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KORONAVIRUS UDARIL ŠE MOČNEJE, NOVI VAL EPIDEMIJE 
Vlada je razglasila epidemijo v predvidenem trajanju 30 dni in omejila gibanje. Virus se 
širi tudi po podeželju in sega v vse občine. Širjenje okužb in epidemijo lahko omejimo 

le s svojo skrbjo zase in za druge z doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov.
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CERKVENJAK POSTAJA SREDNJE VELIKO  
REGIONALNO SREDIŠČE

Sedaj je že jasno, da bo v Občini Cerkvenjak tako kot v 
vsej Sloveniji leto 2020 minilo v znamenju epidemije ko-
ronavirusa. Pravzaprav nobena javna dejavnost v državi 
ne bo potekala in minila tako, kot je bilo načrtovano in 
običajno v prejšnjih letih. Ker se zaradi preprečevanja 
širjenja novega koronavirusa ljudje ne smejo družiti v 
večjih skupinah, so že in še bodo tako pri nas kot povsod 
po svetu odpadle številne prireditve, od kulturnih do 
športnih, da o odpovedovanju različnih posvetov, okroglih 
miz in drugih sestankov niti ne govorimo. Zaradi tega je 
čedalje težje tudi voditi in upravljati družbene procese 
na vseh ravneh, saj delajo demokratično izvoljeni organi 
v izrednih razmerah, ko morajo njihovi člani ohranja-
ti socialno distanco in nositi maske. Sporazumevanje, 
dogovarjanje in sprejemanje odločitev v takšnih pogojih 
zagotovo ni lahko in terja veliko modrosti, potrpežljivosti, 
razumevanja in tolerance od vseh sodelujočih.
Z županom Občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem smo 
se pogovarjali o tem, kako v takšnih pogojih poteka delo 
na občini in kako Občina Cerkvenjak uspeva uresničevati 
svoje naloge in poslanstvo.
Zaradi zmanjšanja gospodarskih aktivnosti in upada bruto 
družbenega proizvoda, kar je posledica epidemije koronavi-
rusa, je državni zbor pred kratkim sprejel rebalans državnega 
proračuna, s katerim je zmanjšal nekatere izdatke države. Ali 
bo Občina Cerkvenjak zaradi tega prejela manj sredstev, kot ste 
pričakovali in načrtovali?

Zaenkrat ne. Z rebalansom proračuna vlada ni posegla v fi-
nanciranje občin in upam, da tudi v bodoče ne bo.

Ste morali tudi v Občini Cerkvenjak zaradi epidemije sprejeti 
rebalans občinskega proračuna?

Občinski svet je sprejel rebalans občinskega proračuna, vendar 
ne zaradi posledic epidemije koronavirusa, temveč zaradi tega, 
ker je vlada že spomladi s protikoronsko zakonodajo za omilitev 
posledic epidemije dvi-
gnila povprečnino. Zato 
so se prihodki Občine 
Cerkvenjak povečali za 
okoli 86 tisoč evrov. Z 
rebalansom proračuna 
je občina ta sredstva 
usmerila v glavnem na 
področje komunalne 
infrastrukture, zlasti za 
izgradnjo pločnika in 
javne razsvetljave na 
odseku ceste Cerkve-
njak Vitomarci od Tuša-
kove vile do križišča za 
Stanetince oziroma do 
Zelenika.

Manjše popravke 
smo z rebalansom nare-
dili tudi pri financiranju 
posameznih investicij. 
Tako smo že zgradi-
li otroško igrišče pri 
osnovni šoli, kar je sta-
lo okoli 20 tisoč evrov. 

Epidemija in strogi omejitveni ukrepi, tudi prepoved gibanja ponoči 

ŠIRJENJE OKUŽB IN EPIDEMIJO LAHKO ZADRŽIMO LE LJUDJE
Vsak dan smo zabeležili rekordno število okužb in v zadn-

jem tednu je vlada postopno aktivirala ukrepe rdeče faze do raz-
glasitve epidemije s trajanjem 30 dni. Prvi vključuje šolanje na 
daljavo za srednje šole in univerze, zaprtje trgovskih centrov in 
kulturnih ustanov ter splošno prepoved verskih obredov in porok 
z gosti povsod po državi. 

2. paket rdeče faze uvaja šolanje na daljavo za vse učence, 
posebne ukrepe za starejše, zaprtje frizerskih in kozmetičnih sa-
lonov, zaprtje hotelov, splošno prepoved vseh javnih prireditev, 
zaprtje športnih objektov za amaterje za individualne športe in 
omejitev gibanja ponoči. Pri vseh ukrepih so predvidene izjeme.

Zadnji paket ukrepov prinaša ponovno zaprtje gibanja med 
občinami, zaprtje vrtcev, zaustavitev javnega prometa, zaprtje 
meja, prepoved izhodov ter zapiranje posameznih gospodarskih 
dejavnosti. Razglasitev epidemije sama po sebi ne pomeni akti-
viranja predvidenih paketov v celoti, ampak sorazmerno. Vlada 
se po posvetu s stroko sproti odloča, kateri ukrepi so potrebni, 
kje in kdaj, kajti rezultati uvedenih ukrepov se pokažejo šele po 
približno 10 dneh. 

Število okuženih narašča strmeje od statističnih napovedi, ukre-
pi morajo biti toliko ostri, da se val okužb zaustavi, opozarjajo v 
zdravstvu, kjer je glavna težava pomanjkanje kadra. Ob zaostro-
vanju položaja le-to ne bo zmoglo zagotavljati potrebne pomoči, 
kajti obveznosti že zdaleč presegajo meje zmogljivosti tudi zaradi 
covida vse bolj okleščenega kadra. Po zmernih napovedih bo na 
vrhuncu epidemije hospitalizacijo na splošnih oddelkih potrebova-

lo približno 400–500 
pacientov s covid-19, 
približno 80–100 pa 
hospitalizacijo na 
intenzivni enoti. Do 
konca novembra bo 
skupno število umr-
lih približno 500. Vr-
hunec obremenitve 
zdravstva bo po mate-
matičnem modelu, ki 
prihaja iz ljubljanske 
fakultete za matema-
tiko in fiziko, v začet-
ku novembra. Model 
predpostavlja delo od doma za polovico zaposlenih Slovencev, štu-
dij in šolanje na daljavo za vse, predpostavlja tudi, da bomo imeli 
3-krat manj stikov, povezanih z opravki in zasebnim življenjem, kot 
doslej. Številke kažejo, da bo ta val približno 4-krat hujši od prvega. 
Zaradi eksponentne funkcije in mnogih (tudi neznanih) dejavnikov, 
ki vplivajo na širjenje okužbe, so v modelu možne precejšnje na-
pake, kar lahko pomeni tudi precej višje številke od navedenih!

Le s skrbjo zase in za druge bomo lahko hitreje stopili v življenje, 
kot smo ga poznali pred pandemijo covida-19. Javno življenje se spet 
zaustavlja. Poskrbimo, da bo spet steklo po starih, zdravih poteh!

Edvard Pukšič

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM

Marjan Žmavc: Kljub epidemiji koro-
navirusa je Občini Cerkvenjak letos 
doslej uspelo izpeljati vse načrtovane 
investicije. Zaenkrat teče na občini vse 
po planu.

Foto: UKC Ljubljana



22. OKTOBER 2020 ZRNJE

3

Nekaj sredstev smo z rebalansom dodali tudi h komunalnemu 
opremljanju novega naselja na Nedeljkovi njivi v Cogetincih, 
kjer bo zraslo 12 novih hiš. Prav tako smo nekaj sredstev doda-
li k investiciji v Vitalin park. Skupna vrednost te investicije bo 
140 tisoč evrov, od LAS Ovtar pa bomo dobili 40 tisoč evrov. 
Nekaj sredstev smo z rebalansom namenili tudi za ureditev 
nadstrešnice nad ruskim kegljiščem v Športno-rekreacijskem 
centru Cerkvenjak.

Zaradi epidemije je občina od države prejela celo nekaj več 
sredstev za šolstvo, zdravstvo in še nekatere dejavnosti. Nekaj 
sredstev bomo dodatno dobili še za zaščitno opremo in na-
sploh za civilno zaščito. Tudi zaposleni, ki so bili v času epi-
demije bolj izpostavljeni in obremenjeni, so bili upravičeni do 
dodatka. Mimogrede povedano: vsi župani občin v osrednjih 
Slovenskih goricah na območju upravne enote Lenart smo se 
temu dodatku odpovedali. Skratka, z rebalansom občinskega 
proračuna nismo okrnili, temveč smo ga obogatili.
Tako kot povsod po Sloveniji je tudi v Občini Cerkvenjak koro-
navirus močno vplival na aktivnosti društev, organizacij in zdru-
ženj. Še zlasti to velja za društva na področju kulture in športa. 
Mnoga društva in organizacije letos ne bodo uspela uresničiti 
programa, s katerim so kandidirala in pridobila sredstva od obči-
ne na različnih javnih razpisih. Kako bo na to reagirala občina?

Na občini bomo poskušali biti v zvezi s tem zelo pragmatični. 
Nekaj aktivnosti iz svojih programov, ki jih sofinancira obči-
na, so organizacije in društva že izvedla, nekaj pa jih še bodo. 
Vseh aktivnosti pa jim zaradi koronavirusa oziroma zaradi tako 
imenovane višje sile ne bo uspelo uresničiti, saj bi z organizaci-
jo različnih prireditev, srečanj, tekmovanj in drugih dogodkov 
ogrožali zdravje občank in občanov, pa tudi svojih članov. To bo 
občina naslednje leto, ko bo ob ponovnih razpisih za dodelitev 
sredstev iz občinskega proračuna pregledala realizacijo progra-
mov društev in organizacij, nekako morala upoštevati. Pri tem 
občina ne bo smela biti restriktivna, temveč bo morala upošte-
vati okoliščine, ki smo jim priča. Dejansko pa velika večina 
društev in organizacij v občini vsako leto tako in tako naredi 
veliko več od tistih aktivnosti, ki jim jih sofinancira občina.
Kako pa v teh okoliščinah deluje občina in izvaja svoje naloge? 
Ali bo uspela uresničiti vse, kar je bilo za letos načrtovano?

Občinski svet se kljub koronavirusu sestaja normalno. Vse 
aktivnosti, ki jih izvaja občina, pa potekajo, če tako rečem, v 
»covid razmerah«. Občina bo vse, kar smo načrtovali za le-
tošnje leto, več ali manj uresničila. Morda je pri posameznih 
projektih prišlo le do manjšega časovnega zamika. Na srečo 
smo v naši občini občinski proračun sprejeli že pred epidemi-
jo, zato vse aktivnosti občine in drugih porabnikov občinskega 
proračuna že vse leto potekajo normalno. Tudi občinske inve-
sticije so bile na začetku epidemije v takšni fazi, da jih sama 
epidemija ni posebej prizadela oziroma zavrla.
Kakšne pa so nasploh razmere v občini, kar se koronavirusa tiče?

Najbolj pomembno je, da občanke in občani spoštujejo pri-
poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter 
ukrepe vlade. Nekih ekstremnih oziroma večjih druženj ljudi 
na območju občine v zadnjem času ni bilo. Marsikatero sreča-
nje in praznovanje so organizatorji zaradi koronavirusa odpo-
vedali ali prestavili – celo poroke in različne obletnice. Tisti, ki 
so kakšno srečanje ali druženje ljudi kljub vsemu organizirali, 
pa so ga prilagodili priporočilom NIJZ. Ker so bile epidemio-
loške razmere na območju občine doslej pod nadzorom, med 
ljudmi tudi ni bilo zaznati pretiranega strahu pred okužbo. Do 
konca septembra se je z novim koronavirusom okužilo skupaj 
5 občank in občanov, od tega dva v zadnjih štirinajstih dneh.

Seveda pa epidemija tako kot povsod po svetu tudi v naši 
občini močno vpliva na utrip kulturnega, športnega, družab-
nega in nasploh javnega življenja. Na srečo novi koronavirus 
doslej ni prodrl v osnovno šolo, vendar pa tudi mladi živijo z 
njim in z ukrepi za preprečevanje njegovega širjenja. Zagoto-
vo se bo vse to močno vtisnilo v spomin mladih in vplivalo na 

njihovo zavest ter način življenja. Zato po tem življenje verje-
tno ne bo več nikoli takšno, kot je bilo pred njim.
Načrtuje Občina Cerkvenjak, podobno kot spomladi, morda 
sprejem kakšnih dodatnih in strožjih ukrepov za preprečevanje 
širjenja bolezni covid-19?

Zaenkrat ne. Za to ni potrebe, ker zadoščajo ukrepi, ki jih 
sprejema vlada ter priporočila NIJZ. Najbolj pomembno je, da 
jih vsi spoštujemo in se ravnamo po njih.
Rekli ste, da zaradi covida občinske investicije niso zastale. Kako 
daleč je investicija v izgradnjo pločnika proti Stanetincem? Kje 
bo potekal ta pločnik, na levi ali na desni strani ceste?

Na levi proti Stanetincem. Projekt je že potrjen s strani Di-
rekcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki ga bo sofi-
nancirala. Projekt obsega preplastitev okoli 200 metrov ceste 
R-3 Cerkvenjak–Vitomarci ter izgradnjo pločnika in javne 
razsvetljave ob njej. Vrednost celotne investicije znaša preko 
100 tisoč evrov, občina pa bo za izgradnjo pločnika in javne 
razsvetljave prispevala okoli 40 tisoč evrov.

Pločnik bo pomembno prispeval k varnosti pešcev v ce-
stnem prometu, še zlasti otrok, ki ob tej cesti hodijo v šolo.
Nekaj investicij je občina čez poletje in jeseni že izvedla, ali ne?

Jeseni smo modernizirali cesto Hauzer–Cogetinci v dolžini 
180 metrov. Ta poteka po terenu, na katerem je erozija pogo-
sto poškodovala cestišče in smo morali doslej cesto vsako leto 
popravljati in sanirati. Zahvaljujoč modernizaciji tega cestne-
ga odseka je olajšan dostop do znanega čebelarja Hauzerja in 
njegove čebelarske muzejske zbirke, v kateri ima med drugim 
tudi čebelnjak in druge čebelarske pripomočke slovitega slo-
venskega čebelarja Ivana Jurančiča, pa tudi eksponate števil-
nih drugih slovenskih čebelarjev. Muzej obiskujejo številni 
turisti in drugi obiskovalci, celo iz Združenih držav Amerike, 
saj obiskovalce zaradi arhaičnosti in avtentičnosti eksponatov 
vanj organizirano vodijo tudi turistične agencije.

Na cesti Smolinci–Župetinci smo na okoli 700 metrov 
dolgem odseku uredili ter asfaltirali bankine in mulde, razširili 
pa smo tudi cestišče, saj je ta cesta zelo obremenjena. Za to 
investicijo je občina namenila okoli 20 tisoč evrov.

Na začetku poletja smo asfaltirali tudi dva cestna odseka v 
Andrencih. Gre za odsek na cesti Cerkvenjak–Kadrenci–An-
drenška graba od začetka odseka pod kmetijo Smej do križišča 
za Peščeni Vrh v dolžini 560 metrov ter za preko 330 metrov 
dolg odsek na občinski cesti Cerkvenjak–Andrenci od križi-
šča v gozdu do odcepa za kmetijo Vršič in še nekoliko naprej 
v smeri domačije Antonič. Vrednost obeh investicij skupaj je 
znašala okoli 115 tisoč evrov, del sredstev za obe investiciji 
pa je občina pridobila z Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin.
Ali vam je znano, kako bo z izgradnjo trgovsko poslovnega 
objekta na lokaciji nekdanje Zimičeve domačije?

Kot vsi vemo, gre v tem primeru za investicijo zasebnega 
podjetja. Investitor zagotavlja, da ima objekt namen zgraditi in 
da bo z gradnjo kmalu nadaljeval.
Ima občina dovolj zemljišč za urejanje lokalne infrastrukture?

Nekaj zemljišč za širitev in urejanje cestne infrastrukture in 
parkirišč je občina že odkupila, nekaj pa jih še bo.
Občina skrbi tudi za vodovodno omrežje.

Vodovodno linijo Smolinci–Župetinci v dolžini 500 metrov 
bomo nekoliko prestavili, ker jo je ogrožal plaz. S tem smo 
zagotovili nemoteno oskrbo z vodo v naši in sosednji občini. 
Investicijo izvajamo skupaj z Občino Sveti Andraž ter 
Komunalnim podjetjem Ptuj, zanjo pa bomo namenili okoli 20 
tisoč evrov. V naslednjih letih se pripravljamo tudi na obnovo 
vodovodne linije Ivanjski vrh–Cogetinci. Projektna dokumen-
tacija je že v izdelavi in če bo možno se bomo s to investicijo 
prijavili na razpis za evropska kohezijska sredstva v novi fi-
nančni perspektivi 2021–2027. Do konca tega leta pa bo prišlo 
tudi do prevezave iz vaškega vodovoda na Mariborski vodo-
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vod, ker jim poteče vodno dovoljenje. Hkrati pa bo tudi prišlo 
do prenosa infrastrukture iz vaškega odbora Cogetinci–Ivanj-
ski Vrh v upravljanje in vzdrževanje Občini Cerkvenjak ter 
Občini Gornja Radgona.
V načrtu imate tudi izgradnjo digitalnega optičnega omrežja.

V novi finančni perspektivi bomo poskrbeli tudi za digitalne 
optične povezave. Izvajalci se bodo lahko prijavili za sredstva, 
ki bodo temu namenjena. Nekaj teh povezav bomo uredili 
preko projekta Rune, nekaj pa preko Telekoma. Ob nekaterih 
cestah imamo že pripravljene cevi pod zemljo, v katere bodo 
samo vpihali optične kable. 

Sicer pa smo s pomočjo evropskega WiFI4EU projekta v 
Občini Cerkvenjak že prišli do brezplačnih WiFi točk v sredi-
šču Cerkvenjaka ter v Športno-rekreacijskem centru. Nabava 
anten in repetitorjev ter druge opreme je stala okoli 15 tisoč 
evrov. Omenjene povezave so izjemno pomembne za razvoj 
turizma, pa tudi za domačine, saj brez pametnih telefonov in 
povezav s svetovnim spletom ne znamo oziroma ne moremo 
več normalno komunicirati in živeti.
Občina pripravlja za turiste še eno presenečenje.

Res je. Preko LAS Ovtar pripravljamo projekt - Cerkvenjak 
na dotik. V okviru tega projekta nameravamo na občinsko 
stavbo namestiti interaktivno optično tablo oz. zaslon. Obi-
skovalec bo lahko z dotikom pridobil turistične in druge in-
formacije, ki jih potrebuje. Partner v projektu je tudi društvo 
Krdebač. V okviru projekta bomo zanj nabavili oblačila starih 
Rimljanov. Opremili bomo dva legionarja in priskrbeli obleke 
za vestalke, ki so v rimskih časih varovale večni ogenj. Prav 
tako bo v okviru projekta nastal video spot, na katerem bodo 
stari Rimljani predstavili našo občino in njene turistične zna-
menitosti in kapacitete. Partner v projektu je tudi Gostinstvo in 
turizem Breznik iz Komarnice.
Ali so turistični boni, ki smo jih prejeli vsi državljani Slovenije, 
kaj pospešili turizem na območju Občine Cerkvenjak?

Lahko se pohvalimo, da turistični obrati na območju Obči-
ne Cerkvenjak pri privabljanju turistov za bone v Slovenske 
gorice prednjačijo. Po številu gostov, ki so že doslej izkoristili 
bone za obisk Slovenskih goric, še posebej izstopata kmetiji 
Firbas in Breznik. 

Nasploh se želi Občina Cerkvenjak še bolj utrditi na turistič-
nem zemljevidu Slovenije, saj prinaša turizem številne prednosti, 
med drugim tudi višje prihodke našim občanom. Zato bo občina 
še naprej vlagala v razvoj turistične infrastrukture ter si priza-
devala zagotavljati čim bolj ugodne pogoje za turistični razvoj.
Turistična podoba Cerkvenjaka je vse bolj povezana z izkopani-
nami iz rimski časov. 

Rimska doba oziroma civilizacija je na območju Občine 
Cerkvenjak zares pustila bogate sledi. Imamo največ gomilnih 
grobišč v osrednjih Slovenskih goricah in sicer v Brengovi, 
kjer je urejen Arheološki park, in v Andrencih, kjer bo rimske 
gomile še treba raziskati, najdemo pa jih tudi v Grabonoškem 
Vrhu, Čagoni in Župetincih. V Stanetincih so ostanki rimske 
ceste iz rimske Petovione v Norikum. V rimskem obdobju je 
bil namreč Cerkvenjak pomembna prometna prehodna točka. 
Izkopavanja ob izgradnji avtoceste skozi Cerkvenjak pa so 
razkrila tudi, da je bila v Cogetincih pomembna pozno antična 
lončarska delavnica. Vsa ta dejstva lahko s pridom izkoristimo 
za turistično promocijo kraja in občine.
Ali je ureditev razglednega stolpa na najvišji točki gasilskega 
doma v Cerkvenjaku še aktualna?

Seveda. V naslednji finančni perspektivi Evropske unije 
2021–2027 nameravamo preko LAS-a urediti v Cerkvenjaku 
razgledni stolp, ki bo na stolpu gasilskega doma. Za to bomo 
potrebovali okoli 80 tisoč evrov, ki jih bomo delno poskušali 
pridobiti tudi iz evropskih sredstev.
Namerava občina preko LAS-a izpeljati še kakšen projekt?

Prizadevamo si, da bi uredili lokalno tržnico kmetijskih pri-

delkov. Za to moramo najti primerno lokacijo v centru Cer-
kvenjaka. Na tržnici bi obiskovalcem oziroma kupcem bila na 
voljo tudi Ovtarjeva ponudba.
V zadnjem času se število prebivalcev Občine Cerkvenjak po-
novno nekoliko povečuje. Po zadnjih podatkih ima občina 2087 
prebivalk in prebivalcev. Načrtujete kakšne ukrepe oziroma ak-
tivnosti tudi na demografskem področju?

Poleg cestne infrastrukture, vodovodnega omrežja, optič-
nih povezav in drugih pridobitev so za bodočnost občine po-
membna tudi demografska gibanja. Zato si občina prizadeva, 
da bi zadržali v domači občini čim več mladih in da bi vanjo 
privabili nove občanke in občane. S tem namenom se s poten-
cialnimi investitorji dogovarjamo za gradnjo stanovanj, priza-
devamo pa si tudi, da bi bilo na nepremičninskem trgu tudi 
vedno dovolj zemljišč za individualno gradnjo v naši občini. 
Za to smo že in še bomo novelirali občinski prostorski načrt. 
Kakorkoli že, v zadnjih letih se je število prebivalcev v občini 
povečalo za okoli sto ljudi. To je pomembno, saj so se negativ-
na demografska gibanja obrnila v pozitivno smer.
Kje naj bi gradili stanovanja v naslednjih letih?

Za sedanjim blokom na Kocmutovi njivi je še dovolj prostora 
za gradnjo stanovanj. Razmišljamo še o nekaterih drugih lokaci-
jah v neposredni bližini središča kraja in občine. Stanovanjska 
gradnja je predpogoj za priseljevanje mladih družin v Cerkvenjak. 
Kako bo Cerkvenjak videti na koncu nove finančne perspektive 
leta 2027?

Vsi vemo, da je bodočnost težko napovedovati. Treba pa je 
imeti realno vizijo kraja in občine. Glede na razvoj Občine 
Cerkvenjak, odkar je postala samostojna, ki je več kot očiten, 
ne dvomim, da bomo vsaj s takšnim ali pa še hitrejšim tem-
pom razvoja nadaljevali tudi v prihodnje. Pri tem si bomo pri-
zadevali za ohranjanje zdravega naravnega okolja, za dobro 
prometno povezanost, za kakovostno turistično ponudbo, za 
čezmejno sodelovanje, za hiter dostop do večjih centrov in za 
to, da bi imeli mladi primerljive pogoje za življenje in delo kot 
v večjih uranih središčih. Ko govorimo o razvoju, pa naš cilj ni 
koncentracija prebivalcev v središču občine, temveč bomo še 
naprej ohranjali razpršeno poselitev, ki daje življenju v osre-
dnjih Slovenskih goricah poseben čar. Občina si bo prizade-
vala tudi za enakomeren razvoj vseh naselij v občini tako v 
ekonomskem kot v demografskem pogledu.
Ob tem, ko se nekateri kraji v Slovenskih goricah širijo z novimi 
naselji, denimo tako kot Benedikt in Sveta Trojica, se zastavlja 
vprašanje, kako velik kraj naj bi postal Cerkvenjak?

Menim, da se mora Cerkvenjak razvijati tako, da bo postal, 
če uporabim nekdanjo regionalizacijo univerzitetnega profesor-
ja dr. Svetozarja Ilešiča, kot srednje veliko ali tako imenovano 
mezoregionalno središče osrednjih Slovenskih goric z urejeni-
mi okoliškimi naselji in razpršeno poselitvijo. Cerkvenjak je 
delno že takšno središče, saj ima dobro osnovno šolo in vrtec, 
zdravstveno ambulanto, trgovine, pošto, sedež občine, veliko 
gostišče ter gostinske in storitvene lokale, zadrugo, bencinsko 
črpalko, kulturni dom, športno-rekreacijski center, gasilski dom 
in še nekatere objekte in institucije. V bližnji prihodnosti bi 
potrebovali še dom za starejše, da bi lahko Cerkvenjačanke in 
Cerkvenjačani starost preživljali v domačem kraju. Na občini 
si prizadevamo tudi, da bi Cerkvenjak dobil lekarno in zoboz-
dravstveno ambulanto. Zahvaljujoč modernizaciji regionalne 
ceste skozi Cerkvenjak in ureditvi trga pred poslopjem občine 
in kulturnim domom pa ima Cerkvenjak že danes trški videz, ki 
je v naših krajih značilen za srednje velika regionalna središča.
Pred nami je, vsaj kar se covida-19 tiče, težka jesen, saj se novi 
koronavirus čedalje bolj širi. Imate v zvezi s tem kakšno sporo-
čilo za občanke in občane.

Spoštujmo ukrepe, bodimo solidarni in kulturni eden do dru-
gega, čuvajmo sebe in druge. Skratka, varujmo zdravje sebe in 
drugih. Skupaj zmoremo.

Tomaž Kšela
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KLJUB OMEJITVAM 
DOSTOJNO PRAZNOVANJE 

22. OBČINSKEGA PRAZNIKA
Praznovanje letošnjega občinskega praznika je zaradi epide-

mije bolezni covid-19 potekalo od 5. junija do 27. junija, kar je 
nekoliko manj dni kot običajno. Zaradi epidemije je bil okrnjen 
tudi program prireditev. O tem, kako so pripravili in izvedli 
program prireditev v okviru letošnjega, že 22. občinskega pra-
znika Občine Cerkvenjak, smo se pogovarjali s podžupanom 
Andrejem Kocbekom, ki je koordiniral dogovarjanje predstav-
nikov društev in organizacij ter občine pri pripravi programa.

Tako kot vsako leto so tudi ob letošnjem občinskem prazniku pripra-
vili zbor praporov društev in organizacij iz Cerkvenjaka.

»Društva, organizacije in klubi s sedežem v naši občini so 
že v svojih programih dela za letošnje leto predvideli, katere 
dogodke oziroma prireditve bodo pripravili v okviru praznovanja 
22. občinskega praznika. Zaradi ukrepov vlade in priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)za preprečevanje 
širjenja novega koronavirusa pa vseh predvidenih prireditev ni 
bilo mogoče uvrstiti v program občinskega praznika, saj smo 
pri njegovi pripravi na prvo mesto postavili zdravje občank in 
občanov,« pravi Kocbek. »Tako je bilo letos v programu pri-
reditev ob občinskem prazniku za dve tretjini manj prireditev 
in dogodkov kot v minulih letih. Vse, ki smo jih uvrstili v pro-
gram, pa so bile izvedene ob doslednem upoštevanju in spošto-

PRAZNIK OBČINE / DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV

NOVI POGLEDI

vanju priporočil NIJZ in vladnih ukrepov.«
Večino prireditev v okviru občinskega praznika so v Cer-

kvenjaku izvedli na prostem, nekaj tradicionalnih pa žal niso 
mogli organizirati. Tako letos niso pripravili tradicionalne po-
vorke starih običajev in navad, košnje trave, Antonove noči 
ter še nekaterih prireditev, ki vsako leto pritegnejo v osrčje 
Slovenskih goric veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

Zahvaljujoč odgovornemu pristopu k organizaciji in izvedbi 
prireditev se število okuženih z novim koronavirusom na ob-
močju Občine Cerkvenjak v času občinskega praznika in po 
njem ni povečalo niti za en primer.

O nekaterih prireditvah in dogodkih ob občinskem prazniku 
smo poročali že v junijski številki Zrnja, medtem ko o osre-
dnjem dogodku praznovanja – razširjeni slavnostni seji občin-
skega sveta – poročamo posebej. Podžupana Kocbeka pa smo 
povprašali, kako so uresničili program dogodkov ob občin-
skem prazniku v celoti.

Tako kot vsako leto tudi na 22. občinskem prazniku Občine Cerkve-
njak ni šlo brez orkestra KD MOL Lenart.

Po njegovih besedah se je praznovanje 22. občinskega pra-
znika začelo z okroglo mizo na temo »Vlado Tušak v luči in-
terniranca ob njegovi 110-letnici rojstva«, ki jo je pripravilo 
Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak. V nadaljeva-
nju je Moto klub Slovenske gorice – Cerkvenjak v sodelovanju 
z župnikom organiziral blagoslov motorjev. Društvo »Krde-

V Cogetincih raste novo naselje. Novi koši za smeti na vpadnicah  
v občinski center

»Pod svobodnim soncem« - park igral za 
Domom kulture

Foto: Franc Bratkovič
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praznika zvrstilo še nekaj prireditev in dogodkov. Nogometni 
klub Cerkvenjak je pripravil nogometno šolo, Klub malega no-
gometa Cerkvenjak pa nogometni turnir med zaselki. Društvo 
upokojencev Cerkvenjak je pripravilo tekmovanje v kegljanju 
na vrvico, Športno društvo Cerkvenjak pa rekreativno kolesar-
jenje po mejah občine. Organizacija Rdečega križa je organi-
zirala krvodajalsko akcijo, Kulturno društvo Cerkvenjak pa je 
v sodelovanju z drugimi društvi pripravilo kulturni večer pod 
lipo samostojnosti. 

»Čeprav je bil program občinskega praznika močno okrnjen, 
poleg tega pa so bili okrnjeni tudi posamezni dogodki, smo 
22. občinski praznik v danih okoliščinah dostojno proslavili,« 
pravi podžupan Kocbek. »Kljub omejitvam je lahko v progra-
mu vsakdo našel nekaj zase, kar je najbolj pomembno, saj je 
praznovanje občinskega praznika v prvi vrsti namenjeno ob-
čankam in občanom.«

T. Kšela

SLAVNOSTNA RAZŠIRJENA 
SEJA OBČINSKEGA SVETA
Kljub bolezni covid-19 so v Občini Cerkvenjak letos od 5. 

do 27. junija uspeli praznovati že 22. občinski praznik. Zaradi 
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so 
ga proslavili malo drugače kot sicer. Društva, klubi, organi-
zacije in združenja s sedežem v občini so izvedli le tretjino 
od prvotno načrtovanih in običajnih prireditev in srečanj, saj 
epidemiološke razmere še niso dovoljevale organizacije večjih 
prireditev v zaprtih prostorih ter druženja večjih skupin ljudi 
na odprtih prostorih.

Namesto osrednje proslave ob 22. občinskem prazniku so letos v 
Občini Cerkvenjak pripravili razširjeno slovesno sejo občinskega 
sveta, na kateri so podelili priznanja in nagrade najbolj zaslužnim 
in uspešnim.

Namesto osrednje proslave in slovesnosti ob občinskem pra-
zniku so letos pripravili razširjeno slovesno sejo Občinskega 
sveta Občine Cerkvenjak. Poleg predstavnikov vseh društev, 
klubov, združenj in organizacij v občini so se je udeležili tudi 
poslanec Franci Breznik, ravnatelj Osnovne šole Cerkvenjak – 
Vitomarci mag. Mirko Žmavc in drugi gosti.

Slavnostni govor je imel župan Občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc. Opozoril je, da smo bili v Sloveniji in v Občini Cer-
kvenjak v soočanju z epidemijo uspešni, medtem ko bitka z 
novim koronavirusom po svetu še traja. Vsem občankam in 
občanom se je zahvalil, ker so v času epidemije spoštovali 
sprejete ukrepe ter s tem prispevali, da se virus ni širil. Posebej 
se je zahvalil zdravstvenim delavcem ter trgovkam in trgov-
cem, ki so dobro poskrbeli za oskrbo občank in občanov v času 

bač« pa je pri Lübi vodici v Andrencih v sicer nekoliko okr-
njeni obliki pripravilo rimski tabor oziroma rimsko popoldne.

Strelsko društvo Cerkvenjak je v Športno-rekreacijskem 
centru Cerkvenjak organiziralo streljanje z zračno puško za 
pokal občine ter tekmovanje med zaselki, medtem ko je Dru-
štvo general Maister Cerkvenjak tudi letos pripravilo tradicio-
nalni pohod po severni meji Občine Cerkvenjak.

Kljub covidu-19 so društva za obiskovalce družabnega srečanja ob 
občinskem prazniku, ki je minilo v skladu s priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, pripravila kozarček soka ali vina.

Klub malega nogometa (KMN) Cerkvenjak je organiziral 
nogometno tekmo med POLKA reprezentanco in KMN Cer-
kvenjak, Tenis klub Cerkvenjak pa tradicionalni teniški turnir 
dvojic. Aeroklub Sršen je na vzletišču v Čagoni pripravil letal-
ski dan, Športno turistično društvo Smolinci pa je organiziralo 
15. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu. Župnik 
župnije Svetega Antona Janko Babič pa je popoldne pred osre-
dnjim dogodkom občinskega praznika daroval sveto mašo pri 
kapeli v Andrencih.

Aeroklub Sršen je v okviru praznovanja občinskega praznika pripra-
vil letalski dan.

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku je bila letos v 
nedeljo, 21. junija. Slavnostna nedelja se je začela s slavnostno 
sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja 
in nagrade. Po proslavi je bil na osrednjem trgu zbor praporjev 
društev in organizacij iz Občine Cerkvenjak. Sledila je slo-
vesna masa, posvečena prazniku občine, nato pa je občina na 
osrednjem trgu pripravila družabno srečanje za občane, ki je 
potekalo v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja nove-
ga koronavirusa.

Po osrednji prireditvi se je v okviru praznovanja občinskega 
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epidemije. Prav tako se je za-
hvalil štabu civilne zaščite, 
humanitarnim organizacijam 
in vsem posameznicam in 
posameznikom, ki so v času 
epidemije pomagali pomoči 
potrebnim.

Žmavc je spomnil tudi na 
uspehe na poti razvoja Ob-
čine Cerkvenjak v zadnjem 
letu dni. Med drugim so 
modernizirali osrednjo cesto 
skozi Cerkvenjak v dolžini 
2,3 kilometra, kar je stalo 
2,2 milijona evrov. Hkrati 
so prenovili osrednji trg pred 
občino in uredili novo parki-
rišče za njo, s čimer je Cer-
kvenjak dobil trški videz.

Pred nedavnim so komu-
nalno opremili tudi novo na-
selje v Cogetincih, v katerem bo zraslo 12 novih hiš. Vrednost 
investicije je presegla 90 tisoč evrov. Kljub temu pa v Cerkve-
njaku že čutijo pomanjkanje gradbenih parcel za trg oziroma 
za priseljevanje, zato se že srečujejo s predlogi za spremembe 
občinskega prostorskega načrta.

Občina je modernizirala tudi dva cestna odseka v Andrencih 
v skupni dolžini okoli enega kilometra, kar je stalo 115 tisoč 
evrov. Za to je pridobila tudi sredstva po 23. členu zakona o 
financiranju občin. 

Občina je začela tudi z izgradnjo prve faze Vitalin parka v 
Kadrencih, ki bo stala 136 tisoč evrov. Del sredstev za to inve-
sticijo bo pridobila iz Evropske unije preko LAS Ovtar Sloven-
skih goric. Za naslednje leto pa po besedah Žmavca načrtujejo 
energetsko prenovo poslopja osnovne šole. S tem projektom se 
je občina že prijavila na javni razpis pristojnega ministrstva. 
Prav tako nameravajo zgraditi pločnik in javno razsvetljavo.

Na razširjeni slovesni seji občinskega sveta so podelili priznanja 
Občine Cerkvenjak.

Na razširjeni slavnostni seji Občinskega sveta Občine Cer-
kvenjak so podelili tudi priznanja in nagrade najbolj zaslužnim 
posameznikom in organizacijam. Srebrni grb občine je prejel 
Nogometni klub Cerkvenjak, ki je lani praznoval 20 let de-
lovanja. Klub ima že od ustanovitve več selekcij, od U7 do 
članov, letos pa so ustanovili še ekipo Nogometnega vrtca NK 
Cerkvenjak. Nogometaši igrajo v Medobčinski nogometni 
zvezi Maribor. Klub, ki je v minulih dvajsetih letih dosegel 
številne uspehe na športnem področju, ima med vsemi špor-
tnimi društvi v občini največ članov. Bronasti grb Občine Cer-
kvenjak so prejeli Ljudski pevci Društva upokojencev Cerkve-

njak, ki ohranjajo in širijo ljudsko pesem ter tako skrbijo, da 
ostaja živa med najširšimi sloji prebivalstva. Letos so bili ljud-
ski pevci Društva upokojencev Cerkvenjak izbrani, da s svojo 
pesmijo popestrijo 12. večer pesmi in plesa na gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, vendar je prireditev zaradi epidemije 
žal odpadla. Zahvalo Občine Cerkvenjak pa je prejela Ivana 
Pleger za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju 
kulturnih dejavnosti in prostovoljstva.

Vsako leto občina podeli tudi priznanja in nagrade najboljšim na 
področju izobraževanja.

Vsako leto svoja priznanja podeli tudi župan. Letos so jih 
prejeli Pihalni orkester MOL iz Lenarta za več kot 20-letno 
aktivno sodelovanje na prireditvah v Občini Cerkvenjak, Ma-
rija Firbas za dolgoletno vodenje OO RK Cerkvenjak ter delo 
na humanitarnem področju in Srečko Furšt za večletno aktivno 
delo na področju Civilne zaščite v Občini Cerkvenjak.

Dobitniki županovih priznanj

Občina Cerkvenjak ob občinskem prazniku vsako leto po-
deli tudi priznanja in nagrade najboljšim na področju izobra-
ževanja. Letos so nagrade prejeli magister Boštjan Budja, ma-
gistrica Amadeja Kokol, diplomantke Viktorija Malek, Tadeja 
Gajšek in Saša Perša, odlična dijaka Erik Kladošek in Kristjan 
Veberič ter odlična dijakinja Nataša Molnar. 

Županove petice za izjemne dosežke v času osnovnošolskega 
izobraževanja pa so si prislužili Lara Lovrec, Zoja Šalamun in 
Marin Kladošek.

Po razširjeni seji občinskega sveta je bila v cerkvi sv. Anto-
na slovesna maša ob občinskem prazniku. Po njej so pripravili 
priložnostno druženje ob stojnicah na trgu pred občino, kjer je 
za praznično vzdušje poskrbel pihani orkester MOL iz Lenarta.

Tomaž Kšela

Slavnostni govor je imel  
župan Občine Cerkvenjak  
Marjan Žmavc.
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JUBILEJNO DVAJSETO 
KOLESARJENJE OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU

Kolesarska proga prireditve S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak 
vsa leta poteka delno tudi  po sosednji Občini Sv. Andraž, kjer je 
nastala ta fotografija.

25. junij – dan državnosti je v Cerkvenjaku, kjer meseca ju-
nija praznujemo svoj občinski praznik, rezerviran za ljubitelje 
kolesarjenja. Tako je bilo tudi letos, ko je prireditev, ki spada 
v okvir dogajanj ob občinskem prazniku Občine Cerkvenjak, 

POD LIPO SAMOSTOJNOSTI 
PREMIERA NOVE 

FOLKLORNE SKUPINE       
Ena od spremljajočih prireditev ob cerkvenjaškem občinskem 

prazniku je tudi  Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti«, ki po-
teka na predvečer državnega praznika dneva državnosti. Letos 
je tam premierno nastopila cerkvenjaška folklorna skupina Kul-
turnega društva Cerkvenjak v popolnoma novi zasedbi. Zaradi 
službenih obveznosti nekaj plesalcev in plesalk v nepopolni za-
sedbi, kljub temu pa s strani obiskovalcev srčno sprejeta.

Upajmo, da bodo časi koronavirusa, ki prodira v vse pore 
našega življenja, čim prej za nami, in bomo novo folklorno 
skupino lahko znova kaj kmalu videli.

F. B.

bila na programu že dvajsetič. Kot običajno se je zbrala na plo-
ščadi pred  kulturnim domom, že kakšne pol ure pred startom,  
množica kolesarjev in kolesark, ki se je s skupinskim startom 
ob 10. uri podala na pot po predvideni progi.  

Organizator  v sodelovanju z Občino Cerkvenjak je Športno 
društvo Cerkvenjak. Vodja te priljubljene kolesarske prireditve 
pa Feliks Borko.

Vsi udeleženci, ki so prevozili kolesarsko progo, so bili deležni mali-
ce in spominske majice.

S kolesom po mejah občine je rekreativno kolesarjenje s šti-
rimi kontrolnimi točkami, na katerih se kolesarji lahko tudi 
odžejajo. Kot je povedal Borko, so vsi kolesarji in kolesarke 
progo zvozili brez kakršnih koli težav oziroma nevšečnosti. 
Držali so se tudi navodil in priporočil organizatorjev. »Redar-
ska služba« pa je bila, kot običajno, v domeni gasilcev.

Franc  Bratkovič

RAZSTAVA IVA LORENČIČA 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Avlo Vlada Tušaka v Kulturnem domu Cerkvenjak je v času 
praznovanja 22. občinskega praznika Občine Cerkvenjak ves 
čas krasila razstava slik, skulptur in fotografij slikarja, ume-
tniškega fotografa in kiparja Iva Lorenčiča. Domači umetnik 
je tokrat razstavil vrsto del, ki so nastala v daljšem časovnem 
obdobju in pričajo o njegovi že več kot 50-letni neprekinjeni 
likovni ustvarjalnosti.

Avtor je za svoja dela prejel že številna priznanja in nagrade, 
med drugim pred leti tudi srebrni grb Občine Cerkvenjak. Kot 
pravi, pa je zanj največja nagrada, če njegova dela na razstavi 
začutijo obiskovalci.

T. Kšela
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12. redna seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

LETOS ŽE DRUGI REBALANS 
PRORAČUNA ZA 2020

S kolesarskimi povezami ljudi preusmeriti iz avtomobilov 
na kolesa 

Občinski svet Občine Cerkvenjak, ki se je v tem mandatu se-
stal že na dvanajstih rednih sejah in imel še pet dopisnih, je 
v sredo,  23. septembra, obravnaval deset točk dnevnega reda.  
Čeprav so vse pomembne in zahtevajo uzakonjeno proceduro, 
je tokrat znova med bolj pomembne izstopala točka Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020. Šlo je že 
za drugi letošnji rebalans proračuna, ki pa na prihodkovni kot 
odhodkovni strani ne prinaša nekih bistvenih sprememb. Vse, 
kar je bilo sprejeto v prvem branju, v njem ostaja, in gre, če 
se slikovito izrazimo, bolj za lepotne popravke proračuna. Ne-
kaj sprememb je, ki jih je treba omeniti. Izvedba projekta »Pod 
svobodnim soncem« in pa komunalno opremljanje zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo, kjer so v novem naselju v Cogetincih ne-
predvidena dodatna dela zahtevala 11.552,74 evrov, prav tako 
še dodatno vzame 4000 evrov izgradnja podpornega zidu zaradi 
hodnika za pešce – pločnika v križišču. Na proračunski postavki 
za stroške pokopališča pa se predvideni stroški plačila projek-
tne dokumentacije za širitev pokopališča v višini 4.550 evrov 
prestavijo v prihodnje leto. Svetniki so odlok soglasno potrdili.

Zanimivi sta bili točki dnevnega reda Sklep o potrditvi 
predinvesticijske zasnove za investicijo kolesarske povezave 
na območju ORP Slovenske gorice in Sklep o potrditvi inve-
sticijskega programa za investicijo kolesarske povezave na 
območju ORP Slovenske gorice. O tem projektu so na sejah 
Občinskega sveta Občine Cerkvenjak že večkrat govorili. Gre 
namreč za širši projekt in 15-milijonsko investicijo, v katero je 
vključena večina slovenskogoriških občin. Na lenarškem vseh 
šest občin. Nosilec projekta je Razvojna agencija Slovenske 
gorice, d. o. o., v okviru katere je projekt svetnikom na seji 
predstavil Srečko Padovnik. Naložbo financirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Skupno bo šlo za kar 125 kilometrov kolesarskih 

LETOS MANJ ŽIVAHNO
Čeprav letos osrednje proslave ni bilo in je bila le slavnostna 

seja občinskega sveta  s podelitvijo občinskih priznanj, so pra-
znični dogodek poleg Slovenskogoriškega pihalnega orkestra 
MOL iz Lenarta popestrili tudi praporščaki cerkvenjaških dru-
štev in organizacij.

Takšnih in podobnih prizorov pa letos ob praznovanju občinskega 
praznika nismo videli, saj je praznovanje zaradi korone bilo okrnjeno.

F. B.

poti, kar naj bi ljudi iz avtomobilov preusmerilo na vožnjo po 
opravkih in na delo s kolesi. Tudi ta dva sklepa so svetniki in 
svetnici soglasno potrdili.

Tudi sklepi, Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije inve-
sticijskega projekta za projekt« Cerkvenjak na dotik«, Sklep o 
izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkve-
njak za šolsko leto 2020/2021 in Sklep o določitvi kandidata 
za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Mariboru so bili 
potrjeni. Kot že sedaj bo sodnik porotnik mag. Mirko Žmavc.

Treba je priznati, da je bila zelo razgibana točka dnevnega 
reda tudi Pobude in vprašanja svetnikov. Nakazali so toliko 
perečih problemov, da bi moral biti proračun Občine Cerkve-
njak vsaj dvakrat višji. Za nekatere njihove predloge pa občina 
sploh ni pristojna in jih lahko le posreduje naprej. Kar tudi po-
čenja, smo slišali. V Cerkvenjaku se v zadnjem obdobju viša 
demografski trend prebivalstva.

Franc Bratkovič

SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU OBČINE 
CERKVENJAK

Dne 24. 8. 2020 se je na svoji 3. redni seji sestal Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerkvenjak. 
Na seji smo razpravljali o stanju prometne varnosti v občini 
in obravnavali ukrepe za varen pričetek novega šolskega leta.

Seje se je udeležil tudi župan Občine Cerkvenjak, Marjan 
Žmavc, ki nas je seznanil z načrtovanimi investicijami v in-
frastrukturo z namenom izboljšanja varnosti pešcev in drugih 
udeležencev v cestnem prometu.

Gre za priprave na rekonstrukcijo ceste in izgradnjo ploč-
nika v smeri naselij Andrenci – Stanetinci, kar bi bistveno iz-
boljšalo varnost pešcev na omenjeni relaciji. Prav tako smo se 
seznanili s pobudo skupino staršev iz naselja Komarnica, da bi 
skozi naselje vozil šolski avtobus, kar bi prav tako prispevalo 
k večji varnosti otrok na poti v šolo. Člani Sveta smo pobu-
do podprli in tako šolski avtobus po novem vozi skozi naselje 
Komarnica, kjer na označenem postajališču varno vstopajo in 
izstopajo otroci.

Seje se je udeležil tudi pomočnik komandirja PP Lenart Rado 
Orešič, ki je za prve dni šolskega leta zagotovil prisotnost po-
licistov v bližini OŠ Cerkvenjak in policisti so tako skrbeli za 
varnost udeležencev v cestnem prometu. Varovanje otrok sta 
v prvih dneh šolskega leta opravljala tudi predstavnika PGD 
Cerkvenjak in zaposlena delavca režijskega obrata Občine Cer-
kvenjak. Vsem se za opravljeno delo iskreno zahvaljujemo. 

Člani smo govorili tudi o problematiki parkiranja v samem 
središču, možnostih dodatnega umirjanja prometa, organizaciji 
prevoza otrok s šolskim avtobusom v skladu s navodili NIJZ, 



ZRNJE 22. OKTOBER 2020

10

opozorili pa smo na nujno dokončanje avtobusnega postajališča 
v središču Cerkvenjaka.

Odločili smo, da v kolikor bo interes in bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale, bomo v zimskem času ponovno organi-
zirali izobraževanje občanov iz prometne varnosti in zakono-
daje na področju prometa. 

Za zagotovitev večje varnosti otrok smo nabavili odsevne 
rutice za učence 1. razreda, za potrebe izobraževanja otrok iz 
prometne varnosti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj praktič-
nih didaktičnih pripomočkov. 

Člani SPVCP Cerkvenjak bomo še nadalje spremljali stanje 
prometne varnosti na območju občine, sodelovali z Agencijo 
RS za promet, dobrodošle pa so tudi pobude za izboljšanje 
varnosti občanov.

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek

VITALIN – TOČKA ZA 
VITALNOST V VSEH 

ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

Zraven Športno-rekreacijskega centra v Cerkvenjaku je v 
tem letu zrastel Vitalin. Ime je zloženka iz besed VITA in ba-
LIN. Tako nam že sam naziv operacije/investicije pove, da je 
ta točka namenjena življenju, vitalnosti, druženju in balinanju. 

Občina Cerkvenjak je skupaj s projektnima partnerjema 

Društvom upokojencev Cerkvenjak in Gostinstvom in turiz-
mom Breznik, d. o. o., uspešno kandidirala na javnem pozi-
vu LAS Ovtar Slovenskih goric za pridobitev sofinancerskih 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sama operacija znaša 146.360,00 EUR, sofinacerski del 
ESRR pa 40.000,00 EUR. V ta znesek so všteti vsi izdatki, ki v 
tej operaciji nastajajo, od izgradnje objekta, balinišča, opreme, 
gradbenega nadzora in izvedbe delavnic.

Površina objekta znaša 49 m2, pokrite terase pa 20 m2. V 
samem objektu se nahaja razdelilni kuhinjski del, soba za dru-
ženje, sanitarije, shramba oz. soba za rekvizite.

Balinišče ima 2 stezi.

Objekt in balinišče je izvedlo podjetje Lesnina MG oprema, 
d. d., iz Ljubljane, ki je bilo izbrano kot najcenejši ponudnik 
na javnem naročilu Občine Cerkvenjak spomladi tega leta.

V okviru operacije so bile in še bodo izvedene naslednje 
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aktivnosti: izgradnja objekta, izgradnja balinišča, eno novo 
ustvarjeno delovno mesto, izvedba kulinaričnih in športnih 
delavnic. 

Z izvedbo vseh navedenih aktivnosti ter promocijo zdravega 
načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja želimo po-
večati kakovost življenja za ranljive ciljne skupine in zmanjša-
ti tveganja njihove socialne izključenosti, kar je tudi osnovni 
cilj te operacije.

V nadalje si pa želimo oblikovati nova dolgoročna partner-
stva z novimi programi za razvoj društvenih dejavnosti, med-
generacijsko sodelovanje in zdrav življenjski slog ter animaci-
jo, motivacijo in aktivacijo ranljivih ciljnih skupin.

Metka Lah Simonič

KLJUB COVIDU-19 ZRNJE 
IZHAJA REDNO

Tako kot v vseh dejavnostih je treba tudi pri pripravi ob-
činskega glasila Zrnje iz Cerkvenjaka upoštevati uredbe vlade 
in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
Zato je delo uredniškega odbora in novinarjev ter dopisnikov 
na terenu precej oteženo, saj morajo, tako kot vsi državljani, 
zelo racionalizirati osebne stike z ljudmi in sodelovanje na 
prireditvah. Na srečo dandanes obstajajo pametni telefoni in 
internetne povezave, tako da lahko kljub oteženim razmeram 
Zrnje iz Cerkvenjaka izhaja redno.

Na naši fotografiji je utrinek s seje uredniškega odbora Zrnja.

T. Kšela

VANDALIZEM JE LAŽJE 
PREPREČITI KOT 

ODPRAVITI
Star pregovor pravi, da s človekom, dokler je mlad, nekaj ni 

v redu, če ni razigran in navihan in če včasih ne ušpiči kakšne 
neumnosti. Ko je človek star, pa z njim nekaj ni v redu, če ni 
previden in zadržan ter če ne ravna po pameti. »Mladost je no-
rost, čez potok skače, kjer je most,« so modrovali naši predniki.

V starih časih so znali mladi v osrednjih Slovenskih goricah 
marsikaj ušpičiti. Tako so denimo fantje velikemu kmetu zato, 
da bi jih opazile njegove ohole hčerke, čez noč kupe sena v sa-
dovnjaku naložili na drevesa. Ni si težko predstavljati, koliko 
nejevolje je to povzročilo pri kmetu in njegovih hčerkah ter 
koliko smeha pri drugih domačinih. V enem od naselij pa so 
fantje gospodarju, ki jih je venomer karal in kritiziral, čez noč 
zazidali vhodna vrata. Ko se je zbudil, je moral s sekiro iz hiše, 
čemur so se smejali vsi sosedi, na koncu pa še sam. Včasih 
so znali fantje, kadar so pregloboko pogledali v kozarec, pod 
oknom kakšne mladenke tako glasno in neubrano zapeti, da so 
zbudili vso vas. Skupna značilnost takšnih in podobnih norčij 
pa je bila, da z njimi mladi fantje in dekleta niso povzročali 
materialne škode. Ko se je smeh polegel in ko se je slaba volja 
ohladila, je bilo zopet vse po starem, škode pa ni bilo nobene. 
Zato takšne norčije tudi niso povzročile kakšnih trajnih zamer, 
temveč so sčasoma ponarodele in se preselile v bogato zakla-
dnico ljudskih anekdot in šaljivih zgodb, ki so si jih ljudje pri-
povedovali ob zimskih večerih.

Tudi danes znajo mladi ušpičiti marsikakšno neumnost, ki 
bo obogatila zakladnico šaljivih zgodb. Vendar pa je pri tem 
pomembno, da ne povzročajo škode. Tako včasih kot danes ni 
bilo in ni smešno, če kdorkoli drugemu ali drugim namerno 
povzroča škodo in ga oziroma jih na ta način trajno oškoduje. 
Dejanja, s katerimi njihovi akterji namerno povzročajo drugim 
ali skupnosti škodo, ne sodijo med šaljive norčije, temveč jih 
imenujemo vandalizem. Vandalizem pa ni izraz razigranosti in 
navihanosti, temveč kaže na objestnost, napuh in večvredno-
stni kompleks storilcev. Zato vandalska dejanja ne najdejo svo-
jega mesta v zakladnici šaljivih zgodb, temveč v policijskih 
kartotekah in črni kroniki. Vandali, ki se trudijo ostati anoni-
mni, pa niso neustrašni junaki, temveč strahopetni povzročitelji 
kaznivih dejanj, ki se bojijo razkriti in priznati svoja dejanja.

Sredi letošnjega septembra poškodovana fontana ni delovala,  
foto: E. P.
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Na srečo na območju Občine Cerkvenjak občinski redarji 
in policisti zelo redko naletijo na kakšno vandalsko dejanje. 
To pomeni, da se znajo mladi tudi danes poveseliti in ušpičiti 
kakšno norčijo tako, da je res samo smešna in da nikomur ne 
povzročijo škode. Tu in tam pa se zgodi, da pristojni na občini 
v jutranjih urah opazijo, da so nekateri čez noč poškodovali 
občinsko premoženje, kar je treba nato popraviti z denarjem 
vseh občank in občanov. Takšni primeri so sicer redki, vendar 
je vsak evro občinskega denarja, ki gre za te namene, potrošen 
po nepotrebnem.

Občina Cerkvenjak je v času, odkar je samostojna, vložila 
veliko truda in sredstev v ureditev kraja in občine. Pred nedav-
nim je lepo uredila tudi trg v središču Cerkvenjaka, s čimer je 
kraj dobil trški videz. Zaradi tega sta kraj in občina postala bolj 
zanimiva in privlačna tudi za turiste in obiskovalce od drugod, 
kar pomembno prispeva k razvoju turizma, ki vsem prinaša 
dodatni prihodek. Za to, da je danes Cerkvenjak lepo urejen, 
so prispevali sredstva vsi davkoplačevalci z območja Občine 

Cerkvenjak. Bilo bi škoda, če bi posamezniki zaradi napuha ali 
za to, ker se ne znajo ali ne zmorejo obvladati, to uničevali, saj 
bodo škodo občutili vsi.

V nočnih urah po območju Občine Cerkvenjak ne patruljira-
jo redno policisti in občinski redarji, da bi preprečevali vanda-
lizem. Za preprečevanje vandalizma lahko tako, kot so to po-
čeli že doslej, največ naredijo mladi in manj mladi sami na ta 
način, da umirijo tiste, ki so preveč razgreti, ter jih prepričajo, 
da povzročanje škode ni smešno ali hrabro, temveč nespame-
tno in škodljivo za vse - torej tudi za njih same.

V Cerkvenjaku, na srečo, vandalizem ne predstavlja večjega 
problema. Prav pa je, da na občini budno pazijo in opozarjajo, 
da do njega ne bi prišlo. Tudi za vandalizem namreč velja, da 
ga je lažje preprečiti kot odpraviti, če se pojavi v večjem ob-
segu. To dobro vedo v nekaterih večjih urbanih središčih, kjer 
jim vandalizem greni življenje že leta in leta.

T. K. 

MODERNIZACIJA  
OBČINSKIH CEST

V letu 2020 so bile načrtovane in že tudi zaključene nasle-
dnje investicije:
• Modernizacija občinske ceste JP 703-540 (Cerkve-

njak-Kadrenci-Andrenška graba) oz. odsek ceste 
pod kmetijo Smej do odseka za Peščeni Vrh v skupni 
vrednosti slabih 80.000 EUR in v dolžini 560 m. 

INVESTICIJE V LETU 2020

• Modernizacija občinske ceste JP 703-601 (Cer-
kvenjak-Andrenci) oz. odsek ceste od »Žižkoveka 
klanca« v smeri kmetije Vršič v Andrencih v skupni 
vrednosti prek 41.000 EUR v dolžini 332 m. 

V izvajanju je še tretji odsek: 
• Modernizacija občinske ceste JP 738-071 (Cogetinci-

-Hauzer) oz. odsek ceste od lokalne ceste skozi Osoj-
nico v smeri kmetije Hauzer v Cogetincih v skupni 
vrednosti ca. 25.000 EUR v dolžini 165 m.
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Ceste so zaradi tehničnih lastnosti, dotrajanosti in poškodb 
slabše prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo do-
bre prometne povezanosti med kraji občine. Prav tako je bilo 
zaradi dotrajanega vozišča sedaj oteženo vzdrževanje teh cest. 
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, iz-
boljšati infrastrukturno urejenost občine ter izboljšati splošne 
pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.

VODOVOD V NASELJU 
COGETINCI IN IVANJSKI VRH

Občini Cerkvenjak in Gornja Radgona sta v skladu s 
področno zakonodajo in veljavnimi občinskimi odloki 
dolžni zagotavljati obvezno GJS oskrbe s pitno vodo tudi 
za naselje Cogetinci in Ivanjski Vrh. 

V letu 1975 izgrajeno osnovno vodovodno omrežje za pred-
metni naselji je bilo leta 1993 zaradi pomanjkanja vode, iz-
ključno na stroške obeh občin (takratnih občin Lenart in Gor-
nja Radgona), dograjeno v dolžini ca. 2.100 m z navezavo na 
vodni vir “Osojnica”, ki pa mu veljavno vodno dovoljenje 
poteče dne 31. 12. 2020 in brez katerega po tem datumu ne 
bo mogoče legalno oskrbovati predmetnega območja s pitno 
vodo, v kar pa nobena od občin ne more in tudi ne bo pristala. 

Dotrajano črpališče Osojnica

Vodohran Ivanjski Vrh po prevezavi na javni vodovod ne bo več v funkciji.

Že vsaj 20 let se s strani Občine Cerkvenjak imenovano odgovorno 
osebo za SHP in HACCP v sodelovanju z vaškim vodovodnim 
odborom zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode in se tako 
izvaja gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo.

Priključitev vaškega vodovodnega sistema Cogetinci–Ivanj-
ski Vrh na javni vodovodni sistem je zaradi investicije izgrad-
nje javnega vodovodnega omrežja do naselja Ivanjski Vrh pred 

leti s strani obeh občin možna, saj je javno vodovodno omrež-
je izgrajeno do vodohrana in omogoča takojšnjo neposredno 
prevezavo na obstoječi sistem. Ta povezava je zaradi poman-
jkanja pitne vode iz vodnega vira “Osojnica” pred leti že bila 
vzpostavljena in bila tudi v praksi delujoča. V kolikor pa bo 
potrebno omrežje tehnično prilagoditi na nove razmere, se bo 
to na račun občin tudi izvedlo.

Občini Cerkvenjak in Gornja Radgona tako skupno pristo-
pata k nujni prevezavi vaškega vodovodnega sistema Coge-
tinci–Ivanjski Vrh na javni vodovodni sistem v upravljanju 
Mariborskega vodovoda. 

V izdelavi je projektna dokumentacija, da bo lahko investi-
cija celovite obnove obstoječega omrežja šla v izvedbo takoj, 
ko bo to mogoče.

S strani pristojnega inšpektorata sta občini namreč že pred 
časom prejeli opozorilo, da z 31. 12. 2020 poteče veljavnost 
vodnega dovoljenja za vodni vir “Osojnica”, iz katerega pa se 
oskrbuje vaški vodovodni sistem. Prav tako sta občini s strani 
Direkcije RS za vode v tej zvezi prejeli pisno stališče, da vo-
dnega dovoljenja za vaški vodovodni sistem Cogetinci–Ivanj-
ski Vrh ne bo mogoče podaljšati. 

To v praksi pomeni, da se bo najkasneje do konca leta (31. 
12. 2020) moralo kot NUJNO izvesti prevezavo na javno vo-
dovodno omrežje, za kar pa so že pripravljene ustrezne teh-
nične rešitve, podpisan sporazum med občinama in vaškim 
vodovodnim odborom ter v teku aktivnosti za izvedbo preve-
zave in zamenjavo vodomerov.  Na željo in stroške stranke 
se bo izvedla tudi vgradnja vodomernega jaška. Občini bosta 
vsaka za svoje občane oz. gospodinjstva poravnali vse stroške 
preureditve obstoječega sekundarnega omrežja, stroške nepo-
sredne priključitve in kot upoštevanje vrednosti obstoječega 
omrežja tudi dobave daljinskega vodomera.  Po dogovoru z 
upravljavcem javnega vodovoda se bodo vodomerni jaški v 
glavnini vgradili ob obnovi celotnega omrežja. Vgradnja le-
-teh pa je v skladu z veljavno zakonodajo le ob prvi vgradnji 
strošek lastnika priključka. Kasneje je to po veljavnih predpi-
sih obveznost upravljavca. 
V prvi fazi se bo tako izvedla navezava javnega vodovo-
dnega sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje 
v celoti obnovljeno. Za ta namen sta obe občini skupaj 
naročili izdelavo potrebne projektne dokumentacije, ki je 
predhodno nujno potrebna za načrtovanje in izvedbo del.

OBSTOJEČI VH IVANJSKI VRH

NAVEZAVA NA OBSTOJEČI VODOVOD
PE d110 ZA MERILNIM MESTOM

NAVEZAVA NA OBSTOJEČI
VODOHRAN KOMARNICA

PE100 RC, d110/16

PE100 RC, d110/16

PE100 RC, d90/16

PE100 RC, d110/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d110/16

OBST. PEHD , d110

PE100 RC, d110/16

NAVEZAVA NA OBSTOJEČI
VODOVOD PE d110

AB JAŠEK 2.0x2.0x2.0 m
 Z REGULACIJSKIM VENTILOM RV-1

AB JAŠEK 2.0x2.0x2.0 m
 Z REGULACIJSKIM VENTILOM RV-2

PE100 RC, d63/16

PE100 RC, d110/16

PE100 RC, d32/16

PE100 RC, d32/16

PE100 RC, d32/16

PE100 RC, d110/16

OBSTOJEČI VH GOMILA

NAVEZAVA NA OBSTOJEČI
VODOVOD PEHD d125

OBSTOJEČE

KOMUNALNI VODI

vodovod

OBSTOJEČE

vodovod PE100 RC, d 90

LEGENDA:

PROJEKTIRANO

vodovod PE100 RC, d 63, 50, 32

vodovod ukinjen
vodovod PE100 RC, d 110

telekomunkacije
vodovod PE100 RC, II. faza

a=0.49m²

N

Izgradnja vodovoda Cogetinci - Ivanjski
vrh - Komarnica

Lokacijski prikazi

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Izdelal:

Lokacijski / grafični prikazi:

Faza:

Št. projekta:
Št. IZP:

Datum:
Št. lista:

M
erilo:

junij 2020

IZP

Šifra risbe:
Prostor za črtno kodo:

Faza / objekt:
Št. odseka:

Arhivska št.:

Projektant:/Podizvajalec:
Naziv gradnje:

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

G-2606

G-2606

Projektant:
Naročnik:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
2/1 Načrt vodovoda

69-VOD
69

008.2251

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.
G-2606

list 1

1:5000

Pregledna situacija

G.301

Idejna projektna zasnova novega vodovoda
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OBNOVA REGIONALNE CESTE 
IN PLOČNIKA NA R III 734 

Občina je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 
2019 že uspešno zaključila eno izmed največjih investicij na 
območju ceste infrastrukture v občini Cerkvenjak, in sicer sa-
nacijo obstoječe regionalne ceste R2-439, odsek 1305 na od-
seku od pokopališča skozi center naselja Cerkvenjak vse do 
križišča z obrtno cono in avtocesto ter na od križišča za nase-
lje 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. 

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) občina že od 
konca leta 2019 izvaja vse potrebne aktivnosti za obnovo regi-
onalne 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). 

V okviru projekta (obnova ceste ter izgradnja pločnika z JR 
so že bile izvedene vse potrebne aktivnosti, in sicer odmera 
zemljišča in realiziran je odkup potrebnih zemljišč, ki bo omo-
gočal pričetek investicije. Zahvala gre lastnikom sosednjih 
zemljišč, da so razumeli namen investicije in s tem omogočili 
tudi njeno realizacijo.

Območje in situacija obnove regionalne ceste in izgradnje pločnika 
z JR

Prav tako je že izbran izvajalec del izgradnje pločnika v dol-
žini prek 200 m, ki ga v pretežnem obsegu financira občina, 
kakor tudi obnove ceste, ki ga v celoti financira država prek 
DRSI. 

Vrednost izvedbenih del, izdelave projektne dokumentaci-
je ter odkupa zemljišča za celotni projekta znaša skupaj ca. 
170.000 EUR.

NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak si že več let prizadeva in izvaja aktiv-

nosti za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki se 
nahaja na odlični lokaciji ob regionalni cesti naproti novega 
naselja Kadrenci. 

V občinskem proračunu so bila za leto 2020 zagotovljena 
potrebna finančna sredstva. Ta oprema je bila zaradi ugodnih 
vremenskih razmer izgrajena že v zimskih mesecih ter je ob-
segala izgradnjo ceste v makadamski izvedbi z navezavo na 
regionalno cesto, meteorno kanalizacijo za potrebe ceste, fe-
kalno kanalizacijo, telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, 
električno in vodovodno omrežje ter javno razsvetljavo. Za-
zidljive parcele tako dobivajo vse potrebno za priključitev na 
komunalno opremo. 

V jesenskem času je bila pričeta še II. faza, in sicer izvedba 
asfaltiranja vozišča ter izvedba podpornih konstrukcij za po-
trebe hodnika za pešce in, kjer bo to potrebno, tudi za izravna-
vo oz. prilagajanje višine posameznih parcel.

Celotna investicija z gradnjo in odkupi zemljišč ter potrebno 
projektno dokumentacijo bo občino stala več kot 150.000 EUR. 

Vse to z namenom, da se čim več mladih odloči ostati ali 
pride živet v Cerkvenjak, kajti v zadnjem obdobju so se z ure-
ditvijo komunalne, šolske, športne, poslovno-trgovske, zdra-
vstvene, kulturne in druge infrastrukture resnično ustvarile 
razmere za zelo kvalitetno prebivališče, kar se kaže na vsako-
letnem zviševanju števila prebivalcev.

ENERGETSKA SANACIJA 
STAVBE OSNOVNE ŠOLE 

CERKVENJAK-VITOMARCI
Občina bo v mesecu novembru izvedla prijavo za javni raz-

pis JOB-2020 za energetsko prenovo javnih objektov Mini-
strstva za infrastrukturo RS ter realizacijo projekta v poletnih 
mesecih 2021.

Celotni projekt bi po projektantskih ocenah zanašal v viši-
ni ca. 600.000 EUR, o katerih si občina obeta sofinanciranja 
v višini prek 250.000 EUR s strani EU sredstev (EKP), ca. 
200.000 EUR bi znašal dolgoročni kredit SID banke, ostalo bi 
občina zagotavljala sama iz proračuna.

Občina je trenutno v fazi preverjanja finančnih ocen inve-
sticije na trgu in s tem pridobitve potrebnih informacij, da se 
bodo tudi temu primerno sprejemale odločitve za naprej.

Objekt OŠ Cerkvenjak je bil v zadnji 22-ih letih deležen le 
manjših investicijskih vlaganj na popravilu opreme, zamenjavi 
določenega dela stavbnega pohištva, obnovi kurilnice in dru-
gih manjših vzdrževalnih popravil.

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta je povišati 
energetsko učinkovitost objekta, zagotoviti zanesljivost oskr-
be z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati 
bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike teh stavb ter prispe-
vati k gospodarskemu in družbenemu razvoju.  Cilj investicije 
je zasledovati  naslednje namene: 
• povečati energetsko učinkovitost stavbe, 
• racionalizirati porabo energije v objektu, 
• vzpostaviti nadzor nad porabo energije v objektu, 
• zmanjšati škodljive vplive na okolje, 
• doseganje stroškovne učinkovitosti,
• sledenje evropskim in nacionalnim uredbam, direktivam 

in zakonodaji na področju učinkovite rabe energije in 
obremenjevanja okolja,

• zagotoviti ugodne bivalne in delovne pogoje za zaposle-
ne in uporabnike,

• razvijati podobo, ugled in prepoznavnost kraja ter občine. 
Na objektu se v celoti menjajo vsa stara lesena okna z novi-

mi PVC okni. Predvidena so nova PVC okna s troslojno zaste-
klitvijo. V sklopu energetske sanacije se na celotno podstreš-
je 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 cilj-
nega spremljanja rabe in stroškov energetske oskrbe stavbe. 
Omogoča tudi nadzor nad rabo energije po posameznih vejah. 
Ukrep obsega namestitev merilnikov porabljene toplote, tem-
peraturnih tipal za spremljanje temperature medija ter name-
stitev enot za zajem in obdelavo podatkov (krmilna omarica in 
programska oprema).
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Novi in modernejši izgled pročelja objekta OŠ Cerkvenjak

Vsekakor pa je objekt, katerega neto tlorisna površina zna-
ša 2.500 m2 in površine fasade ca. 3.000 m2, velik potrošnik 
tako toplotne kot električne energije, kar pa je možno zmanj-
šati samo z obnovo objekta, in sicer 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 ku-
hinje in tudi premajhne knjižnice), za kar so že pripravljeni 
projektna ter investicijska dokumentacija

PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2020

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

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

V IZVAJANJU ŠE 
Cogetinci–Hauzer

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

NA ODSEKU:
 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO
 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova ZAKLJUČENO
 - R III 734_Cerkvenjak-križišče Stanetinci/Andrenci V IZVAJANJU
 - KOLESARSKE POTI V IZVAJANJU

 - UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO 
ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA 
GLEDE NA SOFINANCIRANJE 
V NASLEDNJIH LETIH

2. VODOVOD:

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH

OBNOVA VODOVODA COGETINCI – IVANJSKI VRH

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

IZGRADNJA VODOVODA ŽUPETINCI

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –  
COGETINCI

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

ZAKLJUČENO

V PRIPRAVI

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

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

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)
ZAKLJUČENO – I. FAZA

V IZVAJANJU II. FAZA

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZAKLJUČENO

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA  
ZA SOFINANCIRANJE

V IZVAJANJU 

Mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave
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TURIZEM V CERKVENJAKU 
V LETOŠNJEM LETU

Načrte za počitnice ali zgolj kratek oddih preko vikenda 
je marsikomu od nas prekrižal virus, zaradi česar smo bili 
primorani spremeniti potovalne načrte. Eksotične destina-
cije ali bližnje države pa so pri marsikom zamenjali sloven-
ski griči, gore, obala ali katera druga domača destinacija.

Če so bile še pred letom dni med priljubljenimi destinacijami 
Slovencev tudi države na drugi strani zemeljske oble, je letos 
več kot polovica prebivalcev Slovenije dopustovala doma. Na 
odločitev, kje in kako bomo dopustovali, so gotovo pri marsi-
komu od nas pomembno vplivali t. i. turistični boni. Po zadnjih 
dostopnih informacijah iz začetka oktobra je bilo na območju 
Občine Cerkvenjak unovčenih 890 turističnih bonov v skupni 
vrednosti dobrih 107.000 EUR, kar je gotovo posledica dobre-
ga dela tukajšnjih ponudnikov turističnih namestitev. Do konca 
avgusta smo v Cerkvenjaku zabeležili 2516 nočitev, medtem ko 
smo jih v celotnem lanskem letu našteli 2306. Posledično Občina 
Cerkvenjak beleži povečan priliv iz naslova turistične takse, ki 
jo letos skupaj z dodatnimi proračunskimi sredstvi namenjamo 
za ponovno izdajo lokalnega turističnega vodiča, sofinanciranje 
turističnih prireditev v kraju, dejavnost vinske kraljice, ureditev 
prehoda čez potok pri Lübi vodici na Klopotčevi učni poti in sofi-
nanciranje različnih projektov, kot so Glamur in Genuss am Flus. 

Pestro je bilo pri turistično gostinskih ponudnikih v Cerkven-
jaku, ki so se morali prilagoditi novim pravilom, hkrati pa so v 
Cerkvenjaku pozdravili veliko domačih in tujih obiskovalcev. 

Na Domačiji Firbas so letos poleg tujih pozdravili največ 
domačih turistov, ki so počasi začeli odkrivati tudi ta košček 
Slovenije. Poleg turističnih bonov, ki so dvignili povpraševanje 
med domačimi turisti, pa je po mnenju Bojana Firbasa za pre-
poznavnost kmetije med domačimi in tujimi turisti pomembno 
nenehno vlaganje v dejavnost in razvoj doživetij na kmetiji. 

Začetno zaskrbljenost nad letom je zamenjalo zadovoljstvo 
pri Breznikih, ki so še posebej zadovoljni nad številom doma-
čih turistov, ki so se med poletjem odločili pri njih unovčiti tu-
ristični bon. Največ obiskovalcev, ki se je odločilo za bivanje 
pri njih, je bilo iz Gorenjske, pa tudi Dolenjske, Primorske in 
Koroške. Več domačih turistov kot prejšnja leta, ki so v Cer-
kvenjaku prenočili, so pozdravili tudi v Gostišču pri Antonu. 
Tujcev je bilo po pričakovanjih manj. Po besedah Martine Bre-
znik so se posebej trudili, da so se gostje pri njih dobro počutili 

ZA RAZVOJ SLOVENSKOGORIŠKEGA PODEŽELJA IN TURIZMA

IDEJA O RAZGLEDNEM STOLPU V 
CERKVENJAKU ŠE NI ZAMRLA

Cerkvenjak premore kar precej kulturnih in naravnih znamenitosti, da o neokrnjenem 
naravnem okolju in bogati kulinarični ponudbi, ki privabljata obiskovalce in turiste od 
blizu in daleč, niti ne govorimo. Njegova največja prednost pa je čudovita naravna lega, saj 
se iz Cerkvenjaka vidi v štiri države: v Avstrijo, na Madžarsko, na Hrvaško in seveda v Slo-
venijo. Človeku pogled seže od panonskih ravnic na Madžarskem do Pece na Koroškem 
ter od Slemena nad Zagrebom do alpskih vršacev na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Že pred leti se je porodila ideja, da bi v Cerkvenjaku izkoristili to priložnost in na vrhu 
gasilskega doma uredili razgledni stolp. Občina je pred leti projekt za to že pripravila, 
vendar takrat na ustreznem razpisu na državni ravni z njim ni uspela. Ideja o ureditvi 
razglednega stolpa v Cerkvenjaku pa s tem ni zamrla, temveč si občina še naprej prizadeva, 
da bi jo uresničila ter z razglednim stolpom obogatila turistično infrastrukturo in ponudbo 
v kraju in občini. Zagotovo bi oziroma bo razgledni stolp v Cerkvenjak privabil številne 
obiskovalce, saj je razgled z njega zares čudovit in nepozaben.

T. Kšela

in da se bodo v kraj še kdaj vrnili ali pa bivanje v Cerkvenjaku 
priporočili komu od bližnjih. K gostinskim ponudnikom v naši 
občini so se začele vračati tudi večje skupine. V Gostišču pri 
Antonu so še v preteklem letu velik del prihodkov ustvarili 
z zaključenimi družbami in skupinami, letos pa je teh skupin 
dosti manj, na kar vplivajo negotove razmere, s katerimi se 
srečujemo, pravi Matej Braček.  Zaradi tega se z razvojem ku-
linaričnih doživetij  in ponudbo domače hrane trudijo za indi-
vidualne goste, ki gostišče na vrhu griča obiščejo od blizu in 
daleč, živahno pa je še posebej med vikendi. 

Z ureditvijo postajališča za avtodome v letu 2019 se je v Cer-
kvenjaku ustavilo tudi veliko domačih in predvsem tujih turi-
stov z avtodomi, ki so izkoristili lego postajališča ob avtocesti 
na dobri lokaciji, ki turistom predstavlja izhodišče za raziskova-
nje Cerkvenjaka in okoliških krajev. Nestabilni časi se po opa-
žanjih Denisa Ploja odražajo tudi na področju avtodomarstva, 
saj je upad števila tujih avtodomov na postajališču v primerjavi 
s preteklim letom očiten, še vedno pa lahko videvamo predvsem 
domače avtodomarje na avtodomarskih izletih po Sloveniji.

Breznikova …

Ob vzpostavljeni infrastrukturi, za katero Občina Cerkve-
njak skupaj s partnerji nenehno skrbi in jo posodablja, pa mo-
ramo v prihodnje naše delo še naprej usmerjati v krepitev in 
povezovanje turistične ponudbe v Cerkvenjaku in okolici z že-
ljo, da obiskovalec obišče še kak kotiček Cerkvenjaka, uživa 
v razgledu na Slovenske gorice ali se ustavi pri katerem od 
ponudnikov hrane, vina in domačih izdelkov. 

Tine Šteger, TIC Cerkvenjak
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DOMAČIJA FIRBAS MED 
BUTIČNIH 5* TURISTIČNIH 

DOŽIVETIJ

Bojan Firbas s kokoškami 

V objemu zelenih goric, domače zemlje in živali vas očara 
dotik kmetske estetike in vzorčne urejenosti domačije Firbas. 
Po poživljajočem čebru potonete v naročju sanj na seniku. 
Koncept, ki v naravo preslika veliko mero udobja, ki smo ga 
vajeni doma. Po ‘lahko noč zvezde’ vas pozdravi ‘dobro jutro 
živali’. Pred značilnim domačim Firbasovim zajtrkom imate 
v hlevu priložnost opazovati in sodelovati pri krmljenju ži-
vali in njihovi negi. Zapisano je le utrinek komunikacijskega 
pristopa, ki ga je ubrala domačija Firbas, ki jo je Slovenska 
turistična organizacija nedavno uvrstila na seznam butičnih 5* 
turističnih doživetij, kar je veliko priznanje, hkrati pa potrditev 
o edinstvenosti zgodbe in doživetij na kmetiji. Poleg tujih 
turistov so jo letos v največji meri obiskali domači gostje, ki 
so počasi začeli odkrivati tudi ta del Slovenije. Turistični boni 
so dvignili povpraševanje med domačimi turisti, po mnenju 
gospodarja, Bojana Firbasa, pa je za prepoznavnost kmetije 
med domačimi in tujimi turisti najbolj pomembno nenehno 
vlaganje v dejavnost in razvoj doživetij na kmetiji. Vztrajnost, 
kreativnost, povezovanje – aktivni so v partnerstvu Gourmet 
over Mura – ter velika mera zavzetosti in družbene odgovor-
nosti rezultirajo v vnovičnih prihodih zadovoljnih obiskoval-
cih in priporočilih, ki pripeljejo nove goste.

Domačija Firbas in Tine Šteger, TIC Cerkvenjak

NAČRT 
OBJAVE 
JAVNIH 

RAZPISOV DO 
KONCA  

LETA 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano je objavi-
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Pokritje stroškov 
ustanovitve in 
delovanja skupin in 
organizacij 
proizvajalcev v 
kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, ki 
so bila priznana na 
podlagi predpisov, ki 
urejajo priznanje skupin 
in organizacij 
proizvajalce 
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Kolektivne naložbe v 
skladišča in 
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gnojenje 
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M16.4 Podpora za horizontalno in 
vertikalno sodelovanje med udeleženci 
v dobavni verigi  
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sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev 
in razvoj kratkih 
dobavnih verig in 
lokalnih trgov ter za 
promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni** 
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M03.1 Podpora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti 

Dodelitev podpore za 
novo sodelovanje v 
shemah kakovosti 
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M08.4 Podpora za odpravo škode v 
gozdovih zaradi gozdnih požarov ter 
naravnih nesreč in katastrofičnih 
dogodkov  

Dela za odpravo škode 
in obnovo gozda po 
naravni nesreči 
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infrastrukturo, povezano z razvojem, 
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sistemov, ki so 
namenjeni več 
uporabnikom  
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M04.3 Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo 

Izvedba agromelioracij 
na komasacijskih 
območjih 

december 2020 
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MAŠA PRI KAPELICI 
SRCA JEZUSOVEGA V 

ANDRENCIH   
Župnik Janko Babič, ki je s svojim prihodom v Cerkvenjak, 

oziroma faro sv. Antona v Slovenskih goricah, začel z mašami 
pri določenih kapelicah in križih v Občini Cerkvenjak, je s tem 
svojim začetim poslanstvom nadaljeval tudi letos. Sveto mašo 
v čast praznika Srca Jezusovega je daroval tudi pri Podgorško-
vi, nekoč Čehovi kapelici v Andrencih.

                                                                                                  
Zaradi slabega vremena, ki se je s pričetkom maše zjasnilo, je ta 
potekala pod priročno lopo.

Obred so popestrili cerkveni pevci in pritrkovalke.

Praznik srca Jezusovega obhaja cerkev osem dni po prazni-
ku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi. Letos je bil to 19. 
junij. Dan pozneje pa cerkev obhaja tudi praznik srca Mariji-
nega. Zgodovina čaščenja Jezusovega Srca se začenja z apo-
stolom Janezom, ki se je naslonil na Jezusove prsi, in apostola 
Pavla, ki je svoje vernike imel rad v ljubezni Jezusa Kristu-
sa. Čaščenje Jezusovega srca so širili srednjeveški mistiki, 
posebno sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin. 
Ob stoletnici, odkar je bil praznik srca Jezusovega razširjen 
na vso katoliško cerkev, je PIJ XII. Leta 1956 izdal okrožnico 
Haurietis aguas, v kateri je podal vsestransko in globoko 
teologijo srca Jezusovega. Pavel VI. pa je leta 1965 napisal 
okrožnico Nedoumljivo bogastvo Kristusovo. V njej je znova 
naglasil pomembnost Srca Jezusovega. V duhu drugega vati-
kanskega koncila je močno poudaril zvezo, ki jo ima to čaščenje 
z evharistijo, posebej z njenim daritvenim značajem, se pravi 
z mašo in obhajilom kot daritvenim obredom. Že leta 1899 

 IZ DOGAJANJA je tudi papež Leon XIII. 
v okrožnici Annum sanc-
tum (Sveto leto) orisal 
smisel čaščenja Srca 
Jezusovega in vsebino 
praznika. V okrožnici 
je tudi napovedal, da bo 
za začetek 20. stoletja 
ves svet posvetil Srcu 
Jezusovemu.

Čehova, danes Podgor-
škova kapelica je bila po-
stavljena 1907. leta. In vse 
kaže, da ima nekaj sku-
pnega z napovedjo Leona 
XIII.  Ni nam pa uspelo 
izvedeti, ali je bila posta-
vljena v namen kakšne za-
hvale ali v spomin.  Zato 
je moč sklepati, da je bila 
postavljena in posvečana v 
duhu papeževe napovedi.

Udeleženci maše so bili 
deležni s strani družine 
Podgoršek pogostitve.  Mirno lahko zapišemo, da tudi lepo 
skrbijo za ta sakralni spomenik.

Franc Bratkovič

BLAGOSLOV KRIŽA V 
ŽUPETINCIH

V zadnjih poletnih dnevih, 13. septembra, smo se krajani 
Župetincev razveselili blagoslova prenovljenega Golobovega 
križa. Na obnovo nas je dobesedno opomnila narava sama. V 
eni izmed nevihtnih noči, septembra 2018, ga je uničila strela.

S pomočjo domačega župnika, Janka Babiča, in s pomočjo 
dobrih ljudi, zaradi katerih so stekla vsa obnovitvena dela, je 
križ ponovno ponos našega kraja. Na neki način pa so nas bli-
žnje sosede vse bolj bližajoči dnevi pred slovesnim dogodkom 
še bolj povezali. Tako smo dokazali, da znamo združiti moči in 
smo vsak po svojih močeh urejali okolico. Na dan blagoslova 
pa smo z velikim veseljem vse prisotne tudi pogostili. Iskrena 
hvala vsem, Bog povrni.

 
Alenka Novak, foto: Igor Žmavc, Monika Roškar

Sklepati gre, da je bila kapelica, 
ki je posvečena Srcu Jezusovemu, 
postavljena v duhu napovedi papeža 
Leona XIII., ki je ob koncu devetnaj-
stega stoletja napovedal, da bo za 
začetek  dvajsetega stoletja ves svet 
posvetil Srcu Jezusovemu.
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IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ IN KLUBOV

DESETLETJE USPEŠNEGA 
DELA DRUŠTVA GENERALA 

MAISTRA CERKVENJAK
Društvo generala Maistra Cerkvenjak je na začetku poletja 

pripravilo svečano akademijo ob 10-letnici ustanovitve dru-
štva, na kateri so se poleg članov društva zbrali tudi številni 
ugledni gosti. Med njimi so bili predsednica Zveze društev 
generala Maistra, mag. Lučka Lazarov Šerbec, predsednik 
Domovinskega društva General Rudolf Maister Maribor Aleš 
Arih, podpredsednik Prekmurskega društva generala Maistra 
in upokojeni generalmajor Slovenske vojske dr. Alojz Stei-
ner, župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, poslanec Franc 
Breznik, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote naro-
dnoosvobodilne borbe v Cerkvenjaku Franc Bratkovič, pred-
sednik Združenja slovenskogoriški forum Cerkvenjak Tomaž 
Kšela in drugi.

Udeleženci akademije so najprej zapeli himno Zveze dru-
štev generala Maistra Slovenec sem, nato pa je zbranim o ži-
vljenju in delu generala in pesnika Rudolfa Maistra ter njegovi 
zgodovinski vlogi spregovoril novinar, urednik in zgodovinar 
Stane Kocutar.

Po zanimivem in poučnem predavanju je 10-letno delovanje 
Društva generala Maistra Cerkvenjak orisal njegov predsednik 
Roman Lorenčič. Spomnil je, da so društvo ustanovili na po-
budo tedanjega predsednika Zveze društev generala Maister 
mag. Milana Lovrenčiča. Ustanovni sestanek, ki je potekal v 
avli Doma kulture v Cerkvenjaku, je sklical iniciativni odbor 
s prvo podpisanima Marjanom in Mirkom Žmavcem. Udeležil 
se ga je tudi mag. Milan Lovrenčič, ki je izrazil zadovoljstvo, 

MERILEC HITROSTI ZA 
UMIRJANJE PROMETA

Pred osnovno šolo v središču Cerkvenjaka je po tem, ko so 
modernizirali cesto skozi Cerkvenjak in prestavili avtobusno 
postajališče ter uredili trg v središču kraja, promet mnogo bolj 
umirjen, kot je bil nekoč. K temu prispeva tudi merilec hitrosti, 
ki vse, ki vozijo prehitro, opozarja, da so pred šolo in preho-
dom za pešce. To je samo še dokaz več, kako pomembna za 
varnost v cestnem prometu je dobra signalizacija.

T. Kšela

da je na ustanovni sestanek prišlo toliko ljudi. Na ustanovnem 
sestanku društva so izvolili upravni in nadzorni odbor. Člani 
upravnega odbora so na 1. seji za predsednika društva izvolili 
Marjana Žmavca, za podpredsednika pa Romana Lorenčiča. 
Po enem letu predsedovanja je Marjan Žmavc, ki je bil med-
tem izvoljen za župana, zaradi nezdružljivosti funkcij za no-
vega predsednika društva predlagal Romana Lorenčiča, kar so 
člani društva soglasno potrdili.

Na slovesni akademiji ob 10-letnici Društva general Maister 
Cerkvenjak je življenje in delo generala in pesnika Rudolfa Maistra 
orisal zgodovinar in novinar Stane Kocutar.

Po besedah Romana Lorenčiča so si člani društva v prvem 
letu delovanja zadali nalogo, da bodo poskrbeli za promocijo 
in prepoznavnost društva. Zato so med drugim organizirali po-
hod po severni meji občine Cerkvenjak. Leta 2014 je društvu 
z marljivim delom in prispevki članov društva, donatorjev ter 
Občine Cerkvenjak uspelo zbrati dovolj sredstev, da so lahko 
naročili izdelavo doprsnega kipa generala Rudolfa Maistra. 
Postavitev doprsnega kipa in odkritje so svečano izvedli ob 
občinskem prazniku Občine Cerkvenjak. Doprsni kip generala 
Maistra je izdelal priznani kipar in restavrator Viktor Gojkovič. 

»Doprsni kip generala Maistra smo postavili tudi v spomin 
domačinom, ki so sodelovali v bojih za severno slovensko mejo, 
ter na čas, ko se je kalila ideja slovenstva,« je dejal Lorenčič. 

Leta 2016 je društvo ob pomoči Občine Cerkvenjak organi-
ziralo in izvedlo čiščenje in obnovo spomenika 1. sv. vojne v 
Cerkvenjaku. Leta 2017 so bili v društvu zopet zelo aktivni, 
saj so doprsni kip generala Rudolfa Maistra, ki je bil izdelan 
iz kremenita, nadomestili z bronastim. Osnovni kip pa so ob-
novili in podarili Osnovni šoli Cerkvenjak–Vitomarci ter avlo 
šole poimenovali po generalu in pesniku Rudolfu Maistru. 
V tem letu je društvo organiziralo skupščino Zveze društev 
generala Maistra v Cerkvenjaku. Na skupščini so v Društvu 
generala Maistra Cerkvenjak s pomočjo članov društva, dona-
torjev za žebljičke, Zvezo društev generala Maistra in Občino 
Cerkvenjak svečano razvili društveni prapor.

Člani društva, ki šteje 58 članov, vsako leto v sklopu 
občinskega praznika organizirajo tradicionalni pohod 
s simbolnim imenom »Pohod po severni meji Občine 
Cerkvenjak«. V spomin na rojstni dan generala Maistra in dr-
žavni praznik dan Rudolfa Maistra pa vsako leto 29. marca in 
23. november položijo venec k spomeniku Rudolfa Maistra. 
Poleg tega organizirajo predavanja, razstave in oglede filmov 
o prvi svetovni vojni ter bojih za severno mejo ter s tem krepi-
jo domoljubje, zlasti med mladimi.

»General Rudolf Maister je bil Slovenec, ki ni samo 
razmišljal, ampak kot državnik in strateg tudi državotvorno 
ukrepal ter na ta način v popolnosti izrazil ljubezen do 
domovine. Bil je tudi odličen slovenski pesnik, ljubitelj knjig 
in slikar,« je sklenil Roman Lorenčič.
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V kulturnem delu programa je dr. Bernard Rajh prebral ne-
kaj Maistrovih pesmi, ki so udeležencem segle do srca.

Ob jubileju Društva general Maister Cerkvenjak so najbolj zaslu-
žnim članom in podpornikom podelili spominske plakete.

Na akademiji so ob 10-letnici delovanja Društva generala 
Maistra Cerkvenjak podelili tudi spominske plakete društva 
najbolj zaslužnim članom in podpornikom. Zlate plakete so 
prejeli Občina Cerkvenjak, Zveza društev general Maistra, OŠ 
Cerkvenjak–Vitomarci. Bronaste plakete pa so prejeli: Drago 
Ploj, Mirko Žmavc, Janko Babič, Janko Maguša, Stanislav 
Žmavc, Primož Čuček, Andrej Kocbek, Marjan Žmavc, Ro-
man Lorenčič, Ivan Anžel, Franc Breznik in Karl Lah.

Po akademiji so člani društva izvedli še skupščino društva. 
O delu društva v letu 2019 je poročal Roman Lorenčič. Po-
vedal je, da so predstavniki društva sodelovali na skupščini 
Zveze društev generala Maistra, na kateri je bila za predse-
dnico izvoljena mag. Lučka Lazarev Šerbec in za generalnega 
sekretarja Rudolf Pfajfar.

Sicer pa je društvo lani organiziralo predavanje dr. Marja-
na Toša o Maistrovih sodelavcih in podpornikih. Predstavni-
ki društva so svečano položili venec k spomeniku generala 
Maistra ob njegovi obletnici rojstva. Društvo je oddalo tudi 
finančno poročilo na AJPES ter se prijavilo na »Javni razpis 
za sofinanciranje programov društev v letu 2019«, ki ga je raz-
pisala Občina Cerkvenjak.

V mesecu aprilu so se udeležili osrednje počastitve dneva 
upora proti okupatorju v Ljutomeru. Junija so organizirali in 
izvedli 9. tradicionalni pohod po severni meji Občine Cer-
kvenjak v sklopu praznika Občine Cerkvenjak. V okviru ob-
činskega praznika so sestavili tudi ekipo in sodelovali v ku-
hanju enolončnice. Julija so se ob 85-letnici smrti poklonili 
spominu na Rudolfa Maistra ob njegovem grobu na pobre-
škem pokopališču v Mariboru. Avgusta so se udeležili državne 
proslave ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev 
z matičnim narodom. V septembru so se udeležili strokovne 
ekskurzije v Galicijo na Poljsko. Novembra so sodelovali na 
srečanju društev generala Maistra Slovenije in potomcev Ma-
istrovih borcev v Veržeju. V Melju so sodelovali pri odkritju 
spominske plošče na vojašnice 26. strelskega peš polka, kjer 
je general Maister prevzel 1. novembra 1918 poveljstvo nad 
mestom Mariborom in celotno Spodnjo Štajersko. Udeležili so 
se tudi proslave ob državnem prazniku - dnevu Rudolfa Ma-
istra v Murski soboti in sodelovali na Maistrovi prireditvi na 
Zavrhu. Decembra so sodelovali na slavnostni seji Upravnega 
odbora Zveze DGM v Lukovici. O svojem delovanju so redno 
poročali v glasilu Zrnje iz Cerkvenjaka in v Maistrovem glasu. 
Lorenčič se je za vložen trud in čas ter prevožene kilometre 
še posebej zahvalil praporščaku Dragu Ploju, ki je sodeloval 
na vseh prireditvah. Ob tem je omenil, da društvo nobenemu 
članu za vložen čas in prevožene kilometre za potrebe društva 
ni izplačalo niti evra, čeprav so nekateri za društvo žrtvovali 
veliko svojega časa. Lorenčič je na koncu članom društva še 
posebej položil na srce, naj še naprej prenašajo spomin in de-
diščino bojev za severno slovensko mejo na mlade generacije.

Po akademiji so izvedli še skupščino Društva general Maister 
Cerkvenjak.

V razpravi je predsednica Zveze društev generala Maistra 
mag. Lučka Lazarov Šerbec pohvalila delo Društva generala 
Maistra Cerkvenjak in dejala, da zveza potrebuje tako aktivna 
društva. V razpravi so se društvu za sodelovanje zahvalili tudi 
Aleš Arih, Franci Breznik, dr. Alojz Šteiner, Marjan Žmavc, 
Franc Bratkovič, Tomaž Kšela in Mirko Žmavc. Vsi so dru-
štvu zaželeli, da bi bilo tudi v bodoče tako aktivno in uspešno 
kot v minulih desetih letih ali pa še bolj. Po bogati razpravi so 
člani društva sprejeli program dela za letošnje leto, čeprav so 
se vsi zavedali, da ga bo zaradi epidemije bolezni covid-19 
težko v celoti uresničiti.

Skupščino je sklenil Roman Lorenčič z ugotovitvijo, da se 
pozitivna energija, ki izhaja iz delovanja društva, širi, zato se 
število članov društva iz leta v leto povečuje.

Tomaž Kšela

SPOMINSKI POHOD PO 
POTEH UPORA

Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak je po spreje-
tem programu dela za leto 2020  tudi letos, kljub koronavirusu, 
pripravilo in izvedlo spominski pohod, s katerim so se spo-
mnili dogodkov iz druge svetovne vojne na cerkvenjaških tleh. 
Hkrati so s tem pohodniškim dogodkom obeležili 75-letnico 
osvoboditve izpod okupatorja in nacizma.

 
Zdaj že tradicionalni pohod je potekal v torek, 14. julija. Na 

dan, ko je v Stanetincih pri domačiji  Antona in Štefanije Fe-
konja 14. julija 1942 prišlo do spopada med dvema nemškima 
orožnikoma in Lackovo Slovenskogoriško četo. V spopadu sta 
oba orožnika obležala mrtva. To je bil tudi prvi oborožen spo-
pad na območju  nekdanje velike Občine Lenart, ko je počila 
prva partizanska puška na območju te občine. Po vojni smo kar 
vrsto let v Cerkvenjaku v spomin na ta vojni dogodek prazno-
vali krajevni praznik, Občina Lenart pa občinski praznik. Po 
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tem partizanskem napadu na nemška orožnika se je Gestapo 
ostro maščeval in v zaporih ter v koncentracijskih taboriščih so 
se znašle celotne družine s tega stanetinškega predela.

Da okupator ni imel dobrih namenov, kot želijo in danes 
nekateri njegovi domači pomagači prikazujejo, priča tudi 
dejstvo, da je okupator že v maju in juniju 1941. leta izselil 
družine Bratkovič in Kuzmič iz Brengove, Čeh iz Andrencev, 
Blažič iz Čagone, Kuhar iz Cogetincev, Tušak iz Cerkvenjaka, 
Žižek iz Smolincev in župnika Franca Škofa.

F. B. 

POSTAVITEV KLOPOTCA
Ne glede na zdravstveno situacijo v svetu narava dela po svo-

je. Tako je v večini kmetijskih panog, kjer je ‘proizvodnja’ pod 
milim nebom. In tukaj je tudi vinogradništvo. Poletje se pre-
veša v drugo polovico, ko začne grozdje zoreti in se mehčati. 
Takrat je v naših krajih čas, da se postavijo klopotci. Takšen je 
bil tudi načrt društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkve-
njak. Pa tudi narava je letos radodarna. Trte so bogato oblože-
ne, prav tako Johanezova trta, ki se ob njeni izmenično rodnosti 
letos šibi pod težo grozdov. Pred presenečenji izpod neba skrbi 
mreža, ki grozdje varuje tudi pred letečimi nepridipravi.

Klopotec smo tako, ob sodelovanju z Društvom kmečkih 
deklet in žena, postavili v petek, 7. avgusta. Seveda je organi-
zacijo letošnjega dogodka zaznamovalo upoštevanje ukrepov 
zaradi novega koronavirusa, pa vendar se nas je zbralo kar ne-
kaj članov in simpatizerjev, da smo klopotec ročno postavili na 
njegovo mesto kakor po navadi, pod budnim očesom mojstra 
Franca Čeha, ki je pred tem sestavne dele skrbno pregledal. Ko 
je bil postavljen, ni trajalo dolgo, da se nam je oglasil in nas na 
svoj način ‘pozdravil’.

Pod budnim očesom župana Marjana Žmavca, gospodarja 
Johanezove trte, ki je udeležence na začetku prav lepo pozdra-
vil, za trto skrbi viničar Damjan Breznik, upamo pa lahko, da 
nam bo narava naklonila bogat in kakovosten pridelek in nam 
povrnila ves trud vložen skozi celo sezono.

Franci Zorko

TRGATEV JOHANEZOVE 
TRTE

Letošnja vinogradniška sezona je bila zopet nekaj poseb-
nega. Nadpovprečna namočenost in pogoste padavine so bo-
trovale potrebi po umnem ter doslednem delu v vinogradih, 
narava pa nas je na koncu v septembru nagradila s suhim in 
nadpovprečno toplim mesecem – prav v času največjih trgatev. 
Pridelka je veliko, je nadpovprečno kvaliteten.

ŠTUDENTSKI KLUB 
SLOVENSKIH GORIC POLN 

OPTIMIZMA VSTOPA V 
NOVO ŠTUDIJSKO LETO

Kaj vidite, če se ozrete nazaj po letu 2020? Ali vidite vse 
plane, ki so nam zaradi epidemije padli v vodo? Vse cilje, ki 
jih nismo mogli doseči? Vse zabave, ki smo jih zamudili?

Potem smo tukaj mi, da vam pogled zasučemo v smer pozitiv-
nosti. Mi vidimo vse priložnosti, ki jih bomo v prihodnosti zato 
bolj izkoristili. Vidimo čas, ki smo ga lahko vložili v sebe, od-
krili svoje dolgoročne cilje in želje. Zdaj vidimo čas, za katerega 
se bomo v bodoče maksimalno potrudili, da totalno razturamo!

Pa poglejmo, kako smo se kljub trenutnemu svetovnemu 
stanju pozabavali v preteklem koledarskem letu. Zvrstilo se je 
ogromno športnih dogodkov: pomerili smo se v bowlingu, pre-
smučali Bad Kleinkirchheim in Krvavec, na poletni nogometni 
ligi smo navijali za naše ‘fuzbalerje’, pozimi smo se natrenirali 
v fitnesu in se poleti na tečaju izučili za mojstre plezanja po 
Feratah. Izobraževali smo se preko online inštrukcij, ki so nam 
v karanteni približale zamujeno učno snov, na potopisnem 
predavanju o Ugandi, na seminarju ‘Izpitno obdobje doma/na 
faksu’. Sodelovali smo na čistilni akciji in počistili UE Lenart. 
Seveda pa smo se tudi podružili (z 1,5 metra razdalje): izlet na 
Kras, kino na prostem, Fifa turnir …

Mi smo že polni moči, idej, navdušenja in veselja do novih 
projektov, ki nas čakajo v novem šolskem/študijskem letu!

Vabljeni tudi vsi vi, da v novem šolskem ali študijskem letu 
2020/21 razturate z nami. Včlanite se v klub ŠKSG na enih 
izmed uradnih ur (sreda 17:00 – 20:00, sobota 10:00 - 13:00), 
ali pa izpolnite prijavo na naši spletni strani (sksg.org). Več in-
formacij lahko najdete tudi na našem Facebook in Instagram 
profilu, ali pa nam pišete na e-poštni naslov (info@sksg.org). 
Radi vas imamo in se že veselimo sodelovanja z vami, vaš ŠKSG!

Upravni odbor ŠKSG
Teja Vogrinec
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Tako nam je tudi Johanezova trta letos bogato poplačala trud 
in skrb skozi celo sezono in nam podarila 149 zdravih grozdov, 
katere smo člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak obrali v ožji zasedbi zaradi upoštevanja priporočil 
NIJZ ter pod budnim očesom gospodarja trte, župana Marjana 
Žmavca, grozdje stisnili in ‘dali v paco’, kakor še drugače re-
čemo maceraciji. Hkrati smo obrali tudi potomko Johanezove 
trte, ki raste ob osnovni šoli, kjer smo nabrali 39 grozdov, in pa 
potrgali prvih 5 grozdov s potomke ob gasilskem domu. Hvala 
naravi za bogato letino!

Franci Zorko

O DELU ČD IVAN JURANČIČ 
CERKVENJAK

Pogled v naravo nam pove, da se je letošnje koledarsko leto 
že krepko prevesilo v zaključno obdobje. Zeleno barvo narav-
nega okolja počasi zamenjujejo nežni pasteli, ponekod že vidi-
mo čudovito paleto barv jesenskega listja.

Če je narava, vsaj na pogled, enaka kot je bila prejšnja leta, 
je življenje ljudi dodobra spremenjeno. Kot sem že zapisal v 
prejšnji številki Zrnja, v začetku marca letošnjega leta si nihče 
niti v sanjah ni predstavljal razsežnosti in posledic epidemije 
koronavirusa. Ni mi potrebno razlagati, za kaj gre, saj se skoraj 
vsak pogovor prične z vprašanjem o sogovornikovem počutju 
in zdravju, vsaka naslovnica ali napovednik v medijih s podatki 
o okuženosti in ukrepih vlade za zajezitev širjenja okužb. Prav 
ukrepi so tisti, ki so v zadnjih mesecih močno omejili druženje 
ljudi, kar se seveda pozna tudi v druženju članov posameznih 
društev in združenj. Ampak svet se ni ustavil in potrebno je 
živeti in delati naprej. Za čebelarje to pomeni čebelariti, se uči-
ti in usposabljati na področju čebelarstva, pridobivati, uživati 
in tržiti čebelje pridelke ter seveda živeti društveno življenje. 
Na tem področju je bil izziv letošnjega leta izvedba volitev 

vodstva društva. Vse priprave so tekle v smeri, da bi to storili 
v začetku meseca marca, dejansko pa smo volilni občni zbor 
izvedli 12. 7. 2020 v dopoldanskih urah v društvenem čebe-
larskem domu v Čagoni. Občni zbor je bil sklepčen, čeprav je 
bila udeležba nekoliko nižja od preteklih, vabljenih in udele-
ženih pa je bilo tudi manj gostov. Člani upravnega odbora so v 
pripravi poskrbeli za zagotovitev pogojev za izvedbo zbora, v 
skladu s smernicami na področju COVID-19, ki so jih udele-
ženci pohvalno upoštevali. Aktualni predsednik Leon Grager, 
ki je ČD IJC vodil zadnji štiriletni mandat, je pred izvedbo 
občnega zbora povedal, da ne bo ponovno kandidiral za mesto 
predsednika. Tako je edino kandidaturo, tudi na predlog in pri-
govarjanje posameznih članov, sprejel dolgoletni član društva 
Anton Anžel, ki je društvo že vodil dva mandata. Kandidat je 
bil soglasno izvoljen, prav tako pa so bili potrjeni člani uprav-
nega odbora ter člani nadzornega odbora in častnega razso-
dišča. Med drugim je bil na občnem zboru sprejet program 
dela društva v tekočem letu, za katerega pa se je že do pisanja 
tega članka izkazalo, da ne bo v popolnosti izveden. Med dru-
gim je odpadla tradicionalna čebelarska ekskurzija v mesecu 
septembru. Po pridobitvi informacij s strani ponudnikov av-
tobusnih prevozov glede vseh potrebnih ukrepov pri prevozih 
in organizaciji potovanj je bila namreč sprejeta odločitev, da 
se ekskurzija prestavi na kasnejši čas, v najslabšem primeru 
pa letos ne izvede. Namesto že odpovedanega dneva odprtih 
vrat ČD IJC smo načrtovali postavitev čebelarske stojnice v 
soboto, 17. 10. 2020, v centru Cerkvenjaka s predstavitvijo 
društva in pokušino ter prodajo čebeljih pridelkov in izdelkov. 
V prijetnejši del izvedbe občnega zbora je sodil sprejem no-
vih članov, čebelarjev. Letos je bilo potrjenih pet kandidatov: 
Denis Škorjanec, Ivan Simonič, Branko Lorenčič, Vida Šavli 
in Rudolf Kaiser. Kar se tiče dela v društvenem čebelarskem 
domu v Čagoni, potekajo aktivnosti za vzdrževanje obstoje-
čega stanja in sprotno urejanje okolice. Med drugim je bila v 
mesecu septembru izvedena obsežnejša čistilna akcija, največ 
časa pa je bilo, kot po navadi skozi leto, posvečenega košnji 
trave. Razveseljivo je dejstvo, da je s čebeljim zarodom po-
novno nastanjen društveni čebelnjak, čeprav zaenkrat s samo 
dvema čebeljima družinama. Tudi redna srečanja članov v Če-
belarskem domu se izvajajo vsak prvi petek v mesecu, kjer pa 
bi si vodstvo društva želelo večjo udeležbo, tudi tistih članov, 
ki trenutno ne čebelarijo.

Še na kratko o letošnji čebelarski sezoni. Člani so večinoma 
govorili o dobri prezimitvi svojih družin, in sprva je letos dobro 
kazalo. Prva točenja so dala dober pridelek, potem pa se je že 
pri točenju lipovega in kostanjevega medu stanje poslabšalo, 
slabe vremenske razmere in razširjena varoja so naredili svoje. 
Čebelarji pripovedujejo tudi o nadpovprečnemu številu rojenj 
in posledično izgubi posameznih gospodarnih družin in čebe-
ljih družin nasploh. Upajmo, da bo priprava čebel na zimo, ki 
je več ali manj že v zaključni fazi, uspešna. Le-to je zagotovilo 
za dobro delo čebelarjev naslednje leto.

Na koncu še povabilo. Pridružite se nam na naših srečanjih 
vsak prvi petek v mesecu v društvenem čebelarskem domu v 
Čagoni, poiščite čebelarske pridelke in izdelke naših čebelar-
jev ali se nam preprosto pridružite. Več na društveni Facebook 
strani »Čebelarsko društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak«.

Vido Blažič

LJUDSKO PESEM ZAPOJMO 
SKUPAJ

Predzadnjo nedeljo v avgustu je na trgu v Cerkvenjaku po-
tekala prireditev Ljudsko pesem zapojmo skupaj. Nastopile 
so Pevke ljudskih pesmi DU Lenart, Pevke ljudskih pesmi 
TD Sveta Trojica, Pevci ljudskih pesmi Žitni klas KD Bene-
dikt, Ljudski pevci KTD  Selce in Pevci Društva upokojencev 
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Pandemija virusa Covid-19 je zajela tudi naše kraje, zato 
je bilo delovanje našega društva čez poletje okrnjeno. Zara-
di ukrepov nismo mogli izpeljati V. Rimskega tabora pri Lübi 
vodici, smo pa organizirali Rimski popoldan društva Krdebač, 
na katerem so nas obiskali Barbari s Ptuja. Popoldan je minil 
v prijetnem klepetu naših članov in Barbarov. Druženje smo 
zaključili z rimsko večerjo.

V začetku julija smo sodelovali z SICM pri kozolcu v An-
drencih. Na prireditvi smo pripravili skeč, v katerem smo pri-
kazali pletenje krdebača in predstavili tepežnico. 

Med 20. in 22. avgustom smo se udeležili tradicionalnega 
tabora Rimskih iger na Ptuju v organizaciji društva Poetovio 
Ptuj. Na taboru smo sodelovali vse dni, od same otvoritve do 
iger, večerje in sprehoda po mestu Ptuj v rimskih oblačilih. Za-
radi priporočil NIJZ, katere smo dosledno upoštevali, smo se 
tabora udeležili v okrnjeni zasedbi. Udeležba je bila omejena 
na štiri člane iz vsakega društva. Prav tako letos ni bilo tradici-
onalne povorke, ampak samo neorganiziran pohod (v manjših 
skupinah) skozi mesto Ptuj. Tabor je bil tudi časovno krajši od 
prejšnjih let, saj se je zaključil v soboto popoldne. Zaradi ome-

jitev in priporočil ni bil odprt za zunanje obiskovalce.
V začetku septembra smo člani društva ponovno obiskali 

tabor na Ptuju, saj je Društva Poetovio Ptuj organiziralo kuha-
nje rimskega lonca. Po uspešni kuhi in degustaciji jedi naših 
izvrstnih kuharjev smo opravili tradicionalno rimsko trgatev 
na Ptuju. 

V soboto, 26. 9. 2020, smo opravili drugo trgatev potomke 
Johanezove trte v Peščenem Vrhu, za katero sta čez leto skrbe-
la naša gospodarja. Potomka nas je letos razveselila z dvema 
grozdoma.

V kolikor nam bodo ukrepi dopuščali, bomo v mesecu okto-
bru organizirali trganje in ličkanje koruze na stari, tradicional-
ni način. Večer pa bomo zaključili ob peki kostanja. 

Prav tako upamo, da se novembra srečamo na tradicional-
nem martinovanju na ploščadi pred Občino Cerkvenjak.

Danica Kladošek

DRŽAVNO PRVENSTVO V 
LETENJU Z ULTRALAHKIMI 

LETALI NA VZLETIŠČU 
CERKVENJAK

Aeroklub Sršen iz Cerkvenjaka je po pooblastilu Ultralahke 
komisije pri Letalski zvezi Slovenije na vzletišču Cerkvenjak 
v Čagoni sredi septembra organiziral državno prvenstvo v le-
tenju z motornimi zmaji in ultralahkimi letali.

Na državno prvenstvo, ki je trajalo dva dni, je prišlo 11 ekip 
iz vse Slovenije, ki so se pomerile v treh disciplinah.
Tekmovanje je vodil mag. Radivoj Jelen, njegov pomočnik 
pa je bil mag. Vito Kraner. Glavni sodnik je bil Roman Caf, 
delegat Letalske zveze Slovenije pa Robert Latin.

Cerkvenjak.  Župan  Marjan Žmavc je v nagovoru izpostavil  
dragocenost ohranjanja ljudskih pesmi med ljudmi, saj tako 
ohranjamo našo kulturno dediščino. Strokovno je srečanje 
spremljal Klemen Bojanovič, ki je skupinam tudi podal stro-
kovno oceno nastopa. Skupine so prejele priznanja  JSKD Le-
nart  za udeležbo na nastopu, ki jih je podelila vodja izpostave 
JSKD Lenart, Breda Slavinec. 

Pevci Društva upokojencev 
Cerkvenjak

Prireditev je bila izve-
dena v skladu z navodili 
NIJZ. Program prireditve 
je  posnel Radio Sloven-
ske gorice, ki ga bo tudi 
predvajal v sklopu oddaj 
Skodelica kulture. Prire-
ditev je izvedla Območna 
izpostava JSKD Lenart v  
sodelovanju z Občino Cer-
kvenjak. 

Breda Slavinec

Župan  
Marjan Žmavc
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Državnega prvenstva v letenju z motornimi zmaji in ultralahkimi 
letali na vzletišču Cerkvenjak v Čagoni se je udeležilo 11 ekip iz vse 
Slovenije.

Dobitniki medalj in drugi udeleženci so pohvalili odlično organiza-
cijo državnega prvenstva.

Prvenstvo, ki je potekalo v čudovitem jesenskem vremenu, 
je bilo zaradi covida-19 zaprtega tipa in gledalci niso imeli 
pristopa. Kljub temu pa so si tekmovalni del prvenstva številni 
ogledali iz varne razdalje ter uživali v izkazani spretnosti letal-
cev. Tekmovalce domačega letalskega kluba Sršen je od daleč 
bodrila celo številčna navijaška skupina, oborožena s transpa-
renti in drugimi navijaškimi rekviziti. 

Organizator je vzorno poskrbel za zaščitno opremo in vse 
drugo za zaščito pred širjenjem bolezni covid-19, vse udele-
žence na prvenstvu pa so pisno evidentirali.

Iz varne razdalje so državno prvenstvo spremljali številni domačini 
in ljubitelji letalstva, ki so tudi bučno navijali.

Rezultati: 1. Rajko Grčar - Andrej Vogrin, AK Murska So-
bota, 2665 točk; 2. Nejc Faganelj - Patrik Šamole, AK Gorica, 
2495 točk; 3. Mitja Šegula - Marko Planinšek, AK Ptuj, 2484 
točk; 4. Ivan Divjak - Alojz Prša, AK Sršen Cerkvenjak, 1883 
točk; 5. Robert Šegula - Božo Cvetko, AK Ptuj, 1790 točk; 6. 
Valter Faganelj - Jože Rupar, AK Gorica, 1681 točk; 7. Ivan 
Trojner - Simona Saje, LC Maribor, 1632 točk; 8. Simon Štum-
pf - Mirko Vršič, AK Sršen, Cerkvenjak 1572 točk; 9. Jože Vel-
nar - Simon Ravnič, AK Murska Sobota, 1550 točk; 10. Dušan 
Fister - Mitja Štrakl, AK Murska Sobota, 1257 točk; 11. Štefan 
Mauko - Ivan Zorko, AK Sršen, Cerkvenjak 1129 točk.

T. Kšela

DEJAVNOSTI AEROKLUBA 
SRŠEN

V Aeroklubu Sršen Cerkvenjak smo aktivni že vse leto in 
smo dne 6. 6. pod »streho pospravili« delovno akcijo, 20. 6. 
2020, letalski dan in 19. – 20. 9. 2020 tudi našo letošnjo naj-
večjo prireditev - Državno prvenstvo v letenju z ultralahkimi 
letali »DP ULN 2020 CERKVENJAK«.

Vsi, ki imajo radi letalski šport ali letenje, smo se junija 
ponovno zbrali na Letalskem dnevu na vzletišču v Čagoni 
in podoživeli dan poln letalskega programa.

Zagotovo največja letalska prireditev na področju UL lete-
nja v državi pa se je letos zgodila prav v Cerkvenjaku, in sicer 
smo dobili čast organizirati DP ULN 2020, in to nam je kljub 
omejitvam zaradi ukrepov »Covid-19« in s tem zaprti priredi-
tvi za javnost tudi uspelo.

DP se je udeležilo 11 ekip iz vse Slovenije, kar je bila rekor-
dna udeležba do sedaj.

Za organizacijo, ki je bila na zglednem nivoju, smo preje-
li številne pohvale s strani Letalske zveze Slovenije (LZS), 
Agencije za civilno letalstvo (CAA),  udeležencev in sodnikov.

Med ekipami so bile tudi tri domače ekipe, ki so zasedle 
odlično 4., 8. in 11. mesto, na kar smo v klubu ponosni. Smo 
klub, ki v UL letenju velja za enega najbolj uspešnih, kar je za 
tako mali klub odličen uspeh, kajti konkuriramo v družbi ve-
likih klubov iz Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice, Ptuja, 
Novega mesta …
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DP ULN 2020 Cerkvenjak

Cilj kluba v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, mode-
larje kot motorne padalce. Prav tako želimo še naprej aktivno 
sodelovati z domačimi in tujimi klubi ter delati na približeva-
nju letalskega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zaintere-
sirane vabimo, da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših 
prireditvah.

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

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak

MOTO KLUB SLOVENSKE 
GORICE CERKVENJAK

Motoristična sezona se nadaljuje kljub omejitvam zaradi ko-
ronavirusa. Tradicionalni, tokrat že 13. blagoslov motorjev po 
koledarju moto zveze je v mesecu marcu bil odpovedan.

V upanju, da se bodo omejitve kmalu sprostile, smo se vse-
eno na sezono pripravljali in bili prepričani, da bo dogajanje 
v moto klubu zaživelo. Izvedli smo nekaj voženj v omejenem 
številu. Na koledarju prireditev Občine Cerkvenjak  ob občin-
skem prazniku so se dnevi praznovanja vse bolj bližali in v 
tem času so se tudi omejitve  omehčale in nekako odprle mo-
žnosti za izvedbo 13. blagoslova motorjev v Cerkvenjaku.

Tako smo 7. junija 2020 organizirali blagoslov z izved-
bo maše ob 10. uri, kjer so sledili nagovor predsednika kluba 
Igorja Lempla, župana Marjana Žmavca in blagoslov motorjev 
s strani župnika Janka Babiča. Tudi tokrat smo pokazali dobro 
organizacijo ter hkrati ponovno potrdili dejstvo, da motoristi 
od blizu in daleč res radi prihajajo k nam v Cerkvenjak. Prija-
vljenih je bilo kar 22 klubov iz Slovenije. Skromna pogostitev 
ter kramljanje o dogajanju sta nas popeljala v nedeljski popol-
dan, ki pušča spet nove sledi lepih spominov na druženje.

V sklopu občinskega praznika je Moto klub Slovenske go-

rice bil ponovno aktiven tudi 21. junija 2020, ko smo skupaj z 
organizatorjem AMD Lenart v Cerkvenjaku predstavili delo-
vanje AMZ Slovenije. Na sami predstavitvi so si lahko člani 
AMZ podaljšali članstvo, sklenili nova, se seznanili z novite-
tami, za popestritev pa testirali očala vida v promilih alkohola.

Aktivnosti in voženj v mesecu juniju je bilo kar veliko, saj 
lepo vreme motoriste kar pritegne na ceste.

Na povabilo naših prijateljev MK Kavalirji smo se prav tako 
podali na pot ter se z dvodnevnim motorističnim  izletom ude-
ležili praznika Svetega Petra ter blagoslova motorjev v Šem-
petru pri Gorici.

Motoristična sezona je v popolnem teku, vsem motoristom 
in motoristkam ter udeležencem v prometu pa želimo varno 
vožnjo.

MK Slovenske Gorice – Cerkvenjak, predsednik Igor Lempl 

NK CERKVENJAK V 
NOVO SEZONO TUDI Z 

NOGOMETNIM VRTCEM
V NK Cerkvenjak smo poletno obdobje izkoristili za pri-

pravo na novo sezono, tako z igralskega kot organizacijskega 
vidika. Vse selekcije so se nemoteno pripravljale na začetek 
sezone 2020/2021. V septembru pa se je na treningih pridruži-
la tudi naša nova selekcija, Nogometni vrtec NK Cerkvenjak 
ali “Cerkvenjaški zajčki”. Ekipa šteje kar 23 otrok, ki za zdaj 
trenirajo enkrat tedensko, so pa doživeli že tudi prvi “nogo-
metni krst”, saj so odigrali tri turnirje in se tako seznanili z 
nogometno igro v realnosti. 

Člani
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Za organizacijo zadnjega 
turnirja smo bili zadolženi 
v našem klubu, ob tej priliki 
smo hoteli otrokom iz štirih 
klubov postreči tudi s peče-
nimi kostanji. Vendar so nam 
zaradi nove vladne uredbe 
in priporočil NIJZ bili načr-
ti prekrižani, tako da močno 
upamo, da omenjeni turnir 
najmlajših izpeljemo še le-
tos. Ostale selekcije so igrale 
nemoteno, za ogled članskih 
tekem pa smo pridobili tudi 
pozitivno mnenje NIJZ, tako, 
da si pri upoštevanju vseh pri-
poročil lahko tekme ogledajo 
tudi gledalci. 

Vrtec

V klubu smo v tem obdobju z lastnimi sredstvi in s pomo-
čjo sponzorjev obnovili oziroma zamenjali kar nekaj opreme. 
Z novimi dresi smo opremili člansko ekipo in selekcijo U9, 
skupno nabavili 50 žog (primerne posameznim selekcijam), 
pridobili dva para aluminijastih golov z mrežami, ki so nujno 
potrebni za organiziranje turnirjev mlajših selekcijah, bodo pa 
zelo uporabni tudi pri treningu ostalih selekcij, nabavili smo 
dosti trenerskih rekvizitov, kupili par “gasilskih zložljivih gar-
nitur”, pridobili dva večja senčnika, ki nas bosta varovala pred 
dežjem in soncem, kupili nov tiskalnik in še bi se verjetno kaj 
našlo. V načrtu pa imamo kupiti še dodatne trenerske rekvizite, 
saj se članstvo in število selekcij veča. Sedaj, ko se je ekipa v 
celoti vzpostavila, smo si kot prednostno nalogo zadali nakup 
dresov za naše najmlajše (Nogometni vrtec NK Cerkvenjak).

V jesenskem obdobju že načrtujemo, kako bomo izvajali 
treninge. Kot vedno se zanašamo na OŠ Cerkvenjak, ki nam v 
tem obdobju nudi svojo telovadnico za naše treninge.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem sponzorjem, simpatizerjem 
in staršem za pomoč in podporo, da v klubu lažje krmarimo 
skozi negotovo obdobje. Hkrati pa vabimo vse, ki jih nogomet 
zanima in veseli, da seveda ob upoštevanju vseh priporočenih 
ukrepov pridejo spodbujat naše fante, ki trenutno tekmujejo 
kar v šestih tekmovalnih skupinah.

Jani Dimec, predsednik NK Cerkvenjak

AKTIVNOSTI SEKCIJ NK 
CERKVENJAK 

S pripravami na novo sezono smo najprej pričeli v članski 
selekciji, že v začetku julija, v avgustu pa so sledile še ostale 
selekcije. Konec avgusta so se naši trenerji udeležili tudi re-

dnega letnega izpopolnjevalnega seminarja ZNT Maribor, ki 
je letos potekal kar na domačem igrišču v ŠRC Cerkvenjak.
Pregled dosedanjih aktivnosti po selekcijah (sezona 
2020/2021)
U7 (Najmlajši cicibani, trenerja: Damjan Žmavc in Jani Dimec)

Ker je v U7 bilo premalo igralcev, smo se odločili, da za se-
lekcijo nastopajo kar fantje iz nogometnega vrtca, kljub temu 
da so komaj pričeli z igranjem nogometa. Manjka jim še kilo-
metrine, a jim je že uspelo vknjižiti tudi prvo zmago. Igrajo 
proti ekipam: NK Lenart, NK Paloma in NK Jurovski Dol. 
Liga pa se igra v obliki turnirjev, na gole 2x1 meter in 4 na 4.
U9 (Mlajši cicibani, trenerja: Tadej Vajzman in Rok Lorenčič)

Fantje so lani prvič začeli igrati v ligi, letos pa že kažejo 
zobe, saj so do sedaj še neporaženi! Premagali so NK Pohorje, 
NK Lenart, NK Jurovski dol in NK Kovinar, z NK Mariborom 
pa so igrali neodločeno. Žal pri selekciji ni vodene lestvice. S 
treningi so začeli v avgustu, trenirajo dvakrat tedensko, nedav-
no pa smo jih tudi oblekli v nove drese.

U11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Selekcija starejših cicibanov je s treningi pričela v začetku 

avgusta in trenira dvakrat tedensko. Do sedaj so odigrali štiri 
tekme, trikrat zmagali in le enkrat za las izgubili. Njihova gol 
razlika znaša 36:7. Premagali so Pobrežje, MB Tabor in Kun-
goto, izgubili pa proti Lenartu. Do konca jesenskega dela jih 
čakajo še štiri tekme. Tudi tukaj ni lestvice.

U13 (Mlajši dečki, trener: Damjan Žmavc)
Z novo sezono je selekcijo prevzel Damjan Žmavc. Treningi 

so dva do trikrat tedensko, fantje pa so s treningi pričeli v avgu-
stu. Do sedaj so odigrali 5 tekem, trikrat zmagali in dvakrat iz-
gubili, enkrat samo z 1:0. Kljub temu trenutno zasedajo 1. me-
sto v svoji ligi (U13 Mlajši dečki – 4. skupina). Razmerje danih 
in prejetih zadetkov imajo 16:6. Najboljši strelec ekipe  je Enej 
Huber. Do konca jesenskega dela jih čakata še dva kroga.

Cerkvenjaški zajček
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U15 (trener: Gorazd Perkovič)
S treniranjem so začeli v avgustu in odigrali že 6 krogov v 

2. ligi U15. Kljub temu da je fantov ravno dovolj za igranje 
tekem, se trudijo po najboljših močeh. Trenutno so na 8. mestu 
v svoji ligi in imajo 3 točke. Gol razliko imajo 6:23, najboljši 
strelec pa je Jure Mulec s tremi zadetki. Do konca jesenskega 
dela jih čakajo še trije krogi. Pri selekciji si želijo še novih 
moči, zato vsi fantje lepo vabljeni, da se jim pridružite!
Člani (trener: Sašo Kreslin)

Člani so s pripravami letos začeli še prej kot običajno, že v 
začetku julija. V času priprav so trdo in pridno trenirali, odi-
grali pa kar 10 prijateljskih tekem. V prestopnem roku sta klub 
zapustila dva igralca, prišla pa dva nova. Trenutno so odigrali 
7 tekem v 2. članski ligi in trenutno zasedajo 6. mesto z 10 
točkami. Premagali so Slivnico, Prepolje in Rošnjo-Loko, s 
Framom pa remizirali. Gol razlika znaša 11:11, najboljši stre-
lec ekipe pa je Vid Benjamin Krajnc s 4 zadetki. Člani so pred 
kratkim dobili tudi nove drese.

Naj vas spet spomnimo, da je vpis v nogometno šolo NK 
Cerkvenjak mogoč skozi celotno leto. Pričakujemo vas v ŠRC 
Cerkvenjak, lahko pa nas kontaktirate tudi preko našega Fa-
cebook profila, maila nkcerkvenjak@gmail.com ali obiščete 
našo spletno stran www.nkcerkvenjak.si, kjer boste lahko našli 
še ostale informacije o klubu ter nogometni šoli. Pri treniranju 
in igranju tekem seveda upoštevamo vsa priporočila NIJZ ter 
državne ukrepe.

Dejan Žmavc, prof.

KMN CERKVENJAK
V KMN Cerkvenjak smo poletje preživeli kar aktivno. Naj-

prej smo do konca odigrali 1. MFL Lenart, kjer smo na koncu 
dosegli 6. mesto. 

V mesecu juniju smo organizirali tekmo s Polka reprezen-
tanco, ki je bila odigrana v ŠRC Cerkvenjak. Tekma je bila 
dobro obiskana, kasneje nam je sicer zagodlo vreme, vendar to 
ni zmotilo »reprezentantov«, da ne bi še odigrali nekaj pesmi 
iz svojega repertoarja. Tekma se je končala z neodločenim re-
zultatom, zato smo na koncu streljali še enajstmetrovke, kjer je 
z več zbranosti in sreče zmagala Polka reprezentanca. Odloči-
len zadetek je dosegel cerkvenjaški reprezentant Mitja Firbas. 

Kasneje v juniju smo organizirali tudi turnir med zaselki Ob-
čine Cerkvenjak. Prijavilo se je 10 ekip, ki so pokazale, da se 
v Cerkvenjaku še vedno igra dober mali nogomet. Slavila je 
ekipa Cerkvenjaka, ki je zimskemu naslovu prvaka dodala še 
poletnega.

Drugo mesto je pripadlo ekipi iz Brengove, tretje pa ekipi 
Cogetincev. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran Miha 
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Kovačič, za najboljšega vratarja pa Bojan Borko. Turnir je bil 
tudi zelo lepo obiskovan. Število obiskovalcev je spominjalo 
na zlate čase malega nogometa v Cerkvenjaku.

David Košnik

KOLESARSKO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Poletje, ki je za nami, za nas kolesarje in za naše društvo ni 
bilo tako uspešno, kot smo si želeli. Tudi nam je covid-19 pre-
prečil marsikatero druženje na maratonih in skupinskih vadbah. 
V času, ko so se v Sloveniji in naši okolici množično odpove-
dovale vse večje športne prireditve in so se kolesarski maratoni 
izvajali virtualno ali posamično brez druženja, smo se v Kole-
sarskem društvu Cerkvenjak odločili, da ponovno organiziramo 
kolesarski trim po naših Slovenskih goricah. Sama organizacija 
in udeležba na tretjem kolesarskem trimu je bila v veliki meri 
odvisna od stalno spreminjajočih omejitev iz NIJZ-ja, tako da 
se še teden pred prireditvijo ni vedelo, kako in ali bomo lahko 
trim sploh izpeljali. Zato gre še enkrat zahvala vsem članom 
društva, za njihovo požrtvovalnost in pomoč pri organizaciji.

Kljub vsem zapletom smo se na praznično soboto, 15. av-
gusta, zbrali pred gasilskim domom v Cerkvenjaku. Podali 
smo se na 37 km dolgo pot, ki pa kljub svoji dolžini ni bila 
najlažja, saj je bilo na poti kar nekaj višinskih metrov, ki smo 
jih morali premagati. Da je kolesarski trim potekal varno in 
brez poškodb, se moramo zahvaliti prostovoljnim gasilcem iz 
Cerkvenjaka, Oseka in Vitomarcev, ki so nas usmerjali na kri-
žiščih in skrbeli za varnost vseh udeležencev. V odlični družbi 
in z veliko dobre volje smo kolesarji trim uspešno zaključili. 
Na koncu smo si ob hrani in pijači obljubili, da se naslednje 
leto spet srečamo. Še enkrat se zahvaljujemo vsem sponzorjem 

in donatorjem, ki nam stojijo ob strani in brez katerih nam ne 
bi uspelo organizirati kolesarskega trima. 

Sezona kolesarjenja na prostem se počasi umika hladnemu 
vremenu, ko bomo morali kolesa pospraviti v klet in jih pri-
praviti na naslednjo sezono. Vseeno pa to za nas v društvu ne 
pomeni, da bomo pozimi počivali in gledali v zrak. Pripravlja-
mo se na nakup trenažerjev oz. valjčkov, na katerih bi lahko 
kolesarili tudi pozimi. Prizadevamo si, da bi organizirali vode-
ne skupinske vadbe, na katerih bi ob dobri motivaciji hitreje 
porabljali odvečne kalorije.

Še vedno velja vabilo, da se nam pridružite in včlanite v 
naše društvo. Vabljeni ste vsi, ne glede na to, ali vozite cestno, 
treking ali električno kolo. Vsakega novega člana bomo zelo 
veseli! Vsi, ki vas zanima včlanitev v društvo, nam lahko piše-
te na e-mail: kdcerkvenjak@gmail.com, ali pa nas kontaktirate 
preko Facebook profila.

Damir Perkovič, blagajnik

STRELSKO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Kljub trenutni epidemiološki situaciji, ki je to leto koreni-
to spremenila naš vsakdan, so se naša društva ob občinskem 
prazniku naše občine letos zelo potrudila, da so bile v skladu 
s priporočili NIJZ vsaj nekatere prireditve izpeljane približno 
podobno kot pretekla leta. Tudi Strelsko društvo Cerkvenjak 
je tradicionalno streljanje z zračno puško za pokal občine iz-
peljalo sicer malo drugače, kot smo bili tega do sedaj vaje-
ni. V nedeljskem popoldnevu, 14. 6. 2020, je na strelišču v 
Kadrencih potekalo tekmovanje v streljanju z zračno puško 
med posamezniki in med zaselki naše občine. Ekipo zaselka 
so sestavljali trije strelci, ne glede na spol in starost, stanujoči 
v zaselku, ki so ga zastopali. Sodelovalo je šest ekip iz šestih 
zaselkov ter nekaj posameznikov. Najboljše so se z 727 zade-
timi krogi izkazali strelci s Peščenega Vrha. Drugo mesto je 
osvojila ekipa iz Brengove z 226 zadetimi krogi, na tretjem 
mestu pa so jim sledili strelci iz Kadrencev, ki so si tretje me-
sto pristreljali z 184 zadetimi krogi. 

Tudi med posamezniki je vladala ostra konkurenca. Slednji 
so se pomerili v treh kategorijah. V najmlajši, osnovnošolski 
kategoriji, kjer so mlade strelke in strelci streljali z naslonom, 
je zmagal Jure Mulec z 88 zadetimi krogi. Drugo mesto je 
osvojila Ivana Vršič z 78 zadetimi krogi, sledil pa ji je Rok 
Domajnko z 61 zadetimi krogi. V ženski konkurenci je bila 
najboljša Terezija Živko z 79 zadetimi krogi, sledila ji je Tatja-
na Vurcer z 71 zadetimi krogi, tretje mesto pa si je pristreljala 
Milojka Domajnko s 57 zadetimi krogi. V kategoriji moških je 
bil najuspešnejši Franc Kocuvan z 80 zadetimi krogi, takoj za 
njim se je uvrstil Stanko Vršič z 78 zadetimi krogi, kot tretji 
pa se je zapisal Marjan Kocuvan s 77 zadetimi krogi. Najbolj-
še tri ekipe in prvi trije posamezniki v vsaki kategoriji so bili 
nagrajeni s pokali. Še enkrat iskrene čestitke vsem uspešnim 



22. OKTOBER 2020 ZRNJE

29

strelkam in strelcem!

V novembru in decembru preteklega leta je naše društvo 
prisostvovalo v medobčinski ligi v streljanju z zračno puško, 
ki se je nadaljevala še v mesecu januarju, februarju in marcu 
2020. Organizator lige je bilo Strelsko društvo Trnovska vas, 
sodelovalo pa je devet ekip iz sedmih strelskih društev. Pred 
odstreljanim zadnjim krogom tekmovanja v marcu nam je za-
godel novi koronavirus, ki je ligo prestavil do nadaljnjega, ob 
nekoliko ohlapnejših ukrepih in boljši epidemiološki situaciji 
pa je bil zadnji krog izveden 5. 9. 2020 na strelišču v Trnovski 
vasi. Naša ekipa (Jana Grager, Gregor Šeruga, Branko Peklar, 
Stanko Vršič in Marjan Kocuvan) se je spet odlično izkazala, 
saj je z zmago proti do tedaj neporaženi ekipi iz Oseka ohra-
nila odlično tretje mesto, ki ga je ‘’držala’’ vse od prekinitve 
tekmovanja v marcu. Drugo mesto so si pristreljali strelski ko-
legi z Benediškega Vrha, zmagovalci lige pa so postali strelski 
kolegi iz Oseka. Na omenjeni uspeh smo v našem društvu zelo 
ponosni in vsem zaslužnim članom ekipe iskreno čestitamo!

Upamo in želimo si, da bomo lahko s predvidenimi društve-
nimi aktivnostmi v strelski sezoni, ki se z jesenjo pričenja, 
kljub ukrepom kar se da nemoteno nadaljevali in še naprej do-
segali odlične strelske dosežke. 

Patricija Peklar

MLADI IN ZNANJE

ERIK KLADOŠEK – 
ZLATI MATURANT IZ 

CERKVENJAKA
Po napornem šolskem letu, ki ga je zaznamovala pandemija 

koronavirusa, je dijake četrtega letnika čakal še zrelostni pre-
izkus, matura. Navkljub nenavadnim razmeram pa se Občina 
Cerkvenjak lahko pohvali z izjemnim uspehom svojega obča-
na. Erik Kladošek, bivši dijak Prve gimnazije Maribor, je bil 
eden izmed mariborske trinajsterice, ki so maturo opravili s 30 
točkami ali več in si prislužili laskav naziv zlatega maturanta. 
Ta uspeh je le potrdilo za vse njegovo delo ne samo v srednji 
šoli, ampak v njegovem celotnem izobraževanju. 

Erik sedaj nadaljnje šolanje v tujini, natančneje na Škot-
skem, kjer bo študiral matematiko. Pravi, da je študij v tujini 
njegova velika želja že iz osnovne šole. K drugačni poti študija 
ga je prav tako pritegnilo dejstvo, da študijski program omo-
goča posamezniku razvoj na več področjih.

Načrtov, kako in kam po študiju, še nima razen tega, da 
 želi s svojim znanjem iz tujine pripomoči razvoju svojega do-
mačega kraja.

Jani Dimec

POGLED V VRTEC 
CERKVENJAK 

K nam vodijo različne poti.
Ene so kratke, druge dolge, ene so ravne,
druge zavite, ene asfaltirane,
druge posute s peskom …
Vsaka pa je prava.

Različni so tudi otroci in starši, ki vstopajo k nam. Trudimo 
se sprejeti in upoštevati to individualnost, različnost, z name-
nom, da bi v vsakem našli in razvijali to, kar je in kar lahko 
postane. Tudi spotikamo se in pademo na tej poti, vendar nam 
je to le nov izziv za naprej, da bo padcev čedalje manj. 

Zatorej vstopite, skupaj nam bo uspelo.
V novem šolskem letu 2020/2021 je oziroma bo vstopilo 

110 otrok, ki bodo obiskovali naš vrtec. Skupaj bomo prehodi-
li različne poti, ki pa nas vse skupaj vodijo do novih prijatelj-
stev, znanj, igre …

Nova spoznanja vzgojiteljic in prijateljev smo preživeli v 
septembru, ko smo uživali v rajanju, prepevanju, igranju. Me-
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sec smo si popestrili s poligonom, ki smo ga premagovali s 
skiroji. Otroci so zelo uživali, spoznali nova pravila v prometu 
ter pokazali svoje veščine v vožnji. 

Oktober je mesec, v katerem se pogovarjamo o domačih ži-
valih, opazujemo in skrbimo za polže, obiskali bomo kmetijo, 
prisluhnili pravljicam knjižničarke Jožice Vršič ter Aleksandre 
Papež. Enostavno, pred nami so zanimivi dnevi, ki jih še po-
sebej popestrijo otroški nasmehi, ki nam sporočajo, da je naša 
skupna pot prava in da gremo v pravo smer. 

Aleksandra Pučko, vodja vrtca

ZDRAVJE / DRUŽINA

ODZOVITE SE NA VABILO V 
PROGRAM SVIT

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu 
in danki. Namenjen je zdravim ljudem, ki pri sebi ne opažajo 

znakov bolezni. Vključuje prebivalce  v starosti od 50 do 74 
let z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

V Sloveniji  po zaslugi presejalnega Programa Svit raka na 
debelem črevesu in danki odkrijemo zgodaj, ko je zdravlje-
nje uspešnejše, ali pa ga z odstranjevanjem predrakavih spre-
memb celo preprečimo. 

Kljub izjemnim uspehom Programa Svit se vabilu v pro-
gram še vedno vsaka tretja oseba v ciljni starosti ne odzove. 
To pomeni, da vsaka tretja oseba lahko v sebi nosi bolezen, 
ki bi jo lahko enostavno preprečila ali ozdravila, pa se tega ne 
zaveda, saj misli, da je zdrava. 

Pozitiven test na prikrito krvavitev v blatu ne pomeni, da ima 
oseba raka. Med testiranimi na kri v blatu je pozitivnih 6 od 100 
oseb, a le pri enem od 1.000 testiranih je odkrit rak. Da razjasni-
mo, zakaj je do krvavitve prišlo, je potreben natančen pregled 
debelega črevesa s kolonoskopijo. Pri tem pogosto odkrijemo 
predrakave spremembe (polipe), ki jih že med kolonoskopijo 
odstranimo in tako preprečimo, da bi se iz njih razvil rak. 

Zaznavamo, da se vsak peti v program sicer odzove enkrat, 
nato pa ne več, ali izpušča vabila in se odzove v večletnih raz-
mikih, saj misli, da je zdrav, če je en test negativen. 

Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, 
preden se pojavijo prvi simptomi. Mnogokrat je takrat, ko simp-
tome opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj 
ni v redu, že pozno, zato je pomembno, da ukrepamo prej. 

Prav tako morebitne spremembe na steni črevesa ne krvavijo 
nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se zgodi, da ravno v času, 
ko smo odvzeli vzorec, spremembe niso krvavele in je bil test 
negativen, kljub temu pa se je v našem telesu bolezen že za-
čela razvijati. Ljudi v ciljni populaciji želimo opomniti, da je 
potrebno, da se v presejalni program odzivamo redno, na vsaki 
dve leti, tako lahko morebitno bolezen še pravočasno zaznamo 
in jo uspešno odstranimo. 

Tudi če je naš test vsaki dve leti negativen – toliko bolje! 
Program Svit je namreč namenjen zdravim ljudem, da svoje 
zdravje tudi ohranijo. 
Odzivnost vabljenih v Program Svit v Podravski regiji

Odzivnost vabljenih v Program Svit iz leta v leto nekoliko 
niha, vsekakor pa skozi leta zaznavamo trend naraščanja odziv-
nosti. V letu 2019 je bila odzivnost v Sloveniji 65,59-odstotna, 
v zdravstveni regiji Maribor pa 62,82 -odstotna. V primerjavi z 
letom 2018 se je zvišala za slab odstotek. Ugotavljamo, da je vse 
od začetka programa odzivnost za 2– 3 % nižja od slovenskega 
povprečja. Po zadnjih podatkih o odzivnosti imamo v regiji pet 
občin, kjer je odzivnost pri moških nižja od 50 %, zato delamo v 
smeri, da spodbudimo moške, da se odzovejo vabilu v Program 
Svit. Iz izkušenj vemo, da nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo. 
Udeležba v presejalnih programih je vaša pravica in hkrati 
izraža skrb za lastno zdravje.
Svit lahko reši življenje tudi vam, zato ne oklevajte pri 
ponujeni možnosti za sodelovanje. Gre le za nekaj minut 
vašega prostega časa in malce dobre volje. Za vključitev v 
program spodbudite tudi svoje bližnje, sorodnike, prijate-
lje, sosede, za katere veste, da so ali bodo prejeli vabilo. 

Marija Hanželj, koordinatorica Programa Svit za Podravje

KAKŠNE SO POSLEDICE 
PREKOMERNIH VTISOV IZ 

OKOLJA PRI OTROCIH?
Problematika preobremenjenosti čutil na primeru medi-
jev in pot do rešitve

Vedno pogosteje opažamo, da v sodobnem času otroci od-
raščajo pod vplivom preobremenjenosti z vtisi. Kadar otroku 
prihaja naproti preveč vtisov, se pri njem pojavijo različne 
posledice, ki preprečujejo njegov zdrav razvoj. Za starše te 
posledice lahko sčasoma privedejo do vzgojnih izzivov, ki so 
včasih precej težko obvladljivi. Zaradi vse večje pojavnosti ta-
kšnih izzivov je za starše, vzgojitelje, učitelje in ljudi v drugih 
poklicih, ki nosijo skupno odgovornost za razvoj otrok, nujno 
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da pri dveh letih starosti preprosto ni zdravo otroku ponuja-
ti tablice ali televizijskega ekrana. Oba omenjena primera sta 
škodljiva za razvoj otroka in vzroke za škodljivost je mogoče 
razumeti in se nato na primeren način orientirati pri vzgoji, 
izobraževanju, zdravljenju …

Vsem otrokom želim, da čim več časa preživijo v naravi in 
da ekrani samevajo.

Tina Purgaj Gorc, dr. med.

HIDRANTI
Oktober je mesec požarne 

varnosti. Letošnjega zazna-
muje tema »Kdor za po-
žarno varnost poskrbi, je v 
prostem času brez skrbi«. Z 
njo želijo gasilci poudariti, 
da moramo za požarno var-
nost poskrbeti tudi, ko nas 
ni doma.

Za gasilce so pomembni 
tudi brezhibni hidranti. Pri 
pregledu le-teh pa gasilci 
kot tudi delavci ptujske ko-
munale najdejo tudi nedelu-
joče oziroma okvarjene, kot 
je, denimo, ta na posnetku.

F. B.

KAKO PRAVILNO LOCUJEMO ODPADKE?

smeti od pometanja  /  plenice  /  umazana 
in neuporabna oblačila ter obutev  /  

onesnažen papir ali embalaža  /  higienski 
material  /  ohlajen pepel  /  ohlajeni 

cigaretni ogorki  /  vrečke iz sesalca  /  lasje  
/  posoda iz keramike ali porcelana  /  

tapete  /  neuporabne tkanine in usnje  /  
odpadki iz šivanja  /  mačji pesek    /    

fotografije  /  manjši odpadki iz gume  /  
lepilni trak  /  plutovinasti zamaški steklenic   

/  papir za peko  /  zobne ščetke   

MESANI 
KOMUNALNI 

ODPADKI

plastenke pijač in živil  /  
pločevinke pijač in živil  / konzerve živil  /  
tetrapak in večslojna sestavljena 
embalaža (za npr. za mleko, sokove)  /  
plastične vrečke in folije  /  embalaža iz 
stiroporja  /  alu folije  /  plastični krožniki, 
ločki in kozarci  /  plastična embalaža 
čistil in pralnih sredstev (mehčalec, 
šampon, tekočih mil…)  /  plastične tube 
od zobnih past  /  embalaža CD-jev in 
DVD-jev  /  plastični in kovinski pokrovčki 
in zamaški  /  škatlice od cigaret

MESANA 
EMBALAZA

MESANA 
EMBALAZA

poznavanje te pereče problematike.
Če želimo zagotoviti zdrav razvoj otroka, morajo imeti vtisi, 

ki jih otrok zaznava, neko povezavo. Poskrbeti moramo, da iz 
vtisov otrok razvije neko razumljivo, njemu pripadajočo vsebino. 
Otrok mora vtise ponotranjiti zato, ker se s pomočjo njih dejansko 
razvija. Zdrav razvoj pomeni celostni razvoj otroka. Ne želimo si 
enostranskosti in na drugi strani pomanjkanja bistvenih sposobnosti, 
ki bi otroka v poznem razvoju omejevale, saj bi mu v odraslosti to 
predstavljalo ovire. Prihaja pa na primer do tega, da otrokom vtise 
ponujamo z namenom čim prejšnjega razvoja intelekta. Do tega, 
da jim ponudimo neprimerne vsebine glede na njihovo starost. 
Prihaja do enostranskosti, ki se odraža vse do sprememb anatomije 
otroka (na primer, ker se njegovi možgani razvijejo drugače zaradi 
pomanjkanja gibanja), kar je zelo zaskrbljujoče. 

 
Primere, ki kažejo na to, da otroke izpostavljamo prekomerni 

obremenjenosti z vtisi, najdemo s pozornim opazovanjem oko-
lice praktično vsepovsod. Otrokom v sedanjem svetu skorajda 
ne znamo ponuditi neke stalne kontinuitete in ritma v nenehno 
spreminjajočem se svetu vtisov. Imamo pomanjkanje občutka za 
primernost vtisov v določenem razvojnem obdobju otroka, kar 
seveda nujno sledi iz nepoznavanja osnov razvoja človeka v ob-
dobju otroštva. Te teme so velikega pomena za današnji čas, saj 
pri otrocih opažamo posledice (hiperaktivnost, razdražljivost, 
nespečnost, anksioznost, depresijo, debelost …), ki jih nato ni 
mogoče več reševati. Primerno je, da se lotimo že njihovih vzro-
kov in ne da naslavljamo šele posledice, ki so večinoma zelo 
težko rešljive. Kar je v nekem obdobju razvoja otroka namreč iz-
gubljeno, je kasneje zelo težko nadoknaditi, če je sploh mogoče.

Ko pogledamo na primer načine vzgoje in izobraževanja v da-
našnjem času, vidimo, da se vse več pozornosti usmerja na učenje 
preko medijev, ki so postali redni spremljevalci naših otrok. Ti po-
nujajo številčnost vtisov, informacij, možnosti, ki naj bi jih otroci 
vse po vrsti usvojili in se s tem izurili za samostojno življenje. Ali 
je res tako? Ali dejansko ne opazimo, da se med časom pred medi-
ji otroci zares ne priučijo sposobnosti, ki so potrebne za kasnejše 
samostojno življenje? Zakaj je temu tako? Zato ker se njihova 
pozornost preko medijev ne usmerja. Dejansko se pozornost raz-
kraja in se razpršuje med te številčne možnosti, ki so jim ponujene 
s pomočjo medija, pa naj bo to TV, računalnik, telefon, tablica ... v 
prvem letu starosti celo glasba, ki je nenehno v ozadju, vpliva na 
otrokovo sposobnost ponotranjanja vtisov. Z blokiranjem otroko-
vih celovitih zmožnosti za dojemanje resničnega sveta vplivamo 
na njegov razvoj in tega bi se morali začeti zavedati. Namesto da 
bi otroke vodili do celovite in zaokrožene individualnosti, jih s 
ponujanjem neštetih možnosti izgubljamo v razpršenosti. Na pri-
meru medijev lahko skupaj naredimo korak naprej:

Morali bi se začeti resnično in na znanstveni podlagi pogo-
varjati o smislu in bistvu medijev ter njihovi vlogi pri razvoju 
otroka in človeka nasploh.

Otrok z razpršeno, analitično pozornostjo, ki sčasoma posta-
ne edina znana stalnica v njegovem doumevanju, ima namreč 
težave. Te so tukaj, pred nami, in jih lahko danes že opazuje-
mo. Pogled na to, kjer smo v resnici, je prvi korak na poti do 
spregledanja rešitve. 

Pri skrbi za zdrav razvoj otroka torej ne gre za številčnost in 
pestrost vtisov, temveč gre za našo skrb in odgovornost, da otroku 
pomagamo razviti zmožnosti za ustrezno, poglobljeno pozornost.

Seveda je vsem nam lažje na primer razumeti, da otroka 
ne bomo postavljali na noge pri štirih mesecih, kot razumeti, 
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MED NAŠIMI LJUDMI

ZLATOPOROČENCA 
ELIZABETA IN ANTONIO 

TATTI
V krogu najdražjih sta 15. avgusta 2020 praznovala 50 let sku-

pne življenjske poti – zlato poroko –  Elizabeta in Antonio Tatti.
Elizabeta se je rodila leta 1950 v Čagoni, družini Ljubec kot 

VABILO ZA VKLJUČITEV 
V  PROGRAM »KREPITEV 

DRUŽINE«

V začetku meseca novembra 2020 
bomo na Ptuju pričeli z izvajanjem 

preventivnega družinskega programa  
»Krepitev družine.«

 Program »Krepitev družine« je namenjen staršem in otro-
kom, ki si želijo izboljšati  in nadgraditi družinske odnose, 
izboljšati veščine starševstva, vzgojne prijeme ter pozitivno 
vplivati na otrokovo vedenje in na njihovo samopodobo. 

Srečanja bodo trajala približno dve uri. Pričeli bomo s 
skupnim manjšim obrokom, nato bosta sledila predstavitev 
programa in uvod v prvo srečanje. Srečanje bomo nadalje-
vali v manjših skupinah (starši posebej in otroci/mladostni-
ki posebej), na koncu se dobimo vsi skupaj in naše srečanje 
zaključimo.

Če vam je dovolj vzgojnih nasvetov, ki jih ponujajo pri-
ročniki in strokovnjaki, in želite teorijo raje prenesti v pra-
kso, ste toplo vabljeni, da se pridružite programu.

Prijave in dodatne informacije:
e-pošta: mostovi.preventiva@arsvitae.si
Telefon: 070 478 804 (Irena Rojko)
Prijave zbiramo do 31. 10. 2020.

Udeležba v programu je brezplačna.
VESELIMO SE DRUŽENJA Z VAMI.

četrta izmed šestih otrok. Osnovno šolo je obiskovala v Cerkve-
njaku, z 18 leti pa je odšla v Nemčijo, v kraj Plettenberg v deželi 
Posarje – Saarland, kjer je delala kot pomočnica v bolnišnici. 

Antonio se je rodil 1945 leta v kraju Collinas, mestu Cagli-
ari na Sardiniji v Italiji, kjer je obiskoval osnovno šolo in se 
tudi učil za ključavničarja. Kmalu za tem pa se je odpravil za 
boljšim zaslužkom v Nemčijo, kjer je srečal svojo življenjsko 
sopotnico Elizabeto. Rodila se jima je hčerka Sandra. Po treh 
letih bivanja v Nemčiji so se preselili na Sardinijo, v kraj Vil-
lanovaforru, kjer sta si ustvarila svoj dom in rodil se jima je še 
sin Claudio, imata pa tudi že štiri vnuke, to so: Jakob, Jarno, 
Bernif in Leonardo, na katere sta zelo ponosna.

Zdaj Elizabeta in Antonio živita nekaj časa na Sardiniji in 
nekaj časa v Sloveniji, v lepo urejeni hiški v Čagoni, ki jo je 
Elizabeta podedovala po starših, kamor se zelo rada vračata 
med svoje sorodnike in prijatelje.

V. T.

V OSEKU ŽIVI NAJSTAREJŠI 
LOVEC NA LENARŠKEM 
IN USTANOVNI ČLAN LD 

CERKVENJAK
Z  naseljem Osek, ki spada v Občino Sv. Trojica v Slo-

venskih goricah, je imel Cerkvenjak  pred desetletji več kaj 
skupnega. Nekaj od tega ostaja še danes. Sicer pa je Osek (s 
svojimi 367 prebivalci ob koncu lanskega leta), ki je eno od 
osmih naselij v občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah,  dokaj 
zanimivo naselje, tako po svoji geografski legi kot drugih za-
nimivostih in aktivnostih njihovih vaščanov.

V Oseku najdemo rimsko gomilno grobišče in kamnolom. 
Oseški podzemni kamnolom velja za enega redkih v Sloveni-
ji, v katerem so kamen pridobivali podzemno in je bil iskano 
blago. Uporabljali so ga tudi za gradnjo cerkva Benedikt, Sv. 
Trije kralji in delno tudi pri gradnji cerkve na Ptujski gori. Iz 
Oseškega kamna naj bi bil zgrajen tudi negovski grad. Ta ka-
men pa je še danes iskan za gradnjo škarp in vinskih kleti.

Zanimivost Oseka je  prav tako domačija Bunderla, katero 
pročelje krasita slika sv. Florjana in sončna ura. Osek pa je 
nekoč imel tudi šolo.

V Oseku je prisotno tudi društveno življenje. Tukaj je kar 
nekaj let domoval lenarški motoristični klub in je bilo odpel-
janih več državnih in evropskih tekmovanj v motokrosu. Da-
nes je tam Paracenter Osek Društva paraplegikov Podravja. 
Najdemo še Strelsko društvo Osek, ki se pohvali z odličnimi 
strelci in organizacijo tekmovanj. Seveda pa ne moremo mimo 
zelo aktivnega Prostovoljnega gasilskega društva Osek, ki je 
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lani proslavilo 70-letnico uspešnega delovanja. Pohvalijo se 
lahko z lepo urejenim gasilskim domom kot potrebno gasilsko 
opremo in voznim parkom. Marsikateremu gasilskemu druš-
tvu so lahko vzor, še zlasti pri delu z gasilsko mladino.

94-letni Anton Ornik je najstarejši še živeči lovec na območju 
lovskih družin UE Lenart in še edini ustanovni član LD Cerkvenjak, 
danes LD Dobrava.

V tem trojiškem zaselku, ki meji na občine Benedikt, 
Cerkvenjak in Gornja Radgona, je doma tudi 94-letni Anton 
Ornik, najstarejši lovec na območju UE Lenart, z ženo Marijo 
sta najstarejša zakonca v Oseku. Anton Ornik je tudi še edi-
ni živeči ustanovni član Lovske družine Cerkvenjak, ki je bila 
ustanovljena 1954. leta in se leta 1968 preimenovala v Lovsko 
družino Dobrava. Danes je Ornik, ki pogreša svoje lovske to-
variše, saj zaradi bolezni ne more več aktivno delovati, član 
Lovske družine Benedikt. V obeh lovskih družinah je  bil tudi 
imenovan za častnega člana. Ob obisku je Anton Ornik za Zrnje 
povedal: »Lovska družina Cerkvenjak je bila ustanovljena 20. 
oktobra leta 1954 v Palučevi hiši v Cerkvenjaku«. Pri svojih 
letih se je spomnil  tudi vseh ustanovnih članov in podpisnikov 
ustanovne listine. Prvi starešina LD Cerkvenjak je bil Stanko 
Pavlas iz Stanetincev, tajnik pa Ernest Mlinarič iz Trojice. Prvo 
lovsko kočo so si uredili v Brengovi. Leta 1968 se je lovska 
družina Cerkvenjak  preimenovala v Lovsko družino Dobrava, 
kjer imajo danes svoje lovsko domovanje.  Anton pa ni bil le 
med ustanovnimi člani Lovske družine Cerkvenjak, temveč tudi 
tri desetletja pozneje ustanovljenega Strelskega društva Osek. 

Franc Bratkovič

OVTARSTVO SE  
DANES OHRANJA LE  

KOT OBIČAJ
Ovtar  je bil v 19. in v začetku 20. stoletja v Slovenskih gori-

cah čuvaj vinogradov, sadovnjakov in tudi polj. Njegova služ-
ba je trajala 3 mesece od 15. avgusta do 15. novembra. Delo je 
opravljal dan in noč. Opravljal ga je za več posestnikov. Ovtar 
pa ni mogel biti vsak. Kandidat za ovtarja je moral na sodišču 
priseči, da bo vestno opravljal ovtarsko službo z rednimi ob-
hodi. Soglasje, da lahko opravlja to delo, je morala dati tudi 
občina. Ovtar je bil opremljen z ovtarsko palico, katera je bila 
last občine. Izdelana je bila hruškove veje s kovinsko konico 
(nožem), nosil jo je na rami.

Ovtarjev zdaj že dolgo ni več, se pa ovtarstvo ohranja kot 
običaj. Tako so ovtarji, ki ohranjajo to izročilo, lani imeli  v 
Cerkvenjaku 1. srečanje slovenskih ovtarjev.

V Cerkvenjaku pa najdemo Rudolfa Druzoviča, ki je bil neke 
vrste ovtar v posodobljeni obliki pred 30 leti, leta 1990, mesec 
dni pri Vinagu. Ne prej ne pozneje Vinag ni varoval svojih 
vinogradov pred nepridipravi. Kot pove Druzovič, je bila to 
zanima anekdota iz njegovega življenja. Od sprehajalcev, ki so 
se sprehajali po Piramidi, je spoznal znane Mariborčane. Med 
njimi tudi olimpionika Leona Štuklja. Danes 78-letni Druzo-
vič še pove, da je bil v Vinagu 20 let kletar. V kolektivu so 
imeli tudi mešani pevski zbor, katerega član je bil, vodil pa 
ga je Jože Potrč. Sicer pa ima Rudolf Druzovič na obdobje v 
Vinagu, ki  ga danes več ni, nasploh lepe spomine.

Franc Bratkovič

SPAČKI, DIANA IN PUJS 
NA PLOČNIKU, LASTNIKI 

NEKJE ZGORAJ
V septembru in prvi polovici oktobra je bila Brengova pri 

domačiji Slaček posebno mesto za druženje spačkov (kakšne 
Diane in enega pujsa) in njihovih lastnikov. Razlog so bila »vi-
šinska dela« pri prenovi gospodarskega poslopja, ki bo, kot je 
slišati, v prihodnosti »dom starostnikov«, ki jih ne bo pokon-
čala korona, ampak (nekoč pač) korozija.

Tam naj bi namestili in »ozdravili« nekaj znamenitih citroe-
novih vozil, na katera so lastniki, ko so obnovljena, zelo pono-
sni in so prava paša za oči in priložnost za obujanje spominov 
na »prave avtomobile«.

E. P., foto: Ivo Peklar                                                                                      
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PRED 40 LETI NABORNIKI JLA 
Ure, dnevi, leta in celo desetletja minevajo hitreje, kot se 

človek sploh zaveda. Pa vendar se nekaterih dogodkov izpred 
desetletij spominjamo malce bolje kot drugih. Lepega sončne-
ga ponedeljka, 6. oktobra leta 1980, se jaz in moji štirje prija-
telji spomnimo zelo dobro. Morali smo se posloviti od svojih 
najbližjih, se odpraviti proti železniški postaji, vstopiti na vlak, 
ki nas je odpeljal na služenje vojaškega roka. Nismo vedeli, kaj 
nas tam čaka, vedeli pa smo, da smo daleč od doma, najbližjih 
in da bomo storili vse, da se vrnemo živi, srečni in zdravi.

Leto 1980: Alojz, Marjan, Stanko, Jože, Roman

Leto 2020: Jože, Stanko, Marjan, Roman, Alojz

To je bilo leto, v katerem je Rubikova kocka obnorela svet, 
leto, v katerem je Jugoslovanska ljudska armada izgubila svo-
jega vrhovnega poveljnika, Josipa Broza Tita. Leto, v katerem 
so mlajše generacije že pričele gledati na Jugoslavijo z vse bolj 
mešanimi občutki.

Zakaj vse to pišem? Zato, ker smo se letos, 6. oktobra, natan-
ko po štiridesetih (40) letih zbrali Alojz Firbas, Marjan Fekonja, 
Stanko Firbas, Jože Braček in Roman Lorenčič, vsi, ki smo tis-
tega daljnega leta 1980 prejeli vrtnice v domačem Cerkvenjaku 
in odšli na služenje vojaškega roka po različnih mestih Jugosla-
vije. Naš gostitelj Jože nas je na svojem domu prisrčno sprejel. 
Obujanje spominov na tisti čas in čas od takrat do danes bi lah-
ko trajalo v nedogled. Bilo je veliko lepega in marsikateri do-
godek nas je nasmejal. Ob slovesu smo si bili enotni, da so naši 
sinovi za to prikrajšani. Ali, kot je dejal eden od prijateljev, »nič 
jim ne bi škodilo«. Jožetu smo zaželeli veliko, veliko zdravja, 
Marjanu pa smo se zahvalili, da nas je zbobnal skupaj ter s tem 
prispeval k obujanju spominov in nadaljnjemu prijateljevanju.

R. L.

SPOMINI LETOS NIČ KAJ GOBJA LETINA
Letošnje leto v na-

ših gozdovih ni bilo 
kaj veliko gob, pred-
vsem ne jurčkov in 
lisičk. Je pa ljubite-
lje gobjih specialitet 
proti sredini tega 
meseca v gozdovih 
razveselila bogata 
bera marel.

F. B.

AJDA SE VRAČA NA  
NAŠA POLJA

Ajda je poljščina, ki ima v slovenski zgodovini večstoletno tra-
dicijo. Izhaja pa iz Azije. Gojili so jo že v času železne dobe. Njena 
uporaba pa se je močno razširila predvsem v srednjem veku.

V preteklosti so ajdo v Sloveniji sejali skoraj na vsaki kme-
tiji. Sejali so jo tudi mali posestniki, saj je bila pomemben vir 
prehrane. Uporabljali so jo kot kašo, predvsem pa za moko, iz 
katere so kuhali žgance, ajdov močnik, nekateri pa so iz ajdove 
moke pekli tudi kruh. Ajda je bila namenja drugi žetvi, saj so 
jo vedno sejali potem, ko so poželi ječmen in pšenico. Danes 
jo sejejo le redki, potem ko je na prehodu iz starega v novo 
tisočletje v naših krajih malodane izginila s polj.

Ajda je imela svoje mesto tudi v ljudski medicini in so jo kot 
zdravilno dolgo časa uporabljali samo v Angliji. Danes ima 
prostor tudi v farmaciji. Posušeno zel ajde farmacija najpogo-
steje uporablja pri bolnikih, ki trpijo za krčnimi žilami, oteka-
njem udov in njihovo slabo občutljivostjo. Ajda je pomembna 
tudi v dietni prehrani bolnikov s celiakijo.

Ajda je od 15 do 60 centimetrov visoka rastlina z rdečkasti-
mi stebli. Listi so srčasti do puščičasti. Peclji so kratki. Cve-
tovi so v obliki socvetij. So bele, rdečkaste ali rdeče barve. 
Oprašujejo jo žuželke, še posebej čebele. Tako čebelarji lahko 
pridelajo zelo cenjen ajdov med. Plodovi so črnikasti oreščki s 
tremi izrazitimi robovi. 

Četudi je ajda zdravilna, so nekateri ljudje alergični nanjo. 
Alergija se običajno nanaša na izdelke iz plodu ajde. Pri upo-
rabi zeli teh alergij ni ugotovljenih.

F. B.                     
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Zrezek
»Mama, kje je dunajski zrezek,« je na Gorenjskem sin 
vprašal mamo.
»Sinko, limono dvigni, pa ga boš videl.«

Dva računalnika
»Zakaj imaš dva računalnika,« je prijatelj vprašal pa-
stirja na Veliki planini.
»Drugi ni moj, temveč od mojega ovčarja, ki je v času 
epidemije čuval krave na daljavo preko računalnika.«

Bistroumni učenec
»Od živali se lahko veliko naučimo,« je učenec dejal 
učiteljici.
»Kako to misliš?« ga je vprašala.
»Ovce se najbolj bojijo volka, na koncu pa jih poje 
pastir, ki so mu najbolj zaupale.«

Koronavirus
»Koronavirus niti ni tako nevaren,« je sin dejal očetu.
»Zakaj tako misliš?«
»Ker napada samo slaba pljuča. Pomisli, kako nevaren 
bi bil, če bi napadal tudi slabe možgane.«

Menjava poklica
»Najin posel ni dovolj donosen,« je ena lahka ženska 
dejala drugi. »Morda bi se morali začeti ukvarjati s 
politiko?«
»Ne lomi ga. Mene je sram že tega poklica, ki ga opra-
vljava sedaj.«

Najljubši film
»Kateri film najraje gledaš,« je sosed vprašal soseda.
»Najraje gledam filmske posnetke svoje poroke, če jih 
vrtim nazaj.«
»Zakaj pa?«
»Ker gledam, kako mi muzikanti in natakarji vračajo 
denar, žena pa gre nazaj k staršem.«

Rekreacija
»Zakaj sediš v parku in se smeješ?«
»Slišal sem, da pri smehu pokurimo dvakrat več ener-
gije kot pri teku. Zato v parku posedam in se smejem 
tistim, ki tekajo.«

Tepih
»Potrebujem tepih za dnevno sobo,« je kupec dejal 
prodajalcu.
»Imate kaj otrok?«
»Šest.«
»Potem vam svetujem, da sobo asfaltirate.«

Prijatelj
»Moja žena je šla živeti k Petru, ki je moj najboljši 
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C E N I K  OGLASNEGA PROSTORA 
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Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

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

Naslovnica 77,00 180,00

prijatelj,« je en prijatelj dejal drugemu.
»Vedno sem te opozarjal, da Peter ni tvoj dober prija-
telj.«
»Doslej res ni bil, sedaj pa je postal moj najboljši pri-
jatelj.«

Počasnež
»Peter, ti si zares počasen človek. Počasi hodiš, počasi 
ješ, počasi delaš in počasi misliš,« je prijateljica dejala 
Petru.
»To pa vedno ne drži,« je odvrnil Peter.
»No, potem pa povej, v čem si hiter?«
»Hitro se utrudim!«

Ločitev
»Z možem sva se dogovorila, da se bova ločila brez 
prepirov in škandalov.«
»Čudovito. Danes je malo zakoncev, ki se tako lepo 
razumejo in ki se znajo tako lepo dogovoriti.«



POŠTA
Poštarji po svetu in v Sloveniji 9. oktobra praznujejo svetov-

ni dan pošte. Na ta dan so pred 146 leti  (1874) v švicarskem 
Bernu ustanovili Svetovno poštno zvezo. Gre za drugo najsta-
rejšo mednarodno organizacijo, ki vključno s Slovenijo pove-
zuje 192 držav oziroma več kot 700 tisoč pošt po vsem svetu.

Cerkvenjak je dobil pošto decembra 1895. Poštni urad je bil 
odprt s slovensko oznako Cerkevnjak in se je ukvarjal s pi-
semsko in nato še s poštno hranilno službo ter je bil povezan s 
poštnim uradom pri Sv. Trojici. Poštne pošiljke je enkrat na dan 
raznašal poštni sel (»Fussbotenpost«), poštar pa je postal Jakob  
Šegula, do tedaj poštni in brzojavni upravitelj pri Sv. Andražu.

V CERKVENJAKU SO BILI 
TRIJE SEJMI

Slovenski gospodar je 21. 2. 1878 napovedal tri sejme pri Sv. Antonu 
v Slovenskih goricah.

NEKOČ JE BILO OBIRANJE 
HMELJA VIR ZASLUŽKA 

TUDI ZA CERKVENJAČANE
Čas okoli Marijinega praznika (15. avgust) je včasih pome-

nil opozorilo za iztekajoče se poletne počitnice, v Savinjski 
dolini pa je bil znak za začetek obiranja hmelja.

Skupina obiralk in obiralcev hmelja iz Cerkvenjaka leta 1962 v Orla vasi.

Hmelj nekoč ni rastel v žičnicah, temveč se je spenjal po 
visokih štangah – hmeljevkah, ki so jih po obiranju hmelja 

BILO JE NEKOČ
zložili na njivah v stoječe kopice, ki so bile simbol Savinjske 
doline in njene hmeljske tradicije.

Danes tega skoraj več ne poznamo. Da pa je bilo delo opra-
vljeno, oziroma hmelj obran, je bilo potrebnih veliko pridnih 
rok. Obiralci hmelja so vstajali ob zori. Navadno so jih pozdra-
vili meglena jutra in rosna trava. 

Obiralci hmelja so prišli v Savinjsko dolino –  takrat še do-
lino zelenega zlata, iz vseh koncev, veliko njih tudi iz Sloven-
skih goric in tako tudi iz Cerkvenjaka. Marsikateri Cerkvenja-
čan in Cerkvenjačanka sta si tam prislužila svoje prve denarce, 
saj so hmelj hodili obirat tudi že nekoliko starejši otroci.

Delo je bilo plačano po obranih škafih 30-litrskega volumna. 
In pridne ter hitre roke so jih nabrale do trideset in še kakšnega 
čez. Veliko pa jih je bilo zadovoljnih tudi z desetimi škafi na-
branih kobul hmelja na dan.

Danes ročnega obiranja hmelja skoraj več ne poznamo. To 
opravilo so že desetletja nazaj prevzeli stroji, a brez ljudi pa 
vendar ne gre. Toda treba jih je veliko manj. Ti zdaj prihajajo 
iz vzhodnih držav, največ iz Romunije. Tudi hmelja v Savinj-
ski dolini ni več toliko, kot ga je bilo nekoč.

Franc Bratkovič

MODA  
LETA 
1915

Tako so se oblačile  
Cerkvenjačanke v 
začetku 20. stoletja. 
Posnetek je iz leta 
1915.

TRGATEV V STANETINCIH 
LETA 1965

F. B.


