbeli, da si pridobimo nova znanja s področja računalništva. Najprej smo se dogovorili z računalničarjem Darkom Domajnkom, ki nas je sprejel z odprtimi rokami in določil datum
v mesecu decembru za prvi del tečaja. Nadalje sem se dogo-

Cerkvenjaški upokojenci se redno podajajo na pohode, ki se
jih pod vodstvom Ane Fekonja udeležuje okrog 20 pohodnikov. 12. marca se jih je sicer zbralo nekoliko manj, a dobrega
vzdušja in volje tudi tokrat ni manjkalo.
E. P.
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DKDŽ - NEKOČ IN DANES

vodil štiri leta, zaradi službenih obveznosti pa se je odločil, da
preda vodenje društvo novemu predsedniku oz. predsednici.
Gospodu predsedniku, zdaj že bivšemu, se iskreno zahvaljujemo za vestno in korektno vodenje društva, novi predsednici
pa želimo veliko uspeha pri delu. Na občnem zboru se je imenoval in potrdil novi nadzorni in upravni odbor ter blagajnik
društva, ravno tako smo sprejeli smernice dela za leto 2020.

Društvo kmečkih deklet in žena je moralo nekaj načrtov za
to leto spremeniti, nadomestiti z drugimi bolj sprejemljivimi
ali celo odpovedati. Naknadno bomo opravile redni letni občni
zbor in kuharski tečaj. Velikonočna razstava letos ne bo izvedena. Zato vas povabimo, kdorkoli ima pač to možnost ali pa
poprosite otroke ali vnuke za pomoč, da nam poslikate svoj velikonočni zajtrk in sliko objavite na FB strani našega društva.
Vsi pogumni bodo deležni majhne pozornosti.
Vsem se je ponudila priložnost ustvarjanja in novega odkrivanja v kuhinji. Jaz sem odkrila peko kruha z drožmi. Sicer je za
pripravo kruha potrebno več potrpežljivosti, vendar se splača. Z
vami bi rada delila recept, po katerem so kruh pekle tudi naše babice in prababice. Najprej si v steklen kozarec za vlaganje pripravite nastavek za droži (moka, hladna voda) in tako pripravljeno
pokrijete s tanko krpico in pokrovom, vendar kozarec ne sme biti
zatesnjen. Vsak dan jih »nahranite« z žlico moke in vode, potrebno je premešati, najbolje z leseno kuhalnico, saj droži »ne marajo«
kovine. Masa naj bo gosta, kot za »šmorn«. Pripravek pa hranite
nekje na pultu, kjer ni neposredne svetlobe, na sobni temperaturi.
Če jih imamo v hladilniku, bo fermentacija upočasnjena. Po
nekaj dneh (od 4-12 dni) se bo masa začela dvigovati in upadati,
prisotni bodo mehurčki. Takrat je pripravljena za obdelavo.
Najbolje je testo za kruh zamesiti zvečer, saj potrebuje več časa
za vzhajanje. Zjutraj pa lahko že zelo hitro zadiši po svežem,
domačem in okusnem kruhu. Zajtrk dobi poseben pomen. Še en
nasvet. Če ne porabimo vseh droži, jih lahko damo na peki papir,
da se posušijo in jih lahko uporabimo tudi v takšnem stanju.
Se življenje ustavlja? Ne, sedaj življenje komaj začne teči, prej
nam je tekel samo čas. Čas brez posebne vrednosti. Očitno se
je nekaj moralo premakniti v tem nasičenem svetu, da človek
spozna prave vrednote, kot so družina, medsebojno razumevanje,
ljubezen, iskren nasmeh za malenkosti, nesebična pomoč sočloveku v stiski, vera in zaupanje, varno zavetje ob toplem ognjišču,
navade in delo kmečkega človeka … Verjamem v danes. Kaj bo
jutri, se ne ve. Živite za danes. Ostanite dobri in zdravi.
Predsednica in članice DKDŽ

AKTIVNOSTI DRUŠTVA
KRDEBAČ
Člani Društva Krdebač smo aktivno zaključili leto 2019, saj
smo v mesecu decembru izvedli pletenje krdebačev, sodelovali
na novoletnem sejmu v Cerkvenjaku, izvedli pohod k polnočnici z baklami in pred cerkvijo delili krdebače za dobrodelne prispevke. Delovno aktivnost in zagon smo prenesli v leto
2020. Kljub temu da nismo izvedli mokrega rimskega prestopa
v novo leto zaradi zdravstvenih razlogov v ekipi, smo v začetku meseca januarja priredili tradicionalni turnir v metanju
pikada na Žižkovi domačiji. Dogodka se je kot vsako leto udeležilo lepo število obiskovalcev in tekmovalcev. Tekmovanje se je odvijalo v treh disciplinah: ženske, moški in dvojice.
Zmagovalci so prejeli že tradicionalne medalje in diplome. V
mesecu januarju smo člani Društva Krdebač izvedli redni letni občni zbor, na katerem je poleg poročila predsednika bilo
predstavljeno še finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije. Za člane društva je bil občni zbor
zelo pomemben, saj je letošnje leto tudi volilno leto, tako smo
istočasno izvedli tudi volitve predsednika društva. Na mesto
predsednice društva je bila s 100% podporo članov izvoljena
ga. Marjeta Šalamun in tako zamenjala dosedanjega predsednika društva g. Gorazda Duha. Gorazd Duh je društvo uspešno
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y Avgust: DAN MODELERJEV - SREČANJE LETALSKIH MODELARJEV
y Avgust: POLETNI LETALSKI PIKNIK - SREČANJE
LETALCEV
y September: DP ULN 2020 – organizacija ali udeležba
y September: SREČANJE MODELARJEV - AERO ZAPREGA
y Oktober: KOSTANJEV PIKNIK
y December (31. 12.): SREČANJE MOTORNIH PADALCEV
Čaka nas pestro leto polno aktivnosti. Na državnem
prvenstvu v ULN letenju, ki ga bomo po načrtu organizirali v
Cerkvenjaku, bomo poskušali ponoviti stopničke. Prav tako se
nam letos v Cerkvenjaku obeta DP v modelarstvu.
Drugače pa v klubu potekajo aktivnosti za podaljšanje vzletišča 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 vzletišča in sicer severno proti avtocesti za cca 200 m. Obstoječe
dimenzije ne omogočajo varnega letenja za tipe letal, ki se koristijo za protitočno obrambo z letali in tudi letala iz tujine, ki
bi nas lahko obiskala imajo zahteve po daljši pristajalni stezi.

Novoizvoljena predsednica se je z veliko voljo in zagnanostjo lotila dela, takoj v mesecu februarju je organizirala delavnico pletenja košev in košar. Delavnica je doživela velik odmev
med člani in simpatizerji in je bila obiskana v velikem številu.
V mesecu marcu smo člani društva opravili rez potomke Johanezove trte v Peščenem Vrhu, po uspešno opravljenem rezu pa smo
se odpravili v bližnji gozd po gobe za veliko noč – kresna goba.
Žal pa se zaradi epidemije bojimo, da bo dogodek odpovedan.
Kot društvo bomo tudi v tem letu veliko truda vložili v njegovo prepoznavnost. Sodelovali bomo z domačimi društvi,
Občino Cerkvenjak, Društvom Slovensko avstrijskega prijateljstva iz Maribora in društvom Poetovio Ptuj.

Pred nami je veliko načrtovanih obveznosti in dogodkov, ki
pa zaradi nastale situacije stojijo. Takoj, ko se zadeve uredijo,
vas bomo preko socialnih omrežij obvestili o dogodkih, do takrat pa ostanite doma, upoštevajte navodila uradnih organov in
predvsem OSTANITE ZDRAVI. AVE!
Danica Kladošek
Obramba pred točo iz Cerkvenjaka

AERO KLUB SRŠEN
CERKVENJAK V
LETU 2020

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

Tudi v leto 2020 v Aero klubu Sršen Cerkvenjak vstopamo
skrbno načrtovano.
Na občnem zboru kluba, dne 8. 2. 2020, se nas je ponovno
zbralo prek 40 članov.

Občni zbor 2020
Modelarji v akciji

Sprejet je bil naslednji program aktivnosti:
y April: SKUPINSKA RUTA ULN
y Junij (13. 6.): DP MODELARJI
y Junij (20. 6.): LETALSKI DAN AK CERKVENJAK 2020
– SREČANJE PILOTOV IN LJUBITELJEV LETALSTVA
y Julij: SKUPINSKA RUTA ULN

Spremljajte nas in se nam pridružite na: http://www.facebook.com/AeroklubSrsen/
Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak
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MOTORISTI IN
MOTORISTKE MK
SLOVENSKE GORICE

bra 2019 smo v avli Kulturnega doma Cerkvenjak, v
sproščenem vzdušju obeležili prvi del 20. obletnice
kluba. Ob tej priliki smo naredili tudi jubilejne lončke,
s katerimi smo se kot klub
prvič predstavili tudi na božično-novoletnem sejmu na
novem trgu v Cerkvenjaku.
Našo stojnico je obiskalo
res veliko občanov oziroma simpatizerjev, s katerimi smo lahko v miru malo
pokramljali. Januar je ob rednih treningih in zimski ligi
minil hitro, mi pa smo se tudi že pripravljali na občni zbor, ki
smo ga organizirali 7. februarja 2020. Predstavili smo poročilo
predsednika, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora,
disciplinske komisije in seveda poročila trenerjev. Predsednik
je prisotne seznanil, da je za nami kar pestrih sedem mesecev,
odkar je klub dobil novo vodstvo. Predvsem vodstveni del je
energijo vložil v zagotavljanje finančnih sredstev.
Gostje, g. župan Marjan Žmavc, predsednik MNZ MB Dejan Germič, igralci in ostali so ugotovili, da je klub trenutno
finančno stabilen in nam zaželeli še v naprej tako delujemo.
Predsednik je prisotne seznanil tudi z vsemi problemi s katerimi se sooča klub, saj je v klubu preko sto registriranih članov,
ki imajo skoraj celo leto vsakodnevne aktivnosti. Smo pa na
občnem zboru bili deležni tudi posebnega obiska, tako so nam
srečo prinesli tudi sami koranti.

Zimsko mirovanje motorjev se zaradi mile zime v letošnjem
letu kar hitro končuje, prav tako se končujejo razna zimska
srečanja (winter partiji motoristov) in se začnejo snovati novi
načrti za sezono 2020.
Tudi Moto klub Slovenske gorice je letos pohitel z izvedbo18. občnega zbora kluba, saj smo se 28. 2. 2020 zbrali na
Turistični kmetiji Breznik v Komarnici v sklepčni sestavi za
uspešno izpeljavo dogodka.
Po nagovoru predsednika Igorja Lempla in ostalih poročilih,
ki so stalnica občnega zbora, smo posebno točko namenili pridobivanju in včlanitvi novih članov in načrtovanju aktivnosti
v tem letu.
V letošnjem letu se je včlanilo kar osem novih članov, kar
nam daje še dodatno moč in spodbudo za delo v naprej.
Novi člani niso samo iz občine Cerkvenjak, temveč prihajajo tudi iz drugih krajev, kot so Benedikt, Sveta Ana in Korena.
Delo in zastavljeni dogodki v letošnjem letu pa so kar obširni, saj naj bi bili letos tudi prvi organizator 13. blagoslova
motorjev po koledarju Moto zveze Slovenije, ki pa žal zaradi
nastale situacije tako doma kot širše odpade. Odločili smo se,
da blagoslov prestavimo po dogovoru z vsemi, ki ga izvajamo,
na primeren dan v letu, ki je pred nami.
Ta naš blagoslov smo vsako leto izvedli v sodelovanju s farnim župnikom fare Svetega Antona v Cerkvenjaku, gospodom
Jankom Babičem, ki podeli blagoslov in tudi z vzpodbudnimi
besedami pozove motoriste k varni vožnji.
Kot člani kluba se bomo udeležili tudi sami podobnih dogodkov drugod po Sloveniji in tujini.
Planu voženj ob udeležbi Blagoslova v Šempetru pri Novi
gorici smo letos dodali še moto srečanje v Banja Luki in srečanje Harley -jev v Portorožu, ki je v poletnem času.
Prav tako pa nikakor ne smejo izostati blagoslovi ter srečanja po koledarju Moto zveze, v katero smo vključeni.
Aktivno bomo sodelovali tudi z AMD Lenart ter poskrbeli
za varno vožnjo, sledi sodelovanje na občinskem prazniku z
Občino Cerkvenjak, kar nam je že stalnica v programu in je
nikakor ne želimo izpustiti.
Vsem motoristom in motoristkam želimo srečno, za naše
zdravje ostanimo doma in ostanimo zdravi, ko pa bo spet čas
za nas motoriste, pa varno vožnjo.
Predsednik MK Slovenske gorice, Igor Lempl

20 LET NK CERKVENJAK
Zadnji dnevi leta 2019 so bili
za člane NK Cerkvenjak zelo
pestri in delavni. Poleg rednih
treningov oziroma priprav v
telovadnici OŠ Cerkvenjak in
sodelovanje NŠ Cerkvenjak v
zimski ligi, se je vodstveni del
kluba bolj soočal z organizacijskimi zadevami. Pripravili smo
koledarje in poslovna darila za
naše sponzorje, ki smo jih vse
seveda tudi obiskali. 23. decem-

Zima se je počasi poslovila, nogometaši pa navdušeni, da
se iz telovadnice preselijo nazaj na ŠRC. Člansko ekipo smo
okrepili z nekaj novimi igralci ter odigrali nekaj pripravljalnih
tekem, na katerih je trener Aleksander Kreslin uigraval nov
kader. Veseli smo, da je tudi te tekme prišlo gledati kar nekaj
gledalcev in vsi smo z videnim kar zadovoljni.
V marcu smo bili presenečeni s povabilom Občine Cerkvenjak na rez potomke Johanezove trte. Vendar ne samo kot obi-
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skovalci, ampak kot prejemki cepiča omenjene trte. To razumemo kot rezultat zelo dobrega sodelovanja našega društva z
občino in društvom vinogradnikov. Za cepič smo že na ŠRC-ju
našli mesto, kjer ga bomo, ko bo za to čas, svečano posadili.
Nas je pa žal takoj za tem presenetil koronavirus, zato smo
odpovedali vse nadaljnje pripravljalne tekme in treninge za
vse selekcije.
Za konec pa vse naše igralce, ostale športnike in Cerkvenjačane prosimo, naj spoštujejo navodila uradnih organov in naj
ostanejo doma. Bo pa potem lepše, ko premagamo epidemijo.

V novembru so vse naše selekcije zaključile z jesenskim
delom sezone. Mlajše selekcije so se preselile v telovadnico,
člani pa so si privoščili malo premora. Kljub odsotnosti tekem
pa smo v klubu bili zelo aktivni tudi v zimskih mesecih.
Pregled zimskih aktivnosti po selekcijah (sezona
2019/2020)
U-7 (Najmlajši cicibani, trener: Rok Lorenčič)
Naši najmlajši so imeli le en termin v telovadnici, saj ni bilo
več prostih terminov. Pozimi so pridno trenirali in se v februarju na prijateljski tekmi pomerili s KMN Sveta Trojica. Igrali
so pri sosedih in jih na njihovem domačem terenu premagali
kar z 9:1, vendar rezultat ni na prvem mestu. V povprečju je
treninge obiskovalo 8 igralcev. Selekcijo smo tudi oblekli v
klubske trenirke.

Jani Dimec

SLOVENSKA
DEKLIŠKA KADETSKA
REPREZENTANCA ZOPET
NA ŠRC-JU
3. marca 2020 je slovenska dekliška kadetska reprezentanca na ŠRC Cerkvenjak gostila madžarske vrstnice. Tekma je
služila kot zadnji test pred elitnim delom kvalifikacij za Euro
2020. Slovenke so začele zelo podjetno, vendar niso bile dovolj natančne, da bi premagale madžarsko vratarko. Gostje so
povedle v 19. minuti, tako se je prvi polčas končal z vodstvom
Madžarske 1 proti 0. Dekleta iz Madžarske so dominirale tudi
v drugem polčasu, ko so dosegle še dva gola. Tako se je tekma
končala z rezultatom 0 proti 3.
Selektorica izbrane ženske ekipe U17 je tako dobila določene podatke, da naša dekleta še bolje pripravi, zlasti v segmentih, kjer jim je malo zmanjkalo, to je zadnja podaja in
kvaliteten zaključek.

Prijateljska tekma v Sveti Trojici

U-9 (Mlajši cicibani, trener: Tadej Vajzman)
Naša najmlajša tekmovalna selekcija je zimo preživela s treniranjem v telovadnici OŠ ter aktivnim igranjem v zimski ligi
v Sveti Trojici. Nastopili so kar z dvema ekipama in v močni
konkurenci, kjer je igralo kar 14 ekip, zasedli 8. in 10. mesto.
Z malo sreče pa bi lahko bili med najboljšimi ekipami. Nekateri fantje so priključeni tudi že k U11. Tudi selekcija U9 je
dobila nove trenirke.

Zimska liga, Sveta Trojica

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Naša najboljša selekcija v jesenskem delu, saj ni izgubila nobene ligaške tekme, tudi pozimi ni počivala in je nabirala nova
znanja. Treningi so potekali dvakrat tedensko, tekmovalne izkušnje pa so nabirali v zimski ligi v Sveti Trojici. V zimski ligi so
odigrali 12 tekem in samo 2 izgubili, obakrat pa ostali neporaženi proti končnemu zmagovalcu. Na koncu so zasedli odlično 2.
mesto, le tri točke za vodilnimi, z gol razliko 64:19, na celotnem
turnirju pa največkrat zadeli nasprotnikovo mrežo. Nove fante
in nekatere starše smo tudi oblekli v novo klubsko opremo.

Spremljevalni del slovenske reprezentance, ki se ukvarja
z organizacijo dela je bil z gostovanjem na ŠRC Cerkvenjak
zelo zadovoljen, tako z odnosom vseh, ki so pripomogli k tekmi, kakor s kvalitetno pripravljeno zelenico in celotnem ŠRC-ju, na katerem so bili prvič panoji sponzorjev NK Cerkvenjak
in NZS nameščeni na novi panelni ograji.
Jani Dimec
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trenerskega seminarja ZNT Maribor in s tem pridobili točke za
naslednjo tekmovalno sezono 2020/2021. Spomladi pa bomo
na izobraževanje za trenerja C poslali dva naša kandidata.
Na koncu pa moramo še omeniti, da smo s petkom, 13. 3.
2020, ustavili vse klubske aktivnosti zaradi epidemije koronavirusa. Upamo, da bodo ukrepi države zmanjšal in ustavili širjenje
virusa ter da se bomo lahko kmalu vrnili na zelenice. Zdaj je na
prvem mestu zdravje vseh nas. Zato vas pozivamo, da upoštevate vsa navodila, ki jih dnevno dobivamo s strani stroke.
Za vse naše igralce pa smo na naši novi spletni strani pripravili kar nekaj predlogov vaj, ki jih lahko delate doma sami, s
starši, bratom/sestro … torej z ljudmi, ki živijo z vami pod isto
streho. Improvizirajte, tako je tudi v nogometni igri! Predvsem
pa ostanite doma in zdravi, vsi trenerji ter vodstvo kluba pa
upamo, da se kmalu spet vidimo.
O nadaljnjih aktivnostih boste pravočasno obveščeni preko
našega Facebook profila, spletne strani www.nkcerkvenjak.si
ter naših trenerjev.

Zimska liga - 2. mesto, Sveta Trojica

U-13 (Mlajši dečki, trener: Gorazd Perkovič)
Selekcija U13 je dvakrat tedensko trenirala v telovadnici,
udeležila pa se je tudi zimske lige v sosednji Sveti Trojici.
Odigrali so 10 tekem in na koncu zasedli odlično 2. mesto.
Njihova gol razlika je znašala 45:25. Novinci v ekipi so pred
kratkim tudi prejeli nove klubske trenirke.
KADETI (trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo Žižek)
Kadetska selekcija je dvakrat tedensko trenirala v telovadnici in se decembra tudi podala na dobrodelni turnir v Radence,
organiziral pa ga je NK Veržej. Začeli so tudi že s treningi in
pripravami na prostem, a so zaradi nastale situacije, tako kot
ostale selekcije klub, bili primorani v prekinitev aktivnosti.
ČLANI (trener: Sašo Kreslin)
Za člani je slabši jesenski del, a smo v klubu, trener in igralci že pridno zavihali roke, da to spomladi izboljšamo. V klub
smo tako pozimi pripeljali nekaj igralcev, ki so že igrali pri nas
ter tudi nekaj novih obrazov. Iz drugih klubov so se k nam preselili: Vid Benjamin Krajnc (ŠNK Radgona), Žiga Šipek (ŠNK
Radgona), Luka Šipek (ŠD Marjeta) in Jan Fras (NK Lenart).
Vsi fantje so tudi že debitirali za naš klub.
S pripravami na spomladanski del sezone je članska ekipa začela v četrtek, 13. 2. 2020. Po napornih treningih pa so tudi že
odigrali nekaj pripravljalnih tekem. Najprej so se v domačem
ŠRC pomerili z NK Cankova in jih premagali z 2:1, nato pa sta
sledili tekmi proti NK Tišina in NK Limbuš Pekre, ki sta se obe
končali z rezultatom 0:0. Žal so tudi člani prekinili z vsemi aktivnostmi, čakamo pa tudi na obvestila iz strani MNZ Maribor o
nadaljnjem poteku tekmovanja v 2. članski ligi MNZ Maribor.

Dejan Žmavc, prof.

VETERANI »ANTUJ« NA
PRVEM MESTU
Veteranska ekipa »Antuj«, ki nastopa v Medobčinski
veteranski ligi Slovenskih goric po jesenskem delu sezone
2019/2020 zaseda prvo mesto na lestvici. V jesenskem delu smo
bili tudi organizatorji tekem na ŠRC Cerkvenjak v Kadrencih,
ki so ob lepem vremenu pritegnile veliko obiskovalcev

V začetku sezone je bilo nekaj slabših rezultatov, nato pa je
naša ekipa pričela igrati odlično in prebili smo se na vrh lestvice. Zimski čas smo pridno trenirali v telovadnici, prvi trening
smo letos opravili že tudi zunaj na ŠRC, vendar nadaljevanje
več ni bilo mogoče.
Dne 25. 1. 2020 smo se udeležili veteranskega turnirja v Rogaševcih. Rezultat ni bil na prvem mestu, pomembno je, da
smo se turnirja udeležili in spoznali nove nogometne prijatelje.
Tudi letos smo dne 28. in 29. 3. načrtovali priprave v Kopru,
kjer smo imeli dogovorjeno prijateljsko nogometno tekmo z
veterani NK Koper, ogled lokalnih znamenitosti in krepitev
moštvenega duha. Vse smo skrbno načrtovali in pripravili,
vendar so nam žal priprave zaradi trenutnih razmer odpadle.
V ekipi skrbimo, da smo skupaj z navijači in podporniki tudi
enotno opremljeni. V zadnjem času smo se tako opremili s trenirkami, v nabavi so novi dresi in športne torbe. Za pomoč pri
nakupu opreme se zahvaljujemo vsem sponzorjem in donatorjem, ki nam pri nakupu opreme zelo pomagajo.
Upamo, da bomo lahko v kratkem pričeli s treningi in tekmovanjem, saj smo prepričani, da smo v nadaljevanju prvenstva favoriti za osvojitev prvega mesta.

Pripravljalna tekma proti NK Cankova

Še nekaj iz ostalega dogajanja, leto 2020 smo v NK Cerkvenjak pričeli z novo klubsko spletno stranjo, ki je dosegljiva na
www.nkcerkvenjak.si. Gremo v korak s časom in po kar nekaj
letih je ideja postala resničnost. Spletna stran še je vedno v izdelavi, zato vas prosimo za razumevanje. Določene vsebine še
manjkajo, vendar se bomo potrudili, da jih čim prej dodamo.
Vabljeni k ogledu in upamo, da se boste na njo tudi radi vračali.
Konec januarja so se naši trenerji udeležili tudi licenčnega

Veterani Antuj

34

9. APRIL 2020

ZRNJE

STRELSKO DRUŠTVO
CERKVENJAK

bili sledeči; med ženskami je bila najboljša Jana Grager (613
zadetih krogov), druga najboljša Tatjana Vurcer (596 zadetih
krogov), tretja pa Terezija Živko (472 zadetih krogov). V kategoriji moški do 50 let je prvo mesto zasedel Gregor Šeruga
(692 zadetih krogov) in drugo mesto Marjan Kocuvan (670 zadetih krogov), v kategoriji moški nad 50 let pa je slavil Branko
Peklar (691 zadetih krogov), sledil mu je Stanko Vršič (684
zadetih krogov), tretje mesto pa si je pristreljal Franc Kocuvan
(626 zadetih krogov). Ob tej priložnosti bi se radi lepo zahvalili vsem sodelujočim članicam in članom društva za aktivno
sodelovanje pri društvenih aktivnostih.
Načrtovane treninge smo morali zaradi izrednih razmer, ki
trenutno vladajo v svetu, do nadaljnjega prekiniti, saj vsem
nam zdravje pomeni največ. Vsem vam ga želimo obilo in
hkrati upamo, da se čim prej spet snidemo na našem strelišču.

Ob izteku koledarskega leta 2019 smo se strelke in strelci Strelskega društva Cerkvenjak zbrali na tradicionalnem
“Štefanovem srečanju”. Ob prijetnem druženju smo proslavili strelske dosežke in uspehe iztekajočega se leta, ni pa šlo
brez zračnih pušk, ki so tudi ta večer ‚‘zapele‘‘ v naših rokah.
Med mladinci je prvo mesto zasedla Pia Peklar (88 zadetih
krogov), sledil ji je Jure Mulec (78 zadetih krogov), njemu pa
Jan Kocuvan (64 zadetih krogov). V ženski konkurenci je bila
najboljša Jana Grager (89 zadetih krogov), na drugo mesto se
je uvrstila Tatjana Vurcer (85 zadetih krogov), tretje mesto pa
je pripadalo Tereziji Živko (72 zadetih krogov). Moški so tekmovali v dveh kategorijah. Pri moških je zmago slavil Gregor
Šeruga (90 zadetih krogov), sledil mu je Stanko Vršič (89 zadetih krogov), tretje mesto pa si je pristreljal Marjan Kocuvan
(87 zadetih krogov). V kategoriji moških veteranov je blestel
Marjan Serčič (83 zadetih krogov), sledil mu je Aleksander
Fekonja (79 zadetih krogov), tretje mesto pa je pripadalo Francu Kocuvanu (79 zadetih krogov). Naštete najboljše strelke in
strelci tega društvenega tekmovanja so prejeli medalje. S tem
prijetnim druženjem smo zaključili strelsko leto 2019.

Patricija Peklar

ŽUPANOV SPREJEM ZA
BOKSARSKEGA PRVAKA
TOMIJA LORENČIČA
Ob koncu minulega leta je Marjan Žmavc, župan Občine
Cerkvenjak, pripravil sprejem za štirikratnega državnega prvaka v boksu Tomija Lorenčiča iz Čagone, ki je prejšnjim trem
boksarskim naslovom lani dodal še četrtega. Spomnimo, da je
Tomi Lorenčič (Dejan Zavec Boxing klub) z zmago nad Sašem Marjanovičem (Knockout Ljubljana) v srednji kategoriji
do 75 kg, osvojil svoj četrti naslov boksarskega državnega prvaka novembra lani v Mariboru. To je za dvajsetletnega Lorenčiča, potem ko je predlani osvojil naslov članskega državnega
prvaka v velterski kategoriji (do 69 kg), zdaj že drugi članski
naslov državnega boksarskega prvaka. Sicer pa je Tomi Lorenčič, ki je prvič stopil v boksarski ring pri trinajstih letih, v
boksu osvojil tudi državni pionirski naslov v peresni kategoriji, leta 2013, in leta 2016 v pol velterski kategoriji mladinski
državni naslov.

Počitek pa ni bil dolg, saj smo v prvih dneh januarja pričeli z
rednimi treningi in nadaljevali z našo društveno ligo, ki je potekala od novembra 2019 do februarja 2020. 1. 3. 2020 smo se
članice in člani društva zbrali na 8. rednem občnem zboru, ki
je potekal v prostorih strelišča v ŠRC Cerkvenjak. Povabilu se
je odzvalo lepo število članov in drugih povabljenih gostov iz
Strelskega društva Osek in Strelskega društva Trnovska vas. S
prisotnostjo nas je počastil tudi župan Marjan Žmavc. Dnevni
red je imel kar obsežno število točk, med drugim tudi letno poročilo predsednika, tajnika in blagajnika. Potrjen je bil finančni plan in plan dela za tekoče leto 2020, ob koncu pa so nas
nagovorili še domači župan in predstavniki prijateljskih strelskih društev. Občni zbor je bil zaključen s podelitvijo pokalov
najboljši trojici vsake kategorije društvene lige. Rezultati so

Nad uspehi Lorenčiča, ki vse od začetka trenira pri našem
najuspešnejšem boksarju Dejanu Zavcu, je navdušen tudi župan Žmavc. Na sprejemu se mu je zahvalil za njegove športne
dosežke, saj nedvomno tudi uspehi športnikov prinašajo ugledu Občine Cerkvenjak. Zahvalil se je tudi njegovima staršema, ki ga vsestransko na športni poti podpirata, vedno nasmejanemu Tomiju pa zaželel uspehom tudi v prihodnje in hitro
okrevanje po poškodbi ramena, ki ga spremlja že lep čas. In
tako je tudi s poškodbo in stisnjenimi zobmi osvojil svoj četrti
boksarski naslov v srednji boksarski kategoriji, kar mu še zato
toliko več pomeni.
Franc Bratkovič
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Sklepno dejanje je bil za večino učencev težko pričakovani
novoletni ples v telovadnici šole. Ostalo jim je samo še izrekanje lepih želja, v katerih ni manjkalo lepih ocen in slovo, ki ni
bilo prav nič težko, saj so se veselili božičnega večera in počitnic. Tako so se naši učenci skupaj s strokovnimi delavci šole
poslovili od še enega koledarskega leta, leta 2019, za katerega
verjamemo, da jim bo ostal v lepem spominu.

IZ ŠOLE IN VRTCA

SLOVO OD
KOLEDARSKEGA LETA
Zadnji šolski dan preteklega koledarskega leta so se tudi
učenci OŠ Cerkvenjak – Vitomarci poslovili od starega leta.
Na šoli je bilo čutiti praznike, ki so trkali na vrata. Zadišalo je
po prazničnih piškotih in iz učilnic se je slišala praznična glasba. Učenci so dan začeli s praznično obarvano oddajo šolskega
radia, ki deluje že vrsto let.

Štefka Smej

MED NAŠIMI LJUDMI

RAZSTAVA OB 70-LETNICI
IVA LORENČIČA IN
50-LETNICI NJEGOVEGA
UMETNIŠKEGA
USTVARJANJA
Slikar, umetniški fotograf in kipar Ivo Lorenčič iz Brengove,
ki je nosilec srebrnega grba Občine Cerkvenjak za umetniško
delo, je konec lanskega leta proslavljal 70-letnico rojstva in
50-letnico umetniškega ustvarjanja. Ob tej priložnosti sta mu
Občina Cerkvenjak in Slovenskogoriški forum v avli Vlada
Tušaka v Kulturnem domu Cerkvenjak pripravila jubilejno
razstavo, na kateri je razstavil svoja umetniška dela, ki so nastala v daljšem časovnem obdobju.

Učenke novinarke so
spregovorile o praznikih in
prav v vsako učilnico preko zvočnikov ponesle lepe
želje ob skrbno izbrani
praznično obarvani glasbi.
Vsi, ki bi želeli z učenci
deliti te spomine, lahko
omenjeno oddajo, prav
tako kot tudi vse ostale
oddaje šolskega radia, najdete na spletni strani šole.
Sledilo je prijetno druženje učencev v tematskih
delavnicah. Nekateri so
oblekli bele predpasnike,
vzeli v roke slaščičarske pripomočke in za vse učence šole spekli piškote. Najbolj ustvarjalni so v likovni delavnici izdelovali
plakate z znanim napisom SREČNO 2020. Tisti, ki imajo radi
sneg in zimo, so se v tehnični delavnici lotili izdelave snežakov
iz stiroporja. Tako so se izognili nevarnosti, da bi se snežaki
pri visoki temperaturi, ki nas spremlja letošnjo zimo, prehitro
stopili. Nekaj učencev je zapelo božične pesmi v glasbeni delavnici. Najštevilčnejše so bile delavnice, v katerih so učenci
ustvarjali plesne koreografije in usklajevali svoje plesne korake. Najmlajši so čas preživeli ob prebiranju pravljic in ogledih
risanih filmov, v katerih nastopajo decembrski dobri možje.

Razstavo in slovesnost ob visokem jubileju slikarja, kiparja in
umetniškega fotografa Iva Lorenčiča sta pripravila Slovenskogoriški
forum in Občina Cerkvenjak.

Ob jubileju je Ivu Lorenčiču v imenu Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov čestital župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.

Ob otvoritvi razstave je župan Občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc poudaril, da ni Cerkvenjačana, ki ne bi poznal Iva Lorenčiča – Lorena, ki je skozi foto objektiv in umetniška dela že
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pol stoletja vesten kronist cerkvenjaškega dogajanja. »V Občini Cerkvenjak smo zelo ponosni na našega Iva Lorenčiča,« je
dejal župan in orisal njegovo bogato ustvarjalno pot ter mu ob
jubileju čestital v imenu Občine Cerkvenjak.
Predsednik Slovenskooriškega foruma Tomaž Kšela pa je opozoril, da je Ivo Lorenčič eden redkih slovenskih likovnih umetnikov,
ki je vse življenje živel in preživel tako rekoč samo od likovnega
ustvarjanja. To je za razmere pri nas neobičajno, še bolj presenetljivo pa je, da se Ivo Lorenčič z likovnim ustvarjanjem ni preživljal v
Ljubljani, Mariboru ali kakšnem drugem urbanem središču, kjer je
vendarle nekoliko več ljudi in s tem potencialnih kupcev umetniških del, temveč na podeželju, saj je vse življenje živel in ustvarjal
v majhni hiški v naselju Brengova v Občini Cerkvenjak v osrednjih
Slovenskih goricah. Tu, v osrčju gričevnatega sveta med Dravo in
Muro, je uspel z vso svojo ustvarjalnostjo in življenjsko energijo
doseči, da so ljudje prisluhnili njegovi likovni govorici ter začeli
segati po njegovih delih. Danes slike in skulpture s podpisom Iva
Lorenčiča – Lorena krasijo številne domove v osrednjih Slovenskih
goricah ter veliko javnih objektov in trgov. Ivekova dela si ljudje
poklanjajo ob rojstnih dnevih, porokah in različnih jubilejih, pogosto pa so tudi uradna darila, ki jih občine in različne organizacije
poklanjajo svojih gostom in različnim nagrajencem.

vratarja, v njem zlatnina čista zarja, srebrnina rosa trave, s tem
posestvom brez težave, on živi in umrje brez dnarja.«
Ivo Lorenčič po besedah Tomaža Kšele ni samo fenomen v likovni umetnosti, temveč je na svoj način tudi družbeni in socialni
fenomen. Na eni strani dokazuje, da je svobodna umetniška ustvarjalnost tudi v sodobnem globaliziranem in nadzorovanem svetu
vendarle še mogoča, čeprav je zanjo treba plačevati visoko ceno.
Po drugi strani pa kaže na to, da so marsikdaj ljudje izven tako
imenovanih urbanih in kulturnih središč do umetnosti bolj odprti in da so zanjo pripravljeni tudi več narediti in prispevati, kot v
bolj bogatih etabliranih kulturno – političnih krogih, le približati
jim jo je treba na neposreden način. Dejstvo, da je Ivo Lorenčič s
prodajo svojih umetniških del in z njihovo menjavo za življenjske
dobrine vse življenje preživel v osrednjih Slovenskih goricah, ne
predstavlja samo priznanja za njegovo delo, temveč je hkrati tudi
priznanje za kulturno razvitost skupnosti, v kateri mu je in mu to
uspeva. V marsikaterem urbanem in bolj razvitem ter tako imenovanem elitnem in bogatejšem kulturnem okolju umetniku brez
pomoči države ne bi uspelo, kar je Iveku uspelo in mu uspeva v
Občini Cerkvenjak, ki mu je za njegovo umetniško delo za občino
in kraj ter za njegov prispevek k njuni promociji podelila že več nagrad in priznanj, nazadnje pred leti srebrni grb Občine Cerkvenjak.

O življenju in umetniškem delovanju Iva Lorenčiča je spregovoril
predsednik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela.

Na otvoritvi razstave se je zbralo veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

Po otvoritvi razstave so zbranim zaigrali Ivekovi prijatelji muzikanti, ki se jim je pridružil tudi sam.

Umetniška dela Iva Lorenčiča je ocenil likovni pedagog in likovni
kritik mag. Mirko Žmavc.

O Lorenčičevem umetniškem delu je na slovesnosti spregovoril profesor in likovni kritik ter njegov prijatelj mag. Mirko
Žmavc. V svojem obsežnem orisu Lorenčičevega likovnega
opusa je poudaril, da so se teme in ciklusi njegovih likovnih
del skozi desetletja brez nenadnih prelomov prelivali eden v
drugega. Kot je dejal Žmavc, je Lorenčičeva tematika dokaj
široka, še posebno pa se je izkazal kot tenkočutni opazovalec
narave, zato je njegova impresionistična forma še toliko bogatejša. Njegova izrazna moč nenehno temelji na naravi kot viru
moči in energije. Motiv, ki je največkrat realističen, temelji na
izrazni substanci doživetega. Zato ostaja eksplicitno – natura-

Preživljanje z umetniškim ustvarjanjem ima, kot je dejal
Kšela, mnoge prednosti in predstavlja določen privilegij, saj
človeku zagotavlja svobodo in neodvisnost, ki sta v današnjem
svetu že skoraj pozabljeni vrednoti, po drugi strani pa je težko
in nehvaležno. Kdor se je z umetniškim ustvarjanjem sposoben preživljati v ruralnem okolju, daleč od finančnih jasli države, pa je dvakratni umetnik. Že Prešeren je v glosi zapisal:
»Slep je, kdor se s petjem ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže,
pevcu vedno sreča laže, on živi umrje brez dnarja.« Vendar
pa je zapel tudi: »Koder se nebo razpenja, grad je pevca brez
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listični zapisovalec zaznavnega. Njegovemu »magičnemu realizmu« oziroma »sanjskemu realizmu« so sledile podobe s pripovedno, največkrat socialno tematiko. Kot ugotavlja Mirko
Žmavc, je v ospredju Lorenčičevega likovnega ustvarjanja slikarjevo zanimanje za figuralni motiv, predvsem za svet malega
človeka. Prav ta mali človek je v Ivekovih slikah, fotografijah
in drugih likovnih delih postal velik, še posebej v njegovi fotografski impresiji. Posebej Žmavc poudarja, da je neprecenljiv
tudi njegov fotografski opus od preprostih žanrskih podob do
zelo zahtevnih in mojstrsko obdelanih fotografskih prvin.
Ob življenjskem jubileju svojega člana sta Slovenskogoriški
forum in Občina Cerkvenjak skupaj izdala tudi knjižico Ivo
Lorenčič – 7 desetletij. V njej so avtorske prispevke o umetniku objavili Marjan in Mirko Žmavc ter Tomaž Kšela. Poleg
tekstov o njegovem življenju in delu so v knjižici objavljene
tudi reprodukcije nekaterih njegovih del. Za grafično podobo
je poskrbel mag. Mirko Žmavc, oblikovalo in natisnilo pa jo je
podjetje Artio print, Rok Cafuta s.p. iz Cerkvenjaka.

bolnišnico oziroma Zavod za invalidno mladino in rehabilitacijo
v Staro Goro pri Novi Gorici. Tam je bila na rehabilitaciji in je do
sedmega leta obiskovala malo šolo, nato pa so jo poslali v Center
za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka v Vipavi,
kjer je končala osemletko s prilagojenim programom.
»V zavodu v Vipavi mi je bilo zelo všeč, ker sem tam spoznala veliko vrstnikov in novih prijateljev,« pravi Nada. »Po
končanem šolanju sem se vključila v tamkajšnji delovni center, kjer sem bila zelo zadovoljna.«
Zaradi prostorske stiske so nekatere starejše iz zavoda v Vipavi
premestili v druge zavode. Tako so Nado premestili v Center za
usposabljanje, delo in varstvo v Dobrni, čeprav se je težko ločila
od mladostnih prijateljev. V centru v Dobrni je sedaj že enajst let.
Ta center mladostnikom in odraslim ljudem z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja socialno-varstvene storitve in zdravstveno varstvo. Odrasli varovanci in
varovanke, med katerimi je tudi Nada, so vključeni v procese varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. S kakovostno
podporo center vsem, ki bivajo v njem, zagotavlja socialno varnost in socialno vključenost ter polno in dostojanstveno življenje.
V Dobrni Nada vsak dan dela tudi v delavnici omenjenega
centra, v kateri šivajo ter izdelujejo voščilnice, izdelke iz gline
in različna darila, ki jih nato prodajajo. »Sama najraje šivam
gobeline in izdelujem voščilnice,« pravi Nada, ki rada komunicira z drugimi. Z mladostnimi prijatelji iz Vipave, ki jih še
vedno pogreša, ter z drugimi prijatelji, domačimi in sosedi iz
Stanetinc redno komunicira preko mobitela in interneta, uporablja pa tudi Facebook. V prostem času ima prenosni računalnik tako rekoč vedno odprt. »Če se s kakšnim prijateljem
malo pogovoriš, čas hitro mine,« pravi smeje. Rada pogleda
tudi kakšno oddajo na televiziji, še posebej kakšen televizijski
šov ali oddajo Zvezde plešejo.
V Dobrni si je Nada našla tudi partnerja, s katerim skupaj
preživita veliko časa. Kot pravi, si pomagata, kjer si le moreta.
Pravi, da ima v centru v Dobrni veliko več socialnih stikov, kot
bi jih lahko imela doma, pa tudi delo jo veseli in ji zapolnjuje
življenje. Za oskrbo v centru prispeva svojo invalidsko pokojnino, razliko do polne cene pa v skladu z zakonom prispeva
Občina Cerkvenjak iz občinskega proračuna.
Nada se rada spominja svoje rojstnodnevne zabave »Pri kapeli« v krogu svojih domačih in najbližjih, saj je bilo vzdušje
na njej zares zelo prijetno, imeli pa so tudi živo glasbo. Sicer pa
tudi v centru v Dobrni skrbijo za razvedrilo varovancev. Nada
je šla že večkrat na morje v dom Dva topola v Izoli, s Sončkom
pa tudi na počitnice v Ankaran in v Kungoto pri Mariboru.
Čeprav Nada večino časa preživi v zavodu v Dobrni, je še
vedno od pet do glave Cerkvenjačanka, saj se tako tudi počuti.
»Vesela sem, da me v rojstnem in domačem kraju še niso pozabili, saj so moje korenine tukaj, čeprav moram večino časa
preživeti drugje,« pravi.

T. K., E. P.

CERKVENJAČANKA V
DOBRNI
Na kmečkem turizmu »Pri kapeli« v Drbetincih je bilo pred
koncem lanskega leta prisrčno slavje, saj je Cerkvenjačanka
Nada Topolovec iz Stanetinc 16 v krogu svojih domačih, sosedov in prijateljev praznovala svoj 40. rojstni dan.
Čeprav Nadica, kakor ji pravijo domači in prijatelji, večino
časa ne preživi doma, temveč v Centru za usposabljanje, delo
in varstvo v Dobrni nedaleč od Celja, saj ima telesne motnje
zaradi posledic cerebralne paralize, je že štiri desetletja prava
Cerkvenjačanka, ki v mislih živi s svojim krajem in svojimi
domačimi ter sosedi.

Nada Topolovec: »Vedno, kadar se vrnem domov, se veselim napredka v kraju.«

Tomaž Kšela

»Cerkvenjak lepo napreduje, še zlasti odkar imamo samostojno
občino. Vedno, kadar pridem domov, se razveselim napredka,
ki ga opažam v kraju,« pravi Nada, ki je tudi uradno občanka
Občine Cerkvenjak. Ob zadnjem bivanju doma je Nada opazila,
da je cesta skozi Cerkvenjak modernizirana, kar jo je razveselilo.
»Sedaj je Cerkvenjak videti še lepši kot prej,« pravi.
Nada se je rodila konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
Rodila se je predčasno in ima posledice cerebralne paralize, njena
sestra dvojčica pa je takoj po porodu umrla. Prvih šest let je preživela v krogu družine doma v Stanetincih. Zanjo je skrbela ljubeča
mama Trezika, ki ji ves čas pomaga in stoji ob strani ter bdi nad
njenim življenjem. Nato pa je morala Nadica za svoje dobro v

SREČANJE PO
PETDESETIH LETIH
Življenje piše mnoge zgodbe in dogodivščine, vesele,
žalostne, verjetne in manj verjetne. Vse to se nanaša tudi na
danes 71-letna upokojenca Franca Klejnoška in Cogetincev in
Dževada Islamovića iz bosanske Bijeline. Možakarja, takrat
sicer še komaj polnoletna mladeniča, sta se prvič srečala in
spoznala na služenju vojaškega roka v Travniku in vse od začetka do konca vojaškega roka bila dobra prijatelja.
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spominjala drug drugega. Dževad je bil tisti, ki si je na vse načine
prizadeval najti prijatelja iz vojaških dni. Dvajset let je trajalo, da
mu je uspelo. Bil je v Sloveniji, kjer ima nekaj znancev, pa mu
nihče ni mogel pomagati najti (vojaškega brivca) Franca Klejnoška. Poskušal je tudi preko spletne strani Najdi tovariše iz JLA,
in, ko je že malodane obupal nad iskanjem, mu je kontakt za
Franca pred dvema letoma in pol posredoval Igor Florjančič iz
Tolmina, ki je v tistem času prav tako služil vojaščino v Travniku. Telefonska številka je bila prava in po petdesetih letih sta se
znova slišala in kaj hitro tudi srečala pri Francu v Cogetincih.
Danes Klejnoškov prijatelj Dževad živi v St. Pöltnu v Avstriji, kamor je zbežal z družino leta 1992 zaradi vojne. Na svoj
dom pravi ni pozabil, in je sedaj, ko je upokojen, razpet me St.
Pöltnom in Bijelino.
Franc pa pove: »Z Dževadom se od prvega najinega srečanja
izpred dveh let zdaj slišiva vsak dan. Sva kot brata in še več.«

Franc in Dževad z ženama Anico in Nizam

Ob odhodu iz vojske, čeprav velika prijatelja si nista izmenjala
svojih domačih naslov, telefonov pa še itak ni bilo, ju je življenjska pot vodila vsakega na svojo stran. In se sama pri sebi pogosto

Franc Bratkovič

HUMOR | HUMOR 

Pripravlja: T. K.

Teorija zarote

Dobra plat ukrepov

»Koronavirus nam je sigurno nekdo podtaknil. Verjamem v teorijo zarote.«
»Zagotovo so ga podtaknile ženske!«
»Zakaj?«
»Zato, da so zaprli gostilne, ukinili nogometne tekme
in športne prenose po televiziji ter nas prisilili, da smo
doma pri ženah.«

»Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa imajo
tudi svojo dobro plat.«
»Kakšno?«
»Odkar veljajo, tašča ne prihaja več na obisk!«

Virus

»Še dobro da je koronavirus kitajski.«
»Zakaj?«
»Pomisli, kako bi bil šele trpežen, če bi bil nemški!«

Zamaskiran

»Zakaj si jezen?«
»Ker sem nasedel priporočilom vlade in šel v trgovino v
maski in rokavicah.«
»In zakaj si zaradi tega jezen?«
»Ker sem ugotovil, da so imeli drugi oblečene tudi hlače
in srajce.«

Srečanje

»Gospod doktor, kaj če bi se mi zaradi koronavirusa srečala spodnji in zgodnji krvni tlak?«
»Potem bi prišlo do srečanja vaše rodbine.«

Pameten sinko

Nejevernež

»Sinko, zapomni si, da si neumni vse zapomni, pameten
pa zapiše. Si boš to zapomnil?«
»Ne, zapisal!«

»Ljuba moja, kje si?«
»Doma, v izolaciji in mislim nate.«
»Ne verjamem ti. Če si zares doma, slikaj moža in mi
pošlji fotografijo.«

Ločitev

»Kako se imaš v karanteni?«
»Osemkrat sem že jedel in štirikrat spal, pa je še vedno
danes.«

»Zakaj se želite ločiti od svoje žene,« je sodnik vprašal
moža.
»Ker s to žensko ne morem več spati.«
»Ne lomite ga. Če lahko z njo spi pol moških v vasi,
lahko tudi vi!«

Preložena poroka

Po krokariji

V karanteni

»Kako so reagirali ta stari, ko si se po krokariji vrnil pijan.«
»Obupno, skoraj ju je zadela kap!«
»Neverjetno!«
»Ni tako neverjetno, saj se nisem vrnil domov, pa tudi ta
stara dva nista bila moja starša.«

»Zaradi koronavirusa sem moral preložiti poroko.«
»Srečnež. Zapomni si, da ti je usoda dala še eno
priložnost, da si premisliš!«

Zanimivo spoznanje

»Odkar so zaradi koronavirusa gostilne zaprte, preživim
več časa z ženo.«
»In kako se imaš.«
»Ne boš verjel, ugotovil sem, da je prav fajn gospa.«

Šef v karanteni

»Kako gre vašemu šefu v karanteni, ko samo sedi in nič
ne dela.«
»Odlično, za to je treniral že celo življenje.«
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BILO JE NEKOČ

30 LET MESTA LENART
Prva pisna omemba Lenarta seže v leto 1196. Trg je postal
že pred letom 1332, trške pravice mu je leta 1447 potrdil kralj
Friderik IV. Že v srednjem veku se je Sv. Lenart razvil v pomembno gospodarsko, upravno, cerkveno in kulturno središče
za velik del Slovenskih goric. Največji gospodarski napredek
pa je nedvomno doživel z drugo polovico sedemdesetih let
prejšnjega stoletja.

režiserja, igralca, organizatorja in kulturnika nasploh. Tudi ona
je bila povezana s kulturo in moža pri njegovem zanesenjaškem
delu vsestranko podpirala. Kuharske tečaje je vodila tudi v drugih krajih. Bila je verna in razumna ženska ter tista, ki je ob
ustanovitvi kulturnega društva v Cerkvenjaku 1949 leta, predlagala, da se društvo imenuje po upornemu kmetu revolucionarju
in narodnem heroju Jožetu Lacku iz Nove vasi pri Ptuju.
F. B.

V BESEDI IN SLIKI

BENCINSKA ČRPALKA

V kulturnem programu ob razglasitvi Lenarta za mesto je sodelovalo
tudi Kulturno društvo Jože Lacko Cerkvenjak, za kar se je društvu pisno
zahvalila takratna predsednica Skupščine občine Lenart Vida Šavli.

Na podlagi statuta Občine Lenart, zakona o urejanju prostora
in na predlog skupščine KS Lenart, je Skupščina Občine Lenart (katere sestavni del smo bili tudi Cerkvenjačani), na seji
26. septembra 1989 sprejela sklep o razglasitvi naselja Lenart
v Slovenskih goricah za mesto. Svečano je Lenart bil razglašen
28. novembra 1989. Uradno razglasitev je opravil tedanji predsednik Skupščine SRS, Miran Potrč. S tem sta občina in kraj
dobila novo dimenzijo. S poznejšimi demokratičnimi spremembami in novo ureditvijo lokalne samouprave je Občina Lenart
ostala osrednja slovenskogoriška občina, s katero imamo občani novonastalih malih občin, danes le skupno upravno enoto.
Franc Bratkovič

KUHARSKI TEČAJ

Nekoč so v Cerkvenjaku potekali tudi kuharski tečaji, ki so
bili dobro obiskani. Slednje priča tudi arhivska fotografija izpred več kot 50 let. Vodila jih je Katja Tušak, žena neutrudnega

Z gorivom se na bencinski črpalki v Cerkvenjaku ni mogoče
oskrbeti že od sredine decembra. Kako dolgo še?
F. B.

REKORDNA MELONA
Oljnim bučam podobne
melone so omenjene že v
Svetem pismu. Njihov rojstni kraj na bi bila severna
Indija. Melone pa poznamo tudi pri nas in v časih
naših babic so jedi iz njih
bile pogosto na jedilniku.
Tudi melon je več vrst in
sort od zgodnjih do poznih.
Različne so njihove oblike
od okroglih, podolgovatih
in ovalnih.
Vsebujejo vse za človeka potrebne elemente:
železo, citronske, jabolčne
in jantarne kisline, vitamin
A, B, S pa tudi inzulin. Vse
vrste melon blagodejno vplivajo na krepitev imunskega sistema in pomagajo preprečiti nespečnost.
Melone, ki so danes, tako kot marsikaj drugega, spodrinjene
iz podeželskega življenja, tu in tam pri nas v jeseni še vidimo.
Na svojem vrtu je lani seme melon posejala tudi Marija Klobasa iz Stanetincev. Najtežja je tehtala, čeprav je tehtanje bilo
opravljeno zadnji teden lanskega leta in takrat tudi fotografiranje, slabih 31 kilogramov. Hkrati smo se takrat lahko prepričali, da imajo tudi dolgo obstojnost, ne da bi segnile.
F. B.

