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NA POTI V NOVO LETO 2021
Adventni čas, dnevi običajev, božič, dan samostojnosti in  

enotnosti, korak v novo leto. Dnevi niso živahni, a so polni  
pričakovanj. Bodo brez druženj in veseljačenj, a vemo, da  

morajo biti takšni, če hočemo, da bodo spet živahni in sproščeni. 
In zdravi. Upamo, da stopamo v boljše leto 2021.

Naj bodo zadnji decembrski dnevi kar se da prijetni in polni 
človeške topline. Bodite dobro in zdravi! Te dni in vse dni  

prihodnjega leta. 
Občina Cerkvenjak, organizacije in društva, avtorji prispevkov  

in uredništvo Zrnja

Središče občine že ima praznično podobo, ki pa bo še dopolnjena ... Foto: Valerija Toš

Fo
to

: m
ag

. M
ir

ko
 Ž

m
av

c

Božično-novoletno



ZRNJE 22. DECEMBER 2020

2

COVID-19 V OBČINAH 
OSREDNJIH SLOV. GORIC
Ob� koncu� redakcije� tokratne� številke� Zrnja� je� bilo� dotlej�

po�podatkih�na�spletni�strani�Nacionalnega�inštituta�za�javno�
zdravje�–�NIJZ�(podatki�so�bili�zbrani�za�obdobje�od�4.�marca�
do�vključno�11.�decembra)�na�območju�Občine�Cerkvenjak�z�
novim�koronavirusom�skupaj�okuženih�90�ljudi,�od�tega�26�v�
zadnjih�14�dneh.
V�šestih�občinah�v�Upravni�enoti�Lenart�je�bilo�od�4.�marca�

do�11.�decembra�letos�okuženih�skupno�1040�prebivalcev,�od�
tega� 341� v� zadnjih� 14� dneh.�V� Sloveniji� je� bilo� do� takrat� z�
novim�koronavirusom�skupno�okuženih�95.481�ljudi,�od�tega�
21.150�v�zadnjih�štirinajstih�dneh.
Do�11.�decembra�se�je�v�Sloveniji�z�novim�koronavirusom�

okužilo�4,54�odstotka�prebivalcev,�v�šestih�občinah�v�Upravni�
enoti�Lenart�na�območju�osrednjih�Slovenskih�goric�pa�5,23�
odstotka.�Na�območju�Občine�Cerkvenjak�se�je�dotlej�okužilo�
4,14�odstotka�prebivalcev.

T. Kšela

KRONOLOGIJA DRUGEGA 
VALA EPIDEMIJE

14. oktobra�je�vlada�sprejela�odlok,�s�katerim�je�regije�raz-
delila�na�rdeče�in�oranžne�(rdeče�so�postale,�ko�je�število�oku-
ženih�oseb�v�zadnjih�14-ih�dneh�preseglo�140�na�sto�tisoč�pre-
bivalcev)�ter�v�rdečih�prepovedala�vse�javne�prireditve,�poroke�
in�verske�obrede.�Prepovedala�je�tudi�prehajanje�ljudi�iz�rdečih�
v�oranžne,�razen�izjem.

18. oktobra�je�vlada�razglasila�drugi�val�epidemije�bolezni�
covid-19�na�območju�cele�države�za�obdobje�30�dni.

19. oktobra je�vlada�začasno�omejila�gibanje�ljudi�na�pro-
stem�med�21.�uro�zvečer�in�6.�uro�zjutraj,�razen�izjem.

19. oktobra�je�vlada�aktivirala�klicni�center�za�informacije�o�
novem�koronavirusu.�Svetovalci�v�centru�so�v�času�epidemije�
dosegljivi�na�brezplačni�telefonski�številki�080�1404�od�pone-
deljka�do�petka�med�8.�in�16.�uro.

20. oktobra�je�vlada�začasno�omejila�izvajanje�športne�de-
javnosti� in� tekmovanj� za� nepoklicne� športnike� in� športnike�
brez�vrhunskega�statusa.�

25. oktobra� je�vlada�z�odlokom� �začasno�omejila�gibanje�
ljudi�med�občinami,�pri�čemer�je�določila�13�izjem.

13. novembra je�minister�za�delo,�družino,�socialne�zadeve�
in�enake�možnosti�dovolil�sklepanje�zakonskih�zvez�ob�pogo-
ju,�da�so�pri�sklenitvi�prisotne�največ�tri�osebe�(bodoča�zakon-
ca�in�matičar).

16. novembra�je�Vlada�razglasila�podaljšanje�epidemije�bo-
lezni�covid-19�za�30�dni.

16. novembra� so� zaprle� vrata� vse� trgovine,� razen� izjem�
(prodajalne�z�živili�itd.).

16. novembra je�začela�veljati�prepoved�izvajanja�javnega�
linijskega�prevoza�potnikov�in�javnega�železniškega�prevoza�
potnikov� v� notranjem� prometu,� razen� posebnega� linijskega�
prevoza�potnikov�in�avtotaksi�prevozov.

16. novembra�je�začela�veljati�prepoved�ponujanja�kultur-
nih� in� kinematografskih� storitev� končnim� uporabnikom.� Iz-
jema�so�bile�knjižnice,�v�katerih� je�bilo� število�uporabnikov�
omejeno�na�30�kvadratnih�metrov�na�osebo.�

25. novembra�je�državni�zbor�sprejela�šesti�sveženj�protiko-

ronskih�ukrepov�za�omilitev�posledic�epidemije,�s�katerimi�bo�
država�pomagala�predvsem�malim�in�srednjim�podjetjem.�Za�
izvajanje�ukrepov�bo�država�iz�proračuna�namenila�milijardo�
evrov.�Vlada�je�najavila,�da�že�pripravlja�sedmi�paket�ukrepov�
za�pomoč�gospodarstvu.

T. Kšela

NAČRT SPROŠČANJA 
UKREPOV V PETIH FAZAH
Vlada�je�sprejela�načrt�sproščanja�ukrepov�za�zajezitev�širje-

nja�epidemije�covida-19.�Sproščanje�bo�potekalo�v�petih�fazah.
Prva (tako imenovana črna) faza bo�trajala,�dokler�bo�se-

demdnevno�povprečje�na�novo�okuženih�višje�od�1.350�dnevno�ali�
dokler�bo�hospitaliziranih�več�kot�1.200�bolnikov�s�covidom-19.

V drugo, rdečo fazo�bomo�prešli,�ko�bo�sedemdnevno�pov-
prečje�na�novo�okuženih�pod�1.350�na�dan�ali�ko�bo�hospitali-
ziranih�manj�kot�1.200�bolnikov�s�covidodm-19.
V� rdeči� fazi� bo� delno� sproščen� javni� potniški� promet,� odprli�

bodo�frizerske�salone,�knjižnice�in�galerije,�ob�upoštevanju�pripo-
ročil�NIJZ�pa�bodo�sprostili�tudi�pedikerske�in�manikerske�storitve.

V tretjo, oranžno fazo�bomo�vstopili,�ko�bo�sedemdnevno�
povprečje�novih�okužb�manjše�od�1.000�na�dan�ali�ko�bo�ho-
spitaliziranih�manj�kot�1.000�bolnikov�s�covidom-19.
V�oranžni� fazi�bodo�začele�obratovati� servisne�dejavnosti,�

vrata� pa� bodo� odprle� tudi� trgovine,� vrtci,� prva� triada� šol� in�
šole�za�učence�s�posebnimi�potrebami.�Obratovati�bodo�začela�
smučišča,�dovoljene�bodo�športne�aktivnosti�na�prostem,�od-
pravili�pa�bodo�tudi�prepoved�prehoda�občinskih�meja�v�tistih�
regijah,�ki�bodo�dosegle�ta�kriterij.

V četrto, rumeno fazo�bomo�vstopili,�ko�bo�sedemdnevno�
povprečje�na�novo�okuženih�nižje�od�600�na�dan�ali�ko�bo�ho-
spitaliziranih�manj�kot�500�bolnikov�s�covidom-19.
V�rumeni�fazi�bodo�normalno�začele�delovati�osnovne�šole�

in�zaključni�letniki�srednjih�šol,�odpravljene�pa�bodo�tudi�ome-
jitve�gibanja�preko�občinskih�meja�ter�v�nočnem�času.

V peti, zeleni fazi,�ko�bo�sedemdnevno�povprečje�na�novo�
okuženih� na� dan� pod� 300� na� dan,� pa� bodo� odpravljene� vse�
omejitve,�naprej�pa�bodo�veljali�splošni�higienski�ukrepi.�Ne-
kateri�lokali�naj�bi�ostali�zaprti�tudi�v�tej�fazi.

T. Kšela

NEKOLIKO OMILJENI 
UKREPI

Po�pogovorih�z�gospodarstvom�in�zdravstvom�je�vlada�13.�12.�
sklenila�do�23.�12.�nekoliko�omiliti�ukrepe�za�preprečevanje�šir-
jenja�novega�koronavirusa�–�ponovno�je�dovolila�izvajanje�jav-
nega�potniškega�prometa�v�omejenem�obsegu� ter�obratovanje�
frizerskih�salonov,�kemičnih�čistilnic,�avtopralnic�in�cvetličarn.
V� štirih� statističnih� regijah� z�manj� okuženimi� (med� njimi� ni�

podravske�regije,�v�katero�sodijo�tudi�osrednje�Slovenske�gorice)�
je�dovolila�v�omejenem�obsegu�tudi�odpiranje�trgovin�z�obutvi-
jo,�obleko�in�športno�opremo�ter�avtosalonov.�V�teh�statističnih�
regijah�bodo�lahko�uporabniki�aplikacije�#OstaniZdrav�prehajali�
meje�med�občinami.�Vlada�je�najavila�tudi,�da�bo�dnevno�spre-
mljala�epidemiološke�razmere�ter�ukrepe�v�posameznih�regijah�in�
v�državi�po�potrebi�zaostrila�ali�omilila.

T. Kšela
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»BOŽIČNO NOVOLETNI PRAZNIKI BODO NAJLEPŠI, 
ČE BOMO OBVAROVALI ZDRAVJE SEBE IN 

DRUGIH!«
Tako kot vso Slovenijo je tudi Občino Cerkvenjak jeseni 

zajel drugi val epidemije bolezni covid-19. V zadnjih dneh 
novembra je skupno število okuženih v Cerkvenjaku in 
okoliških naseljih že preseglo 70, največ pa se jih je oku-
žilo v zadnjih štirinajstih dneh. V Sloveniji je do takrat 
število aktivno obolelih preseglo 20 tisoč, skupno število 
vseh okuženih od začetka pomladi do konca novembra pa 
se je povzpelo na preko 77 tisoč. Bolnišnične kapacitete 
so bile na robu zmogljivosti. O tem, kako je in kako teče 
življenje na območju Občine Cerkvenjak v času drugega 
vala epidemije in kako občina v teh težkih časih uresniču-
je svoje naloge in poslanstvo, smo se pogovarjali z župa-
nom Občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem. V času 
pogovora drugi val epidemije še ni dosegel vrha, temveč 
se je krivulja na novo obolelih še vedno vzpenjala.

Marjan Žmavc: Občina Cerkvenjak kljub težkim razmeram uresni-
čuje svoje naloge in z načrtovanim tempom izvaja tudi občinske 
investicije, ki so opredeljene v občinskem proračunu za leto 2020.

Kako je v času drugega vala epidemije, ko veljajo številni ukrepi 
vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za pre-
prečevanje širjenja bolezni covid-19, videti Cerkvenjak in kako 
teče življenje na območju občine? Ali občini tudi v kriznih raz-
merah uspeva uresničevati svoje naloge?
Cerkvenjak�je�v�teh�dneh�in�tednih�videti�precej�pusto.�Trg�v�

središču�kraja�in�občine�je�prazen,�gostinski�in�vsi�drugi�lokali�
so�zaprti,�avtobusi�ne�vozijo,�učenci�ne�hodijo�v�šolo,�temveč�
se�šolajo�na�daljavo,�obratujejo�le�trgovine�z�živilskimi�proi-
zvodi� in�kmetijska�zadruga�z�bencinsko�črpalko.�Ljudje� tudi�
na�prostem�nosijo�maske,�med�seboj�se�ne�družijo,�temveč�se�
pogovarjajo�na�daljavo,�javno�življenje�pa�se�je�ustavilo.�Videti�
je,�da�Cerkvenjačanke�in�Cerkvenjačani�spoštujemo�ukrepe�za�
preprečevanje� širjenja�virusa,� ki� je� za� rizične� skupine,� zlasti�
za�starejše�in�tiste�s�pridruženimi�boleznimi,�smrtno�nevaren.
Po�drugi�strani�pa�občina�kljub�težkim�razmeram�uresničuje�

svoje�naloge�in�z�načrtovanim�tempom�izvaja�tudi�občinske�in-
vesticije,�ki�so�opredeljene�v�občinskem�proračunu�za�leto�2020.
Kako dela občinska uprava?
Kljub� temu� da� občinska� uprava� največ� zadev� reši� na� dalja-

vo�po�elektronski�pošti�ali�telefonu,�je�v�času�uradnih�ur�vedno�
nekdo�na�občini.�V�nujnih�primerih�lahko�tako�občani�po�pred-

hodnem�dogovoru�pridejo�kakšno�zadevo�uredit�tudi�na�občino.�
Moram�pa�reči,�da�občanke�in�občani�razumejo�razmere�in�si�tudi�
sami�prizadevajo�zadeve�urejati�po�telefonu�in�elektronski�pošti.
Zaposleni�na�občini�smo�si�tako�razdelili�delo,�da�izmenično�

delamo�od�doma�in�v�svojih�pisarnah.�Nikoli�nismo�na�obči-
ni�vsi�skupaj,�da�se�z�novim�koronavirusom�ne�bi�okužili�vsi�
hkrati,�saj�bi�potem�delo�na�občini�zastalo.
Je novi koronavirus že prodrl med zaposlene na občini?
Da.�Eden�od�zaposlenih�je�že�v�karanteni.�Verjetno�bo�oku-

ženih�še�več,�čeprav�si�vsi�želimo,�da�bi�se�epidemija�končala.�
Zato�se�moramo�organizirati�tako,�da�bo�vedno�vsaj�del�zapo-
slenih�zdravih�in�da�bo�občina�lahko�izvajala�svoje�naloge.
Kdaj je zastalo javno življenje?
Trgatev�stare�trte�smo�še�opravili,�čeprav�v�zelo�ozkem�kro-

gu,�saj�so�bili�na�trgatvi�samo�člani�upravnega�odbora�Društva�
vinogradnikov� in� ljubiteljev� vina� Cerkvenjak.� Od� takrat� do�
danes�pa�so�bile�zaradi�epidemije�odpovedane�vse�javne�pri-
reditve,�seveda�vključno�z�martinovanjem.�Vodstva�društev�so�
se�do�razglasitve�epidemije�še�kdaj�sestala,�odtlej�pa�člani�dru-
štev�med�seboj�komunicirajo�samo�po�telefonih�in�elektronski�
pošti.�Skratka,�vse�javno�življenje�in�druženje�je�zastalo.�Česa�
takšnega�med� danes� živečimi�Cerkvenjačankami� in�Cerkve-
njačani�ni�doživel�še�nihče.�S�številnimi�problemi,�povezanimi�
s�to�epidemijo,�se�tako�srečujemo�prvič.�Reševati�jih�moramo�
preudarno�in�po�pameti,�tako�da�bodo�negativne�posledice�čim�
manjše�in�da�bo�lahko�po�epidemiji�življenje�čim�prej�normal-
no�steklo�naprej.
Kakšno pa je bilo leto 2020 kar se tiče letine? Verjetno bi veljalo 
za dobro, če se zgodaj spomladi ne bi pojavil novi koronavirus.
Res� je.�V�kmetijstvu� je� bila� letina� v� vseh�pogledih� dobra,�

seveda�pa�je�letina�vedno�odvisna�tudi�od�prizadevnosti�in�zna-
nja�tistih,�ki�zemljo�obdelujejo.�Dandanes�mora�tisti,�ki�želi�od�
zemlje�kaj�imeti,�vložiti�v�delo�na�njej�veliko�znanja,�časa,�tru-
da�in�tudi�sredstev.�Naravni�pogoji�za�pridelavo�v�kmetijstvu�
pa� so�bili� letos� še�kar�ugodni.�Njive,� travniki,� sadovnjaki� in�
vinogradi,�pa�tudi�vrtovi,�so�letos�pridnim�dali�veliko.�V�naši�
občini�je�to�pomembno�tudi�za�socialne�razmere,�saj�si�večina�
gospodinjstev�vsaj�del�hrane�pridela�sama.
Marsikateri� kmet� pa� je� imel� letos� zaradi� dobrega� pridelka�

probleme,�saj�so�se�v�času�epidemije�nekatere�prodajne�verige�
pretrgale.�Res�je,�da�so�domači�v�Sloveniji�pridelani�kmetijski�
proizvodi�zaradi�epidemije�bolj�cenjeni,�vendar�pa�jih� je� težje�
prodati.�Najtežje�je�vinogradnikom�in�vinarjem,�saj�je�potrošnja�
vina�zaradi�zaprtja�gostinskih�in�turističnih�obratov�zastala.�Za�
destilacijo�vina�in�zeleno�trgatev�se�naši�vinogradniki�v�glavnem�
niso�odločali,�zato�imajo�mnogi�danes�v�kleti�poleg�letošnjega�še�
lansko�vino.�Delno�probleme�na�trgu�občutijo�tudi�tisti,�ki�redijo�
in�prodajajo�živino.�Upajmo,�da�se�bo�trg�kmalu�zopet�odprl�in�
bo�kmetom�uspelo�svoje�proizvode�tudi�prodati.
Sicer�pa�je�bil� letos�pridelek�v�vinogradih�dober,�enako�pa�

velja� tudi� za� sadovnjake.�Vino� iz� letošnjega� grozdja� je� zelo�
kakovostno.
O pomenu samooskrbe s hrano se v Sloveniji že dolgo ni toliko 
govorilo, kot ravno v času epidemije covida-19. Ali gre samo za 
besede ali to v osrednjih Slovenskih goricah kmetje občutijo že 
tudi v praksi?

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM
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V�času�epidemije�so�lahko�in�še�vedno�lahko�kmetje�svoje�
kmetijske� proizvode� na� kmetijah� prodajajo� nemoteno.�Mar-
sikateri�kmet�je�tako�letos�prodal�več�sira,�zelenjave,�mesnih�
izdelkov,� jajc� in�drugih�proizvodov�s�svoje�kmetije�kot�prej-
šnja�leta.�Doma�pridelana�hrana�je�v�času�epidemije�vse�bolj�
cenjena.
Občina si je za letošnje leto zastavila precej ambiciozen program 
investicij. Kako je bilo z njegovo realizacijo?
Uresničili�smo�domala�vse�investicije,�ki�so�bile�predvidene�

v�občinskem�proračunu�za�letošnje�leto.�Realizacija�investicij-
skega�programa�bo�na�koncu�leta�skoraj�stoodstotna.�Imeli�smo�
srečo,�da�so�bile�v�času�najhujše�epidemije�naše�investicije�v�
takšni�fazi,�da�zaradi�nje�ni�prišlo�do�večjih�zastojev.�Tudi�izva-
jalci�so�se�uspeli�prilagoditi�tako,�da�so�dela�opravili�pravi�čas.
Za katere investicije gre? Lahko naštejete večje.
Občina�je�modernizirala�odsek�občinske�ceste�Cerkvenjak–

Kadrenci–Andrenška� graba� pod� kmetijo� Smej� do� odcepa� za�
Peščeni�Vrh�v�dolžini�560�metrov.�Za� to� je�občina�namenila�
okoli�80�tisoč�evrov.
Prav�tako�je�občina�modernizirala�odsek�občinske�ceste�Cer-

kvenjak–Andrenci�od�Žižkovega�klanca�v�smeri�kmetije�Vršič�
v�skupni�dolžini�332�metrov.�To�je�stalo�okoli�41�tisoč�evrov.
Jeseni� je� občina�modernizirala� še� odsek� občinske� ceste� v�

Cogetincih�proti�kmetiji� in�čebelarstvu�Hauzer�v�dolžini�185�
metrov,�kar�je�stalo�okoli�25�tisoč�evrov.
Decembra�se�končuje�tudi�obnova�odseka�regionalne�ceste�

proti�Vitomarcem�od�Tušakove�vile�do�odcepa�za�Stanetince�
in�Andrence,� ob� katerem�bo� občina� zgradila� pločnik� in� ure-
dila�javno�razsvetljavo.�Pločnik�bo�dolg�več�kot�200�metrov,�
vrednost�celotne�investicije�skupaj�z�odkupom�zemljišč�in�iz-
delavo�projektne�dokumentacije�pa�bo�znašala�okoli�170�tisoč�
evrov.�Sredstva�za�modernizacijo�cestnega�odseka�je�zagoto-
vila�Direkcija�Republike�Slovenije�za�infrastrukturo,�sredstva�
za�izgradnjo�pločnika�in�javne�razsvetljave�pa�občina�v�višini�
okrog�50.000�evrov.
Letos� je� občina� ob� parkirišču� pred� Športno-rekreacijskim�

parkom�Cerkvenjak� izvedla� tudi� prvo� fazo� izgradnje�Vitalin�
parka.�V�tem�parku�bodo�lahko�pripadniki�vseh�generacij,�zlas-
ti�pa�starejših,�ob�druženju�in�balinanju�ohranjali�vitalnost.�V�
okviru�prve�faze�smo�zgradili�dve�stezi�za�balinanje�in�objekt,�
v�katerem�so�sanitarije,� soba�za�druženje,� shramba�za� rekvi-
zite� in� opremo� ter� kuhinja� z� razdelilnim� delom.�Objekt� ima�
49�kvadratnih�metrov�notranjih�površin�in�20�metrov�pokrite�
terase.�Prvo� fazo� investicije� je� izvedlo�podjetje�Lesnina�MG�
oprema�iz�Ljubljane.�Vrednost�celotne�investicije�je�bila�okoli�
146�tisoč�evrov.�Občina�je�za�to�investicijo�pridobila�okoli�40�
tisoč�evrov�iz�evropske�blagajne.
Občina�je�letos�končala�tudi�izgradnjo�novega�vodovodnega�

omrežja�v�Brengovi�v�dolžini�1,2�kilometra�v�vrednosti�oko-
li�80� tisoč�evrov.�Skupaj� s� sosednjo�Občino�Sveti�Andraž� in�
Komunalo�Ptuj,�pa�smo�obnovili�del�vodovoda�v�Župetincih�
v�dolžini�500�metrov,�kar�je�stalo�okoli�20�tisoč�evrov.�Ob�re-
gionalni�cesti�Cerkvenjak�–�Sveti�Jurij�ob�Ščavnici�je�občina�
za�večjo�varnost�v�prometu�pri�križišču�za�Smolince�namestila�
solarno�svetilko,�enako�pa�je�namestila�tudi�na�križišču�pri�Vo-
grinovih�v�Brengovi.
Občina je prav tako v upravljanje prevzela vaški vodovod v na-
seljih Cogetinci in Ivanjski Vrh.
Ta� prenos� smo� izvedli� skupaj� s� sosednjo� Občino� Gornja�

Radgona.�Doslej� so� gospodinjstva� v� teh� dveh� naseljih� dobi-
vala�vodo�iz�vodnega�vira�Osojnica,�ki�mu�bo�veljavno�vodno�
dovoljenje�poteklo�konec�leta.�Zato�bomo�morali�v�naslednjih�
letih�vodovodno�omrežje�obnoviti,�že�sedaj�pa�ga�priključuje-
mo�na�Mariborski�vodovod.�Tako�bomo�v�Občini�Cerkvenjak�
na�Mariborski�vodovod�priključili�45�gospodinjstev,�na�prav�

toliko�pa� jih�bodo�priključili� tudi�v�Občini�Gornja�Radgona.�
Za�to�bosta�obe�občini�prispevali�vsaka�po�15�tisoč�evrov,�sku-
paj�torej�30�tisoč�evrov.�Občini�bosta�za�svoje�občane�plačali�
prilagoditve� sekundarnega� omrežja,� zemeljska� dela� za� hišne�
priključke�in�stroške�nabave�vodomerov,�medtem�pa�bo�stro-
ške�namestitve�novega�vodomernega� jaška�moralo�poravnati�
vsako�gospodinjstvo�samo,�če�ga�bo�želelo�imeti.
Občina je komunalno opremila tudi novo naselje v Cogetincih.
V�novem�naselju�Cogetinci�(Nedeljko)�je�občina�v�prvi�fazi�

uredila�makadamsko�cesto,�fekalno�in�meteorno�kanalizacijo,�
telekomunikacijsko�kabelsko�kanalizacijo,�električno�in�vodo-
vodno� omrežje� in� javno� razsvetljavo.� Jeseni� je� občina� izve-
dla�podporne�konstrukcije�za�hodnik�za�pešce� in�kjer� je�bilo�
potrebno�za� izravnavo�višine�posameznih�parcel.�Za�celotno�
investicijo�z�odkupi�zemljišč�in�pripravo�dokumentacije�je�ob-
čina�namenila�okoli�150�tisoč�evrov.
Ali na območju občine načrtujete še kakšno podobno novo so-
sesko ali stavite bolj na razpršeno gradnjo novih stanovanjskih 
hiš?
Pravzaprav�je�na�območju�Občine�Cerkvenjak�takšna�kon-

figuracija�terena,�da�zemljišč�za�izgradnjo�kakšne�večje�nove�
soseske�ni.�Možno�pa�je�urediti�kakšno�manjšo�novo�sosesko.�
Sicer�pa�v�občini�bolj�stavimo�na�razpršeno�gradnjo,�za�katero�
je�več�interesa�tudi�med�investitorji.�Vesel�sem,�da�se�zadnje�
čase�na�območju�naše�občine�zopet�več�gradi,�zaradi�česar�se�
povečuje� tudi� število� prebivalcev.�Med� tistimi,� ki� si� gradijo�
nove�hiše,�so�poleg�domačinov�tudi�investitorji,�ki�se�priselju-
jejo�v�našo�občino.�V�zadnjem�času�se�je�število�prebivalcev�
tako�povečalo�za�okoli�sto�ljudi.
Katere investicije pa načrtujete za naslednje leto?
Proračun� občine� za� naslednje� leto� je� še� v� prvi� obravnavi,�

zato�o�konkretnih�investicijah�še�ne�morem�govoriti.�Tudi�dru-
go� leto� nameravamo�precej� sredstev� vložiti� v�modernizacijo�
cestne� infrastrukture.�Pred�nami�pa� je� tudi� velika� investicija�
v�energetsko�sanacijo�stavbe�Osnovne�šole�Cerkvenjak�–�Vi-
tomarci,�ki�je�nujna.�V�okviru�te�sanacije�bomo�zamenjali�vsa�
dotrajana� lesena�okna� s� sodobnimi�PVC�okni� s� trislojno� za-
steklitvijo�in�izolacijsko�fasado�na�celem�objektu.�V�mansardi�
šolskega�objekta�bomo�položili�20�centimetrov�mineralne�vol-
ne,�prav�tako�pa�bomo�toplotno�izolirali�ostrešje�nad�knjižnico�
in�kuhinjo,�kjer�bomo�uredili�kabinete�za�pouk�glasbene�šole�in�
povečali�šolsko�knjižnico.�V�objektu�bomo�namestili�tudi�več�
merilnikov�porabe�toplote�ter�uredili�energetski�monitoring�s�
centralnim�nadzorom�nad�sistemom.�Vrednost�celotne�investi-
cije�znaša�okoli�650�tisoč�evrov�skupaj�z�davkom�na�dodano�
vrednost,� okoli� 50� odstotkov� sredstev� pa� bomo� predvidoma�
pridobili�od�Ministrstva�Republike�Slovenije�za�infrastrukturo.
Naslednje� leto�bo�občina�poskrbela� tudi�za� izdelavo�doku-

mentacije� za� prenovo� oziroma� razširitev� pokopališča� in� za�
drugo�fazo�izgradnje�Vitalin�parka.�Ob�sedanjih�objektih�bomo�
postavili�naprave�za�vadbo�na�prostem,�tudi��igrišče�za�odboj-
ko�na�mivki,�na�katerih�bodo�mladi�in�starejši�lahko�razvijali�
oziroma�ohranjali�svoje�motorične�sposobnosti.
Načrtujemo�še�več�manjših�investicij.�Med�drugim�bomo�za�

potrebe�svojega�režijskega�obrata�kupili�večji�traktor,�s�katerim�
bomo�lahko�več�in�težja�dela�opravili�sami.
Kako pa bo s sredstvi za izvedbo načrtovanih investicij. Jih bo 
na prihodkovni strani občinskega proračuna več kot doslej?
Na�državni�ravni�sta�bila�že�sprejeta�proračuna�za�leti�2021�

in�2022.�Tako�naslednje�leto�kot�leta�2022�bo�povprečnina�ne-
koliko� višja,� kot� je� bila� letos� in� bo� znašala� 628,20� evra.�Za�
takšno�povprečnino�so�se�že�konec�septembra�predstavniki�re-
prezentativnih�združenj�občin�dogovorili�s�predstavniki�vlade.�
Izračuni� v� vseh� treh� reprezentativnih� združenjih� občin� sicer�
kažejo,�da�bi�morala�biti�povprečnina�še�nekoliko�višja,�vendar�
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bomo�morali�biti�glede�na�povprečnino�v�prejšnjih�letih�z�dose-
ženim�dogovorom�zadovoljni.�Tako�kot�v�večini�občin�je�tudi�
v�naši�potreb�in�želja�veliko,�morali�pa�jih�bomo�prilagoditi�da-
nim�možnostim.�Ob�tem�pa�moram�poudariti,�da�v�Občini�Cer-
kvenjak�sredstva,�ki�jih�dobimo�od�države,�oplemenitimo�še�z�
evropskimi� kohezijskimi� sredstvi� ali� s� sredstvi� iz� državnega�
proračuna,�ki�jih�pridobimo�na�razpisih�različnih�ministrstev.
Sicer�pa�občine�že�vrsto�let�opozarjamo,�da�je�treba�občinske�

proračune�razbremeniti,�saj�je�država�v�preteklosti�na�občine�
prevalila�veliko�nalog,�finančnih�sredstev�za�njihovo�izvajanje�
pa�ne.�Sedaj�pa�je�v�državnem�zboru�pred�sprejemom�Zakon�o�
finančni�razbremenitvi�občin,�ki�bo�zmanjšal�nekatere�odhod-
ke�občin�in�nekoliko�povečal�prihodke.
Ali je epidemija covida-19 spremenila socialne razmere v Občini 
Cerkvenjak. Se je morda povečalo število brezposelnih?
Doslej�na�srečo�še�ne.�Stopnja�brezposelnosti�se� je�sicer�v�

zadnjem�času�malce�povečala,�vendar�je�še�vedno�krepko�pod�
republiškim�povprečjem.�Zato�držimo�pesti,�da�podjetjem� in�
podjetnikom�v�osrednjih�Slovenskih�goricah�in�še�zlasti�v�Le-
nartu�ne�bi�bilo�treba�odpuščati�delavcev.�V�tem�pogledu�je�za�
našo�občino�še�posebej�pomembna�tovarna�TBP�v�Lenartu,�v�
kateri�je�zaposlena�petina�aktivnega�prebivalstva�naše�občine.
Res�pa�je,�da�se�podjetniki�v�zadnjem�času�srečujejo�z�vse�

večjimi�problemi.�Mnogi� so�zaradi�ukrepov�za�zajezitev� šir-
jenja�bolezni�covid-19�ostali�brez�dela�in�dohodkov,�po�drugi�
strani�pa�morajo�izplačevati�plače�in�poravnavati�tekoče�stro-
ške,�ki�nastajajo,�četudi�imajo�lokale�zaprte.�Država�pa�svoje�
pomoči�izplačuje�z�zamikom.�Zato�mnogim�zares�ni�lahko.
Sicer�pa�tistim,�ki�so�se�v�času�epidemije�znašli�v�stiski,�tako�

kot�običajno,�pomagata�Karitas�in�Rdeči�križ�pa�tudi�naša�Ci-
vilna�zaščita.�Čeprav�pouk�v�Osnovni�šoli�Cerkvenjak�ne�pote-
ka,�obratuje�njena�kuhinja,�kjer�kuhajo�kosila�za�otroke�v�vrtcu�
in�za�socialno�šibke,�ki�jim�tudi�sicer�pripada�brezplačen�topel�

obrok.�Slednjih�je�okoli�deset.�Vrtec�pa�v�času�epidemije�obi-
skuje�okoli�20�otrok,�ker�njihovi�starši�delajo�in�zanje�nimajo�
drugega�varstva.
Silvestrovanje in božično-novoletni prazniki bodo letos v Cer-
kvenjaku tako kot po vsej Evropi in svetu minili v zelo specifič-
nih okoliščinah, saj se takrat očitno še ne bomo smeli družiti 
v večjem številu. Kako boste v Občini Cerkvenjak poskrbeli za 
praznično vzdušje?
Božično�novoletnega�sejma�zelo�verjetno�letos�ne�bo.�Obči-

na�pa�bo�poskrbela,�da�bo�Cerkvenjak�praznično�okrašen,�tako�
kot�prejšnja�leta.�Izvedli�pa�bomo�tudi�božično�obdaritev�vseh�
otrok�v�našem�vrtcu�Pikapolonica,�v�katerega� je�vpisano�kar�
108� otrok.�Tako� kot� doslej� pa� bomo� tudi� v� prazničnih� dneh�
imeli�pred�očmi�varnost�občank�in�občanov.�Vsi�skupaj�bomo�
praznike�najlepše�preživeli,�če�bomo�po�njih�ostali�zdravi.
Prihajajo božično-novoletni prazniki in novo leto 2021. Kaj ob 
tem želite Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom?
Vsem�želim,� da� bi� praznične� dni� preživeli�mirno� in� prije-

tno�v�krogu�svojih�najbližjih�in�da�ne�bi�brez�potrebe�sebe�in��
drugih�izpostavljali�okužbi�z�novim�koronavirusom.�V�novem�
letu�pa�vsem�želim�predvsem�obilo�zdravja.�Dokler�je�človek�
zdrav,�se�mu�zdi�pomembno�vse�drugo.�Ko�izgubi�zdravje,�pa�
vidi,�da�je�vse�drugo�manj�pomembno.�Zato�vsem�želim,�da�bi�
v�teh�težkih�časih�epidemije�bolezni�covid-19�uspešno�varovali�
svoje�zdravje�in�hkrati�s�tem�tudi�zdravje�drugih.�Cerkvenja-
čani�smo�sicer�znani�po�gostoljubnosti�in�družabnih�srečanjih,�
vendar�bomo�letos�druženje�v�času�božično-novoletnih�prazni-
kov�omejili�zgolj�na�ožje�družinske�člane�znotraj�svojega�go-
spodinjstva.�Verjamem�pa,�da�nam�bo�novo�leto�2021�postreglo�
z�boljšimi�epidemiološkimi�pogoji�za�druženje,�pa�tudi�za�delo�
društev,�klubov�in�organizacij�v�občini,�na�katere�smo�vsi�zelo�
ponosni.�Ostanimo�zdravi.

Tomaž Kšela

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA PO LETU 2020
Pri�novi�Skupni�kmetijski�politiki�EU�bo�namesto�doseda-

njih�pravil�in�skladnosti�poudarek�na�rezultatih�in�smiselnosti�
(smotrnosti)�ukrepov.�Države�članice�bodo�v�večji�meri�same�
odločale,�kako�najbolje� izpolniti�skupne�cilje�evropske�kme-
tijske�politike�in�se�hkrati�odzvati�na�specifične�potrebe�svojih�
kmetov,�podeželskih�skupnosti�in�širše�družbe.

Cilji Skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027
Skupna�kmetijska�politika�(SKP)�se�mora�nenehno�prilaga-

jati� izzivom,�s�katerimi�se�srečuje�evropsko�kmetijstvo.�SKP�
po�letu�2020�bo�enostavnejša�in�še�bolj�prilagojena�potrebam�
kmetom,�temeljila�pa�bo�na�treh splošnih in devetih specifič-

nih ciljih.�Splošni�cilji�so�podkrepljeni�s�horizontalnim�ciljem�
in razširjanjem znanja,�dodaten�poudarek�je�na inovacijah 
in digitalizaciji�v�kmetijstvu�in�na�podeželskih�območjih.
Trije�splošni�cilji:
 y spodbujanje�prehranske�varnosti;
 y krepitev�skrbi�za�okolje�in�podnebnih�ukrepov;
 y krepitev�podeželskih�območij.�
Devet�specifičnih�ciljev:
 y podpora�za�vzdržne�dohodke�in�odpornost�kmetij�po�
vsem�ozemlju�EU�za�večjo�prehransko�varnost;

 y krepitev�tržne�usmerjenosti�in�povečanje�konkurenčnosti,�
tudi�z�večjim�poudarkom�na�raziskavah,�tehnologiji�in�
digitalizaciji;

 y izboljšanje�položaja�kmetov�v�vrednostni�verigi;
 y prispevanje�k�blažitvi�podnebnih�sprememb�in�prilagaja-
nju�nanje�ter�k�trajnostni�energiji;

 y spodbujanje�trajnostnega�upravljanja�naravnih�virov,�kot�
so�voda,�tla�in�zrak;

 y prispevanje�k�varstvu�biotske�raznovrstnosti;
 y privabljanje�mladih�kmetov�in�spodbujanje�razvoja�pod-
jetij�na�podeželskih�območjih;

 y spodbujanje�zaposlovanja,�rasti,�socialne�vključenosti�in�
lokalnega�razvoja�na�podeželskih�območjih,�vključno�z�

PROJEKTI ZA RAZVOJ
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Javni razpisi iz naslova ukrepov PRP 2014 - 2020
Šifra ukrepa Naziv razpisa Datum objave Rok za prejem vlog Razpisana 

sredstva €

Podukrep�8.4 5.�javni�razpis�za�aktivnost�Dela�za�odpravo�škode�in�
obnovo�gozda�iz�PRP�2014–2020

20.�11.�2020 odprti�tip�javnega� 
razpisa�-�do�porabe�
razpisanih�sredstev

2,55�mio�€

Podukrep�3.1 5.�javni�razpis�za�podukrep�3.1�Podpora�za�novo�sode-
lovanje�v�shemah�kakovosti�v�letu�2020

13.�11.�2020 30.�12.�2020�do�23.59.�
ure

0,5�mio�€

Ukrep�21 Javni�razpis�za�ukrep�21�Izjemna�začasna�podpora�
kmetom�ter�MSP,�ki�jih�je�kriza�zaradi�COVID-19�še�
posebej�prizadela�iz�Programa�razvoja�podeželja�Repu-
blike�Slovenije�za�obdobje�2014–2020

6.�11.�2020 24.�11.�2020�do�23.59.�
ure

3,5�mio�€

Podukrep�4.1 17.�javni�razpis�za�podukrep�4.1�Podpora�za�naložbe�v�
kmetijska�gospodarstva�za�leto�2020

30.�10.�2020 27.�1.�2021�do�23.59.�
ure

4�mio�€�

Podukrep�4.1 16.�javni�razpis�za�podukrep�4.1�Podpora�za�naložbe�v�
kmetijska�gospodarstva�za�leto�2020

30.�10.�2020 27.�1.�2021�do�23.59.�
ure

�9�mio�€

Podukrep�9.1 3.�javni�razpis�za�podukrep�9.1�Ustanavljanje�skupin�in�
organizacij�proizvajalcev�v�kmetijskem�in�gozdarskem�
sektorju

9.�10.�2020 22.�12.�2020�do�23:59.�
ure

0,5�mio�€

Podukrep�4.2 6.�javni�razpis�za�podukrep�4.2 
Podpora�za�naložbe�v�predelavo,�trženje�oziroma�
razvoj�kmetijskih�proizvodov�za�leto�2020

24.�7.�2020  
15.�12.�2020�do�23:59.�
ure

20�mio�€

Podukrep�8.4 3.�javni�razpis�za�operacijo�Ureditev�gozdnih�vlak,�po-
trebnih�za�izvedbo�sanacije�gozdov�iz�PRP�2014-2020

10.�7.�2020 odprti�tip�javnega�
razpisa�-�do�porabe�
razpisanih�sredstev

370.000,00�€

Vir:�https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

biogospodarstvom�in�trajnostnim�gozdarstvom;
 y izboljšanje�odziva�kmetijstva�EU�na�potrebe�družbe�po�
hrani�in�zdravju,�vključno�z�zdravo�hrano,�ter�dobrobiti�
živali.

Nov način dela
Evropska�komisija�predlaga�prožnejši� sistem,�ki�bi�poeno-

stavil�in�posodobil�način�delovanja�SKP.�Poudarek�ne�bo�več�
na�izpolnjevanju�pravil,�temveč�na�rezultatih�in�uspešnosti.
Države�članice�bodo�opredelile�svoje�specifične�potrebe�in�

pripravile�strateške�načrte,�v�katerih�bodo�določile,�kako�na-
meravajo� porabiti� sredstva� in� doseči� � zastavljene� cilje.� Vse�
strateške�načrte�bo�predhodno�odobrila�Evropska�komisija.
Strateški�načrt�SKP�bo�zajemal�ukrepe�I.�stebra�SKP�(nepo-

sredna�plačila,�sektorski�ukrepi,�npr.�za�čebelarstvo,�za�sektor�
vina)�ter�II.�stebra�SKP�(ukrepi�za�razvoj�podeželja).

Proračun
Na�posebnem�zasedanju�Evropskega�sveta,�ki�je�potekal�med�

17.�in�21.�julijem�2020,�so�voditeljice�in�voditelji�EU�dosegli�
politični�dogovor�o�Večletnem�finančnem�okviru�2021–2027�

(VFO�2021–2027)�in�o�paketu�za�okrevanje�v�okviru�novega�
(začasnega)�instrumenta�EU�za�okrevanje�(»Next�Generation�
EU«)�(NGEU).�
Sredstva�po�tem�dogovoru�za�Slovenijo�skupno�znašajo�1,8�

mrd�EUR�(v�tekočih�cenah),�od�tega:
 y 920,7�mio�EUR�za�neposredna�plačila�I.�stebra;
 y 33,9�mio�EUR�za�vinogradništvo�v�okviru�I.�stebra;
 y 4,5�mio�EUR�za�čebelarstvo�v�okviru�I.�stebra;
 y 795,6�mio�EUR�za�II.�steber�oziroma�za�politiko�razvoja�
podeželja�iz�VFO�2021–2027;

 y 74,5�mio�EUR�za�II.�steber�oziroma�za�politiko�razvoja�
podeželja�iz�instrumenta�EU�za�okrevanje�(»Next�Gene-
ration�EU«).

Glede� VFO� 2021-2027� in� instrumenta� EU� za� okrevanje�
(»Next�Generation�EU«)�je�bil�10.�11.�2020�dosežen�političen�
dogovor�med�Svetom�EU� in�Evropskim�parlamentom,�ki�ga�
morata�Svet�EU�in�Evropski�parlament�uradno�potrditi.
Vir:�https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/skupna- 

kmetijska-politika-po-letu-2020/

OVČEREJA SE POSTOPNO 
VRAČA

Zadnja�leta�je�v�osrednjih�Slovenskih�goricah�vse�pogosteje�mogoče�videti�
ovce�z� jagnjeti.�Na�slovenskogoriške�griče�se�namreč�vračajo�ovce,�ki� so�
bile�v�minulem�stoletju�tukaj�bolj�redke,�čeprav�imajo�v�naših�krajih�dolgo�
tradicijo,�saj�so�se�z�ovčerejo�ukvarjali�že�predniki�Slovencev�ob�naselitvi�v�
južne�Alpe�in�predalpski�svet.�
Leta�1869�so�na�ozemlju�današnje�Slovenije�redili�okoli�300�tisoč�ovc�in�

150�tisoč�koz,�nato�pa�je�njihovo�število�začelo�manjšati.�V�šestdesetih�in�
sedemdesetih�letih�prejšnjega�stoletja�je�bilo�v�naših�krajih�ovc�in�koz�izre-
dno�malo,�po�letu�1980�pa�je�začelo�ponovno�naraščati.�Leta�2018�je�stalež�
ovc�v�Sloveniji�znašal�blizu�110�tisoč�živali,�medtem�ko�je�bilo�koz�blizu�25�
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SKUPNA OBČINSKA 
UPRAVA MARIBOR

18 občin širšega mariborskega območja je konec leta 
2019, z namenom skupnega opravljanja določenih stro-
kovnih in razvojnih nalog, ustanovilo Skupno občinsko 
upravo Maribor. Skupna uprava je v letu 2020 za ustano-
viteljice izvajala naloge občinskega inšpekcijskega nad-
zorstva, občinskega redarstva in varstva okolja, v priho-
dnje pa bomo predvsem zaradi stimulativnega državnega 
financiranja svojo dejavnost širili tudi na ostala, zakonsko 
opredeljena področja.

Namen vzpostavljanja skupnih občinskih uprav je pove-
zovanje, naša obveza in poslanstvo pa sta ustvarjanje po-
gojev za boljše, varnejše in bolj zdravo življenjsko okolje.

Občine�ustanoviteljice�Skupne�občinske�uprave�Maribor�
so:�Mestna�občina�Maribor,�Občina�Benedikt,�Občina�Cer-
kvenjak,� Občina� Duplek,� Občina� Hoče-Slivnica,� Občina�
Kungota,�Občina�Lenart,�Občina�Lovrenc�na�Pohorju,�Ob-
čina�Miklavž�na�Dravskem�polju,�Občina�Pesnica,�Občina�
Rače-Fram,�Občina�Ruše,�Občina�Selnica�ob�Dravi,�Občina�
Starše,� Občina� Sveta� Trojica,� Občina� Sveta�Ana,� Občina�
Sveti�Jurij�v�Slovenskih�goricah,�Občina�Šentilj.

Ker�je�ena�izmed�nalog�skupne�občinske�uprave�tudi�infor-
miranje,�vam�tokrat�posredujemo�koristne�informacije.

Skupne službe varstva okolja
 y Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne nalože 

(EKO sklad)
Občane�občin�ustanoviteljic�Skupne�občinske�uprave�Mari-

bor�-�Skupne�službe�varstva�okolja�obveščamo,�da�je�na�sple-
tnih�straneh�EKO�sklada�odprtih�še�kar�nekaj javnih pozivov 
za� nepovratne� finančne� spodbude� občanom� v� nove� naložbe�
rabe� obnovljivih� virov� energije� (OVE)� in� večje� energijske�
učinkovitosti� stanovanjskih�stavb� (URE),�ki� so�na� razpolago�
do�objave�zaključka�javnega�poziva.�Spodbude�so�na�voljo�kot�
subvencije� in/ali� krediti,� naložbe� so� lahko� samostojne� ali�
skupne,�temu�pa�so�prilagojeni�tudi�javni�pozivi.
V� javnem� pozivu� na� spletni� strani� https://eko-

sk lad . s i /p reb iva l s tvo /p r idob i t e - spodbudo / seznam- 
spodbud?ukrep%5B%5D=ogrevanje-in-prezracevanje� lahko� za�
vsako�posamezno�naložbo�najdete�konkretne�pogoje,�ki�jim�mo-
rajo�ogrevalne�in�druge�naprave�ustrezati,�da�lahko�kandidirate�
na�javnem�pozivu.
Subvencije�in�krediti�so�na�voljo�vse leto,�do�preklica.�
Natančne�informacije�o�načinu�prijave,�tehničnih�zmožnostih�

glede�na�konkretno�lokacijo,�pogojih�prijave�(tehničnih�karakte-
ristikah)�in�načrtovanju�opisanih�ukrepov�lahko�brezplačno do-
bite�pri�pooblaščenih�ponudnikih�in�na�osebnem�ali�telefonskem�
svetovanju�v�pisarni�ENSVET, Grajska ulica 7, Maribor.�Pro-
simo�vas,� da� se� na� svetovanje� predhodno�naročite� na� številki�
02/23-42-363,�070-574-630�ali�e-mail:�info@energap.si . 

 y Kurilna sezona prihaja z zamudo
Letošnja�kurilna�sezona�se�je�pomaknila�kar�daleč�proti�ko-

ledarski�zimi.�Vztrajanje�toplega�vremena�pa�zamika�tudi�ku-
rilno� sezono,�kar� je� z�vidika�kakovosti� zraka� sicer�dobro,� je�

pa,�žal,�kazalnik�vse�večjih�podnebnih�sprememb�v�lokalnem�
okolju.�H�kakovosti�zunanjega�zraka�lahko�veliko�prispevamo�
občani�sami,�saj�je�v�zimskih�mesecih�ta�precej�slabša,�kar�je�
povezano�s�kurilno�sezono�in�prometom.

Kaj lahko sami naredimo za boljši zrak?
O�kurjenju�lesnih�goriv�je�bilo�že�veliko�napisanega,�glede�

na�dejstvo,�da�je�lahko�nepravilno�kurjenje�velik�onesnaževa-
lec�zraka,�pa�vseeno�velja�poudariti�pomen�naslednjega:

Pravilna izbira kurilne naprave
Sodobne�naprave�so�tehnološko�napredne,�imajo�večji�izkori-

stek�in�zato�nižje�stroške�energenta,�pa�tudi�občutno�nižje�ravni�
izpustov�dimnih�plinov�v�ozračje.�Predimenzioniranost�kurilne�
naprave�vodi�v�prehitro�zgorevanje�in�oddajanje�prevelike�ko-
ličine�toplote�v�prostore,�s�čimer�znatno�povečujemo�stroške!

Vzdrževanje kurilne naprave
Redno�čiščenje�pepela�in�pravilno�vzdrževanje�v�skladu�z�navo-

dili�proizvajalca�sta�pogoja�za��dobro�delovanje�naprave�in�zmanj-
šanje�izpustov�v�prostor�in�zunanji�zrak.�Prav�tako�je�pomembno�
izvajanje�rednih�pregledov�in�čiščenje�dimniških�naprav.

Kurjenje odpadkov?
V�zadnjih�letih�se�je�močno�povečala�uporaba�malih�kurilnih�

naprav�na�lesna�goriva�v�gospodinjstvih,�saj�je�les�finančno�do-
kaj�ugoden�energent�oziroma�ga�je�v�našem�okolju�relativno�ve-
liko.�Ob�tem�opažamo�tudi�povečano�onesnaženje�zraka�s�trdimi�
delci�na�račun�kurjenja,�kar�dokazuje�vedno�večji�delež�črnega�
ogljika�v�teh�delcih.�Ob�lesu�ljudje�kot�gorivo�uporabljajo�raz-
lične�snovi/odpadke,�ki�v�peč�ne�sodijo,�zato�so�vse�bolj�pogoste�
pritožbe� zaradi� tovrstnih� brezvestnih� ravnanj� posameznikov.�
Vedeti�moramo,�da�je�mogoče�po�izpustu�iz�dimnika�(količina,�
barva,�gostota�dima)�sklepati�o�neustreznem�kurjenju.
V�skladu�z�veljavnimi�predpisi�o�ravnanju�z�odpadki�je�kur-

jenje� le-teh� prepovedano,� saj� s� takim� početjem� neposredno�
škodujemo�naravi�in�ogrožamo�zdravje�ljudi�okoli�sebe.

Skupna občinska uprava Maribor

Glede�na�pritožbe�občanov�in�z�namenom�preprečevanja�ne-
potrebnega� onesnaževanja� okolja� bo� občina� organizirala� po-
ostren�nadzor�z�okoljsko�inšpekcijo�in�dimnikarsko�službo,�s�
katerim�želimo�zagotoviti�ustrezno�in�znosno�bivalno�okolje�za�
vse�občane� ter�preprečiti�nepotrebne�zdravstvene� težave.�Ob�
tem�prosimo�vse,�da�spoštujete�predpise�in�se�na�tak�način�ve-
dete�odgovorno�do�sebe,�svojih�bližnjih�in�ostalih�prebivalcev.
Viri:
 y Vzdrževanje�kurilnih�naprav�in�toplotnih�črpalk�pred�in�
po�kurilni�sezoni,�Energap

 y Zgorevanje�lesa�v�malih�kurilnih�napravah;�Jože�Kaplar,�
spletna�stran�MOP

Irena KOZAR, strokovna sodelavka 
Vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas

tisoč.�Od�okoli�70�tisoč�kmetijskih�gospodarstev�jih�je�ovce�re-
dilo�nekaj�več�kot�6.000,�koze�pa�4.000.�Sicer�pa�znaša�poraba�
mesa�drobnice�na�prebivalca�v�Sloveniji�manj�kot�kilogram�na�
leto,�kar�je�veliko�pod�povprečjem�Evropske�unije.

T. Kšela
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Razvojna� agencija� Slovenske� gorice� (krajše:� RASG)� je�
bila� ustanovljena�12.� 10.� 2007�kot� družba� z� omejeno�od-
govornostjo.�Ustanovili�so�jo�Območna�obrtno-podjetniška�
zbornica�Lenart,� Zasebni� zavod�Riso� (danes�Riso� d.o.o.),�
Občina�Destrnik,� Občina� Lenart� in� Občina� Sveta� Trojica�
v�Slovenskih�goricah.�11.�5.�2011� je�v� lastniško�strukturo�
družbe�vstopila�še�Občina�Cerkvenjak.
Namen�ustanovitve�RASG�je�bil�pospeševati�razvoj�obmo-

čja�občin�Benedikt,�Cerkvenjak,�Destrnik,�Lenart,�Sveta�Ana,�
Sveta�Trojica�v�Slovenskih�goricah�in�Sveti�Jurij�v�Slovenskih�
goricah,�in�sicer�zlasti�na�področjih�turizma,�malega�gospo-
darstva,�kadrov� ter� infrastrukture�na�podeželju� in�v�urbanih�
središčih� območja.� Skozi� 10-letno� zgodovino� družbe� so� se�
vsebine� njenega� delovanja� prilagajala� dejanskim� potrebam�
območja,�pri�čemer�se�je�RASG�specializirala�zlasti�za�vsebi-
ne,�ki�so�podprte�s�sredstvi�Evropske�skupnosti�in�za�projekte,�
ki�so�v�skupnem�javnem�interesu�območja�več�občin.

www.rasg.si

RAZVOJNA AGENCIJA 
SLOVENSKE GORICE

Konec�oktobra�je�po�več�kot�10�letih�uspešnega�vodenja�Ra-
zvojne� agencije� Slovenske� gorice� dotedanja� direktorica� Tanja�
Vintar�odšla�na�novo�poslovno�pot.�Novo direktorico dr. Miloj-
ko Domajnko�(domačini�jo�bolj�poznamo�po�dekliškem�priimku�
Fekonja�iz�Župetincev),�že�doslej�članico�uspešne�ekipe�RASG,�
smo�prosili�za�njen�pogled�na�agencijo�in�njene�naloge�pri�razvo-
ju�Slovenskih�goric�in�širšega�območja.�Objavljamo�njen�zapis.

Dr. Milojka Domajnko, nova direktorica RASG

POGLED NA VODENJE 
RAZVOJNE AGENCIJE 
SLOVENSKE GORICE 

Razvojna�agencija�Slovenske�gorice�(RASG)�si�je�v�zadnjih�
letih�utrdila�položaj�vodilne�organizacije�razvoja�osrednjega�in�
severnega�dela�Slovenskih�goric.�Predvsem�po�zaslugi�odlič-
nega� vodstva� in� njenih� zaposlenih� ter� vseh� ljudi,� ki� z� nami�
sodelujejo� in� so� v� nas� prepoznali� vlogo� pomoči� ljudem.� V�
letu�2011�je�v�lastniško�strukturo�družbe�vstopila�tudi�Občina�
Cerkvenjak.�RASG� je� v� ta� del� Slovenskih� goric� ob� dobrem�
sodelovanju�lokalnih�skupnosti�pripeljala�številne�projekte,�čr-
panje�sredstev�iz�evropskih�finančnih�mehanizmov,�čezmejna�
sodelovanja,�postavljanje�temeljev�pri�razvoju�in�povezovanju�
v�turizmu,�krepitvi�lokalne�ponudbe,�nove�izobraževalne�pro-
grame�v�tretjem�življenjskem�obdobju�itd.�
Z�vodenjem�RASG�prihaja�najprej�zavedanje�in�odgovornost,�

da� je� treba� izpolnjevati� poslanstvo� razvoja� celotnega� območja�
Slovenskih� goric,� ki� jih� pokrivamo� -� tako�Območno� razvojne-
ga�partnerstva�Slovenske�gorice�in�kot�vodilnega�partnerja�LAS�
Ovtar�Slovenskih�goric.�Spodbujanje�razvoja�podeželja�in�urba-
nih�območij�bo�še�naprej�vodilna�nit�našega�delovanja.�
RASG�kot�vodilni�partner�LAS�skrbi�za�izvajanje�projektov�

evropskega� programskega� mehanizma� CLLD� (Skupnost,� ki�
vodi�lokalni�razvoj).�V�tem�trenutku�je�zaključenih�23�operacij,�
47�operacij�je�potrjenih�in�v�izvajanju.�Odprta�sta�dva�javna�po-
ziva�(sklad�ESRR�in�sklad�EKSRP),�tako�da�se�bo�število�izva-
janja�operacij�še�povečalo.�Naša�naloga�je�speljati�javne�pozi-
ve,�urejati�postopke�med�Ministrstvom�za�gospodarski�razvoj�
in� tehnologijo� in�Ministrstvom� za� kmetijstvo,� gozdarstvo� in�
prehrano�ter�Agencijo�za�kmetijske�trge�in�razvoj�podeželja�ter�
tako�pomagati�prijaviteljem�ob�prijavi�in�oddaji�zahtevkov,�da�
bodo�evropska�sredstva�do�sredine�leta�2023�v�celoti�počrpana.�
V�prihodnjih�mesecih�oz.�v�prihodnjem�letu�je�pred�nami�zah-

tevno�obdobje,�saj�se�na�novo�vzpostavlja�programsko�finančno�
obdobje�2021–2027,�a�gre�hkrati�za�nove�priložnosti�Sloven-
skih�goric.�V�okviru�Območnega razvojnega partnerstva 9-ih�
občin�pripravljamo�Območni�razvojni�program�Slovenskih�go-
ric�za�obdobje�2021–�027� ter� sodelujemo�pri�pripravi�Regio-
nalnega�razvojnega�programa�2021–2027,�kjer�v�skladu�s�cilji�
evropske�kohezijske�politike�skrbimo�za�umeščenost�lokalnih�
potreb�svojih�ljudi�in�okolja.�Hkrati�smo�zelo�vpeti�v�aktivnosti�
tega�programskega�obdobja,�kjer�je�treba�do�leta�2022�oz.�2023�
izpeljati�naslednje�projekte,�kjer�sodelujemo�s�partnerji�iz�Slo-
venije�in�tujine:�PONI�–�podjetno�nad�izzive,�SocioLab�na�temo�
socialnega�podjetništva,��TPK�–�temeljne�in�poklicne�kompe-
tence,�Zeleni�biznis,� e-COST� -�Rural�NEET�Youth�Network:�
Modeling� the� risks� underlying� rural� NEETs� social� exlusion;�
projekte�sodelovanja�LAS:�Naša�Drava,�Kaj�nas�uči�Mura,�Hu-
musprojekt�–�Högi�…�Iz�Drugega�dogovora�regij�in�delovanja�
ORP�Slovenskih�goric�je�v�izvajanju�naš�največji�projekt�grad-
nje�kolesarskih�poti�za�zagotavljanje�trajnostne�mobilnosti�na�
območju�Slovenskih�goric,�v�dolžini�174,4�km.
Verjamem,�da�bomo�delo�uspešno�nadaljevali� in� se� tudi� v�

prihodnje�v�Razvojni�agenciji�Slovenske�gorice,�kjer�sem�za-
poslena� že� 10.� leto� in� imamo� zdaj� že� utečen� in� usposobljen�
kader,� trudili� in� stopili� na� pot� novim� izzivom.� Predvsem� pa�
ohranili�odličen�odnos�s�ponudniki,� lokalnimi�skupnostmi� in�
številnimi� partnerji.� Samo� s� sodelovanjem,� komunikacijo� in�
pobudami�iz�lokalnega�okolja�bomo�uspeli�in�dosegli�cilje,�ki�
si�jih�v�svojem�okolju�in�družbi�želimo�in�jih�potrebujemo.�
Na�tem�mestu�pa�gre�posebna�zahvala�naši�dosedanji�direk-

torici�Tanji�Vintar,�ki�nam�je�vedno�stala�ob�strani�in�brez�nje�
RASG�danes�ne�bi�bil�to,�kar�je.

dr. Milojka Domajnko

S PROJEKTOM PONI V 
ŠTIRIH MESECIH DO 

LASTNEGA PODJETJA
Prvi javni poziv za vključitev v program 

zaposlovanja že v sredini meseca decembra

Razvojna� agencija� Slovenske� gorice,� d.o.o.,� skupaj� z�Ma-
riborsko�razvojno�agencijo�in�Znanstveno-raziskovalnim�sre-
diščem�Bistra� Ptuj� izvaja� nov� regijski� projekt�PODJETNO 
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NAD IZZIVE – PONI Podravje.�Projekt�je�namenjen�vsem,�
ki�imajo�podjetniško�idejo�in�željo�po�njeni�realizaciji,�ne�gle-
de�na�starost,�stopnjo�in�smer�izobrazbe.�Udeleženci�se�bodo�
v�program�vključevali�na�podlagi�javnih�pozivov,�v�izbornem�
postopku�pa�se�bo�izbralo�in�zaposlilo�kandidate�z�resnimi�pod-
jetniškimi�idejami.�Projekt�bo�trajal�3�leta,�razpis�za�delovna�
mesta�pa�bo�objavljen�na�vsake�pol�leta.�
Glavni� cilj� projekta� je� ustanovitev� novih� podjetij,� v� okviru�

katerih�bodo�udeleženci�podjetniškega�usposabljanja�realizirali�
svoje�podjetniške� ideje.� Izbrani�kandidati� se�bodo�pri� izvajal-
cu�programa�redno zaposlili za obdobje 4-ih mesecev.�V�tem�
času�bodo�pridobili�vsa�potrebna�podjetniška�znanja,�oblikovali�
ustrezen�poslovni�model�ter�pripravili�poslovni�načrt,�na�podlagi�
katerega�bodo�po�zaključku�programa�ustanovili�lastno�podjetje.�
Pri� tem�jim�bodo�na�voljo�mentorji,�strokovni�predavatelji� ter�
drugi�mehanizmi,�ki�jih�podjetnik�v�svojem�začetku�potrebuje.

Prvi javni poziv za vključitev v program bo objavljen 
v sredini decembra na spletni strani www.rasg.si in pri 
Zavodu RS za zaposlovanje, Urad za delo Lenart.
Naložbo�sofinancirata�Republika�Slovenija�in�EU�iz�Evrop-

skega�sklada�za�regionalni� razvoj.�Več� informacij�o�projektu�
lahko�dobite�na�Razvojni�agenciji�Slovenske�gorice�v�Lenartu�
(predhodna�najava)�ter�na�051�368�118�oz.�poni@rasg.si.

Danijel Zorko

MODERNIZACIJA 
OBČINSKIH CEST

Zaključene�so�vse�v�letu�2020�načrtovane�investicije.
 y Modernizacija občinske ceste JP 703-540 (Cerkven-

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

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

 y 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.

Cesta Cogetinci-Hauzer že v uporabi

Ceste� so� bile� do� obnove� zaradi� tehničnih� lastnosti� (dotra-
janosti� in� poškodb)� slabše� prevozne,� prometno� manj� varne�
ter� niso� zagotavljale� dobre� prometne� povezanosti�med� kraji�
občine.�Prav� tako� je�bilo�zaradi�dotrajanega�vozišča�oteženo�
vzdrževanje�teh�ceste.�Obstaja�več�razlogov�za�izvedbo�teh�in-
vesticij,�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�rekonstrui-
ranih�odsekov�cest,�izboljšati�infrastrukturno�urejenost�občine�
ter�izboljšati�splošne�pogoje�bivanja�za�tamkajšnje�prebivalce.
Tudi�v�letu�2021�in�2022�se�lotevamo�novih�investicij�v�cestno�

infrastrukturo�in�se�skupaj�z�občani�veselimo�novih�pridobitev.

VODOVOD V NASELJU 
COGETINCI IN IVANJSKI 

VRH
V�letu�1975�izgrajeno�osnovno�vodovodno�omrežje�za�pred-

metni� naselji� je� bilo� leta� 1993� zaradi� pomanjkanja� vode� na�
stroške�obeh�občin�(takratnih�občin�Lenart�in�Gornja�Radgo-
na)�dograjeno�v�dolžini�cca�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�bi�bilo�mogoče�
legalno�oskrbovati�predmetnega�območja�s�pitno�vodo.�
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.�
To�v�praksi�pomeni,�da�se�bo�najkasneje�do�konca�leta�(31.�12.�

2020)�že�morala�biti��realizirana�prevezava�na�javno�vodovodno�
omrežje,�za�kar�pa�so�v�teku�aktivnosti�za�prevezave�in�zamenja-
ve�vodomerov.��Na�željo�in�stroške�stranke�se�izvede�tudi�vgra-
dnja�vodomernega� jaška.�Občini�bosta�vsaka�za� svoje�občane�
oz.�gospodinjstva�poravnali�vse�stroške�preureditve�obstoječega�
sekundarnega� omrežja,� stroške� neposredne� priključitve� in� kot�
upoštevanje�vrednosti�obstoječega�omrežja�tudi�dobave�daljin-
skega�vodomera.��Po�dogovoru�z�upravljavcem�javnega�vodo-
voda� se� bodo� vodomerni� jaški� v� glavnini� vgradili� ob� obnovi�

INVESTICIJE V LETU 2020
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sanacijo� obstoje-
če� regionalne� ce-
ste� R2-439,� odsek�
1305�na�odseku�od�
pokopališča� skozi�
center�naselja�Cer-
kvenjak vse do kri-
žišča�z�obrtno�cono�
in�avtocesto� ter�na�
od� križišča� za� na-
selje� Peščeni� Vrh�
do� meje� z� občino�
Sv.� Jurij� ob� Ščav-
nici.� S� tem� je� bila�
glavna� regionalna�
cesta� s� pločniki�
ter� vso� pripadajo-
čo� opremo� (javna�
razsvetljava,� vo-
dovod,� optično�
omrežje)�skozi�ob-
čino�Cerkvenjak� v�
celoti� obnovljena.�
V� poletnih� mese-
cih�pa�se�je�kljub�novi�cesti�in�obnovljenemu�pločniku�na�tem�
odseku�pri�pokopališču�začela�kazati�manjša�poškodba�(luknja)�
na�pločniku,�ki�se�je�kasneje�preselila�tudi�na�cesto.�Pri�strokov-
nem�pregledu�meteorne�kanalizacije�s�strani�izvajalca�del,�se�je�
kaj�hitro�ugotovila�poškodba�(zoženje�meteorne�cevi),�ki�je�bila�
posledica�napake�izvajalca�in�je�sedaj�že�odpravljena.�Vsi�tisti,�
ki�ste�opazovali�to�poškodbo,�ste�sedaj�dobili�pravo�informaci-
jo,�kako�in�kaj�se�je�zgodilo.
Skupaj� z�Direkcijo� RS� za� infrastrukturo� (DRSI)� občin� pa�

smo� že� od� konca� leta� 2019� pričeli� izvajati� vse� potrebne� ak-
tivnosti�za�obnovo�regionalne�ceste� in� izgradnjo�pločnika�na�
odseku� regionalne� ceste� R� III-734,� odsek� 4123� (odsek�med�
križiščem�pri�vili�»Tušak«�do�križišča�za�naselji�Stanetinci�in�
Andrenci).�
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�je�omo-
gočal�pričetek�investicije.�

Novi pločnik bo bistveno povečal varnost pešcev.

VODOVOD V NASELJU 
ŽUPETINCI

Letos� smo� na� obmo-
čju� naselja� Župetinci� na�
meji� z� naseljem�Novinci�
in� s� tem�skupaj� sosednjo�
občino�Sv.�Andraž�v�Slo-
venskih� goricah� izvedli�
nadomestni� cevovod� za�
11� gospodinjstev� (6� iz�
Občine� Cerkvenjak� in� 5�
iz� Občine� Sv.� Andraž� v�
Slov.�goricah).�
Predmetni� vodovod� iz-

grajen�v�letu�2006�je�bilo�
potrebno� zaradi� zemelj-
skega� plazu� in� stalnim�
poškodbam� cevovoda� iz-
graditi�na�novo�in�po�novi�
trasi,�in�sicer�v�dolžini�cca�
450�m.
Investicija� v� vrednosti�

cca�25.000�EUR�je�že�re-
alizirana.�
V�prihodnje�pa�načrtu-

jemo�še�obnovo�vodovoda�v�zaselkih�Brezovjak�in�Župetinška�
graba�oz.�v�tistem�delu�naselij�Župetinci�in�Andrenci,�ki�v�letu�
2006�niso�bila�deležna�obnove.�Vse�to�bi�nam�že�prej�uspelo,�
če�bi�občina�razpolagala�z�le�nekaj�več�investicijskimi�sredstvi.

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� cestne� infrastrukture� v� občini� Cerkvenjak,� in� sicer�

celotnega� omrežja.� Vgra-
dnja�le-teh�pa�je�v�skladu�z�
veljavno�zakonodajo�le�ob�
prvi� vgradnji� strošek� la-
stnika�priključka.�Kasneje�
to� po� veljavnih� predpisih�
obveznost�upravljavca.�

V prvi fazi se bo tako 
izvedla navezava javne-
ga vodovodnega sistema 
na obstoječe omrežje, 
ki pa bo v prihodnje v 
celoti obnovljeno. Za ta 
namen sta obe občini 
skupaj naročili izdela-
vo potrebne projektne 
dokumentacije, ki je 
predhodno nujno po-
trebna za načrtovanje 
in izvedbo del. Točka, kjer se stikata stari in novi 

vodovod

Stisnjena meteorna cev - vzrok za poškodbo 
ceste in luknjo na pločniku

Gradnja vodovoda v naselju Župetinci
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Prav�tako�je�že�v�zaključni�fazi�izvedba�izgradnje�pločnika�v�
dolžini�prek�200�m,�ki�ga�v�pretežnem�obsegu�financira�občina.�
Obnova�ceste,�ki�pa�jo�v�celoti�financira�država�prek�DRSI�pa�
bo�izvedena�spomladi�2021,�kajti�predhodno�je�potrebo�sani-
rati�manjši�zemeljski�plaz�pred�križiščem�za�naselji�Stanetinci�
in�Andrenci.�
Vrednost� izvedbenih�del,� izdelave�projektne�dokumentaci-

je� ter�odkupa�zemljišča�za�celotni�projekta�znaša� skupaj�cca�
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�po-

trebna�finančna�sredstva.�Ta�oprema�je�bila�zaradi�ugodnih�vre-
menskih�razmer�izgrajena�že�v�zimskih�mesecih�ter�je�obsegala�
izgradnjo�ceste�v�makadamski�izvedbi�z�navezavo�na�regionalno�
cesto,�meteorno�kanalizacijo�za�potrebe�ceste,�fekalno�kanaliza-
cijo,�telekomunikacijsko�kabelsko�kanalizacijo,�električno�in�vo-
dovodno�omrežje�ter�javno�razsvetljavo.�Zazidljive�parcele�tako�
dobivajo�vse�potrebno�za�priključitev�na�komunalno�opremo.�
V�jesenskem�času�je�začeta�še�II.�faza,�in�sicer�izvedba�pod-

pornih�konstrukcij�za�potrebe�hodnika�za�pešce�in�kjer�bo�to�
potrebno�tudi�za�izravnavo�oz.�prilagajanje�višine�posameznih�
parcel.
Prav�tako�urejamo�vse�potrebno,�da�bodo�pešci�(predvsem�otro-

ci)�iz�predmetnega�novega�naselja�varno�prečkali�precej�prome-
tno�regionalno�cesto,�za�kar�se�že�pripravlja�potrebna�projektna�
dokumentacija�in�soglasja.�Načrtuje�se�dodatni�pločnik�v�potreb-
ni�dolžini�ob�regionalni�cesti�s�osvetljenim�prehodom�za�pešce.��
Celotna�investicija�z�gradnjo�in�odkupi�zemljišč�ter�potrebno�

projektno�dokumentacijo�bo�občino�stala�prek�150.000�EUR.�
Vse� to�z�namenom,�da�se�čim�več�mladih�odloči�ostati�ali�

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.

Ureditev križišča in hodnika za pešce v novem naselju Cogetinci

ENERGETSKA SANACIJA 
STAVBE OSNOVNE 

ŠOLE CERKVENJAK-
VITOMARCI

Občina�je�v�mesecu�novembru�izvedla�prijavo�za�javni�raz-
pis�JOB-2020�za�energetsko�prenovo�javnih�objektov�Ministr-
stva�za�infrastrukturo�RS,ki�bi�projekt�sofinanciral�v�deležu�49�
%.�Realizacija�se�načrtuje�v�poletnih�mesecih�leta�2021.
Celotni� projekt� bi� po� projektantskih� ocenah� znašal� v� viši-

ni�cca�600.000�EUR�o�katerih�se�občina�obeta�sofinanciranja�
v� višini� prek� 250.000�EUR� s� strani� EU� sredstev� (EKP),� ca.�
150.000�EUR�bi�znašal�dolgoročni�kredit�SID�banke�ter�ostalo�
bi�občina�zagotavljala�sama�iz�proračuna.
Občina�je�trenutno�v�fazi�preverjanja�finančnih�ocen�investi-

cije�na�trgu�in�s�tem�po�pridobitvi�potrebnih�informacij,�da�se�
bodo�tudi�temu�primerno�sprejemale�odločitve�za�naprej.
Objekt�OŠ�Cerkvenjak�je�bil�v�zadnjii�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�h�gospodarskemu�in�družbenemu�razvoju.��Cilj�investicije�
je�zasledovati��naslednje�namene:�

 y povečati�energetsko�učinkovitost�stavbe,�
 y racionalizirati�porabo�energije�v�objektu,�
 y vzpostaviti�nadzor�nad�porabo�energije�v�objektu,�
 y zmanjšati�škodljive�vplive�na�okolje,�
 y doseganje�stroškovne�učinkovitosti,
 y sledenje�evropskim�in�nacionalnim�uredbam,�direktivam�
in�zakonodaji�na�področju�učinkovite�rabe�energije�in�
obremenjevanja�okolja,

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

 y razvijati�podobo,�ugled�in�prepoznavnost�kraja�ter�občine.�
Na�objektu�se�v�celoti�menjajo�vsa�stara�lesena�okna�z�novimi�

PVC�okni.�Predvidena�so�nova�PVC�okna�s�troslojno�zastekli-
tvijo.�V�sklopu�energetske� sanacije� se�na�celotnem�podstrešje�
objekta�položi�20�cm�mineralne�volne.�Na�podstrešju�nad�knji-
žnico�in�kuhinjo�se�toplotna�izolacija�položi�med�špirovce�in�pod�
njimi�v�skupni�debelini�20�cm.�Predvidena�je�vpeljava�energet-
skega�monitoringa�s�centralnim�nadzornim�sistemom.�Sistem�za�
energetski�monitoring�je�pomemben�z�vidika�ciljnega�spremlja-
nja� rabe� in� stroškov� energetske� oskrbe� stavbe.�Omogoča� tudi�
nadzor�nad�rabo�energije�po�posameznih�vejah.�Ukrep�obsega�
namestitev�merilnikov� porabljene� toplote,� temperaturnih� tipal�
za�spremljanje�temperature�medija�ter�namestitev�enot�za�zajem�
in�obdelavo�podatkov�(krmilna�omarica�in�programska�oprema).

Novi in modernejši izgled vzhodnega dela objekta OŠ Cerkvenjak
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Vsekakor� pa� je� objekt� katerega� neto� tlorisna� površina� zna-
ša�2.500�m2� in�površine�fasade�cca�3.000�m2,�veliki�potrošnik�
tako�toplotne�kot�električne�energije,�kar�pa�je�možno�zmanjšati�
samo�z�obnovo�objekta�in�sicer�v�prvi�fazi�z�energetsko�sanacijo.�
V�nadaljevanju�pa�je�v�načrtu�tudi��prepotrebna�preureditev�

V NOVEM NASELJU V 
COGETINCIH HIŠE ŽE 

RASTEJO
V�Cogetincih�na�nekdanji�Nedeljkovi� njivi,� kjer� je� občina�

zgradila�komunalno�opremo�za�novo�stanovanjsko�naselje,�so�
že�zrasle�nove�hiše.�V�naselju�bo�deset�ali�morda�celo�enajst�
stanovanjskih�hiš,�največ�pa�jih�bo�zgradilo�Gradbeništvo�Lors�
Sašo�Lorenčič�s.p..

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�sta�pripravljeni�pro-
jektna�ter�investicijska�dokumentacija.�

PREGLED  REALIZACIJE  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)–�ca.�560�m;
 - JP�703-601�(Cerkvenjak-Andrenci)�ca.�330�m;
 - JP�738-071�(Cogetinci�–�Hauzer)�ca.�170�m

ZAKLJUČENO

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

NA ODSEKU:
 - R�II�439�Cerkvenjak-Peščeni�Vrh ZAKLJUČENO
 - R�II�439�Cerkvenjak-CENTER-Brengova ZAKLJUČENO
 - R III 734 Cerkvenjak-križišče Stanetinci/Andrenci V IZVAJANJU

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

NAČRTOVANA IZVEDBA 
GLEDE NA SOFINANCIRA-
NJE 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

IZVEDENA I. FAZA

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

»Naše� podjetje� bo� v� novem� stanovanjskem� naselju� v�
Cogetincih�zgradilo�skupno�pet�hiš.�Štiri�so�že�pod�streho,�dve�
pa�finaliziramo,«�pravi�podjetnik�Sašo�Lorenčič,�ki�nove�hiše�
že�prodaja�na�nepremičninskem�trgu.�Na�spletnih�straneh�por-
talov� za� prodajo� in� nakup�nepremičnin,� jih� prodaja� za� okoli�
150�tisoč�evrov.�Iz�fotografij�in�podatkov�na�portalih�je�razvid-
no,�da�gre�za�sodobne�in�zelo�lične�enodružinske�nadstropne�
hiše� z� okoli� 160� kvadratnih� metrov� stanovanjskih� površin,�
primerno�veliko�in�ravno�parcelo�ter�nadstreškom�za�dva�avto-
mobila�z�vrtno�lopo.�Hiše�so�zgrajene�z�opečnimi�zidaki�ter�z�
najsodobnejšimi�in�kvalitetnimi�materiali,�imajo�pa�tudi�lastno�
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sončno�elektrarno�za�talno�ogrevanje.
Kot�pravi�investitor,�mu�je�dve�hiši�že�uspelo�prodati,�za�dru-

ge�pa�je�veliko�zanimanje.�Če�ne�bi�bilo�epidemije�covida-19,�
bi�verjetno�prodal�že�vse�stanovanjske�hiše.�»Za�nakup�hiše�v�
Cogetincih�se� je�doslej�poleg�nekaterih�domačinov�zanimalo�
največ�kupcev�iz�Maribora,�Murske�Sobote,�Lenarta�in�drugih�
krajev,�celo�iz�Ljubljane,«�pravi�Lorenčič.�»V�glavnem�gre�za�
mlade�družine,�ki�si�želijo�urediti�življenje�v�manjšem�in�ureje-
nem�kraju,�kjer�imajo�na�dosegu�roke�vse,�kar�potrebujejo,�od�
vrtca,�šole,�športno-rekreativnega�centra,�kulturnega�doma�in�
zdravstvene�ambulante�do�trgovin,�pošte,�bencinske�črpalke�in�
drugih�javnih�objektov.«

V novem naselju Cogetinci (Nedeljko) že rastejo sodobne in lične sta-
novanjske hiše, nekatere pa so na nepremičninskem trgu že naprodaj.

Epidemija� covida-19�
je,� kot� pravi� Lorenčič,�
prodajo� hiš� na� nepre-
mičninskem�trgu�neko-
liko� zavrla� in� otežila,�
saj� imajo� kupci� že� pri�
ogledu� nepremičnine�
težave� s� prehajanjem�
občinskih� meja,� da� o�
tem,� da� o� težavah� pri�
urejanju� kreditov� niti�
ne�govorimo.
Kje�kupci� raje�kupu-

jejo�nove�hiše�–�v�novih�
stanovanjskih�soseskah�
z�več�hišami�ali�kje�na�
samem�v�razpršeni�gra-
dnji?� Po� Lorenčičevih�
izkušnjah� mlade� dru-
žine� raje� kupijo� hišo� v�
naselju,�saj�v�njih�otroci�in�mladi�lažje�najdejo�družbo.�Starejši�
kupci,� ki� se�ogrevajo� za�novogradnje,� pa� iščejo�hiše�bolj� na�
samem�v�razpršeni�gradnji.
Zaradi�velikega�zanimanja�za�nove�stanovanjske�hiše�v�Cer-

kvenjaku�Lorenčič�že�razmišlja�o�gradnji�hiš�v�morebitnih�no-
vih�stanovanjskih�soseskah�na�območju�Občine�Cerkvenjak�ali�
pa�v�razpršeni�gradnji.�Prepričan�je,�da�bo�v�naslednjem�obdo-
bju�povpraševanja�po�hišah�v�Cerkvenjaku�dovolj.�»Tiste,�ki�si�
želijo�ustvariti�dom�v�Cerkvenjaku,�posebej�privlači�urejenost�
infrastrukture�v�kraju�in�kraja�nasploh�ter�bližina�priključka�za�
avtocesto,�po�kateri�so�lahko�v�10�minutah�v�Lenartu,�v�20�mi-
nutah�pa�v�Mariboru,«�pravi�Lorenčič.�»Pomembno�pa�je�tudi,�
da�smo�Cerkvenjačani�in�Cerkvenjačanke�znani�po�gostoljub-
nosti�in�po�tem,�da�prijazno�sprejmemo�medse�ljudi�od�drugod.«

Tomaž Kšela

IZGRADNJA PLOČNIKA V 
TEKU

Novembra�so�se�začela�gradbena�dela�pri�izgradnji�pločnika�
ob�regionalni�cesti�Cerkvenjak–Vitomarci.�Pločnik�bo�zgrajen�
v�dolžini�195�metrov,�od�križišča�proti�nekdanji�Tušakovi�vili,�
danes�Rajhovi,� do� križišča� oziroma�odcepa� za�Stanetince� in�
Andrence.�Gre�za�dokaj�prometno�obremenjeno�cesto,�po�ka-
teri�otroci�peš�hodijo�v�šolo�in�domov,�saj�po�normativih�niso�
upravičeni�do�organiziranega�šolskega�prevoza.
Dela�pri�izgradnji�pločnika�v�širini�1,4�metra�obsegajo�ure-

ditev�cestnih�robnikov,�ureditev�odvodnjavanja�ceste�in�okoli-
ce�z�meteorno�kanalizacijo,�kabelsko�kanalizacijo�za�optično�
omrežje,�javno�razsvetljavo�z�led�lučmi�kot�tudi�ureditev�obeh�
že�omenjenih�križišč.

Dela izvaja Cestno podjetje Pomgrad Murska Sobota, vzdrževalna 
enota Lenart.

Direkcija�Republike�Slovenije�za�infrastrukturo�(DRSI)��pa�
bo�v�tem�delu�obnovila�cesto,�ko�bodo�vremenske�razmere�to�
dopuščale.�Z�njo�bo�sočasno�saniran�cestni�plaz�pred�odcepom�
za� Stanetince� in�Andrence� na� desni� strani� regionalne� ceste,�
gledano�v�smeri�proti�Vitomarcem�oziroma�Stanetinški�dolini.
Izgradnja� pločnika� bo� Občino� Cerkvenjak� stala� 53.000�

evrov.�Sanacijo�ceste�pa�plača�država�oziroma�DRSI.�
Da�je�lahko�do�izgradnje�več�kot�potrebnega�pločnika�in�sa-

nacije�ceste�sploh�prišlo,�je�morala�Občina�Cerkvenjak�odku-
piti�tudi�nekaj�zemljišč�od�zasebnih�lastnikov.

Franc Bratkovič

ASFALTIRALI BANKINE 
IN MULDE

Po�tem�ko�sta�bila�v�tem�letu�asfaltirana�dva�cestna�odseka,�
ki�sta�prej�bila�v�makadamskem�stanju,�se�je�v�občinskem�pro-
računu�Občine�Cerkvenjak�našlo�nekaj�denarja�tudi�za�sanacijo�
bankin�in�ureditev�muld�na�cesti�za�Župetince�in�Smolince.
Omenjena�cesta�seveda�ne�služi�le�vaščanom�Župetincev�in�

Smolincev,�saj�v�celoti�meji�na�sosednjo�Občino�Sveti�Jurij�ob�
Ščavnici�vse�do�Galušaka�in�Slavšine�v�Občini�Sveti�Andraž�v�
Slovenskih�goricah.�Uporabljajo�jo�vsi,�skrb�za�njo,�ker�se�pač�
teritorialno�cesta�vije�na�katastru��Občine�Cerkvenjak,�je�prepu-
ščena�za�vzdrževanje�in�vse�ostalo,�v�celoti�Občini�Cerkvenjak.
Tako�je�Občina�Cerkvenjak,�tudi�tokrat,�kot�pred�dvajsetimi�

leti,� ko� je� bila� cesta� v� celoti�modernizirana,�morala� najti� fi-
nančna�sredstva�za�ureditev�uničenih�bankin�in�ureditev�muld�

Sašo Lorenčič: Naše podjetje bo v no-
vem naselju zgradilo pet stanovanjskih 
hiš. Zanimanje oziroma povpraševanje 
po njih je veliko.
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za�odvodnjavanje� ter�manjšo�razširitev�cestišča�na�okoli�700�
metrov�dolgem�odseku�v�»Črni�luknji«.�Dela�so�stala�20�tisoč�
evrov.�Opravil�jih�je�murskosoboški�Pongrad.

V�Smolincih�-�Župetincih�pa�je�bila�to�jesen,�na�dolžini�cca�
500�metrov,�zaradi�plazenja�zemlje,�opravljena�prestavitev�vo-
dovodne�linije.�S�tem�so�zagotovili�nemoteno�oskrbo�z�vodo�
tamkajšnjim� občanom� cerkvenjaške� in� andraževske� občine.�
Sanacija�je�bila�opravljena�v�sodelovanju�obeh�občin�in�Komu-
nalnega�podjetja�Ptuj,�ki�so�investicijo�v�sorazmernem�deležu�
tudi�financirali.

Franc Bratkovič

PLAZ V ANDRENCIH 
SANIRAN

Na�območju�Občine�Cerkvenjak�je�zadnja�leta�vse�več�pla-
zov.�Pred�nekaj�leti�se�je�pojavil�tudi�na�nekdanji�Zorečevi�nji-
vi�v�Andrencih,�ki�je�danes�v�lasti�Sklada�kmetijskih�zemljišč.�
Plazilo se je�nekje�dober�hektar�zemlje,�ki�naj�bi�ogrožal�hišo�
Cirila�Tratnjeka.�Sanacijo�plazu,�ki�je�bila�opravljena�v�oktobru,�
je�investiral�Sklad�kmetijskih�zemljišč�in�gozdov�Slovenije.

F. B.

OGRAJA PRI POKOPALIŠČU 
IN NEKDANJEM LOVSKEM 

DOMU

Pred�kratkim�sta�bili�nameščeni�ograji�pri�pokopališču�in�ob�
pločniku�pri�Divjakovih�v�Brengovi,�pri�nekdanjem�domu�Lo-
vske�družine�Cerkvenjak.�

F. B.

RAZSVETLJENI KRIŽIŠČI

To�jesen�sta�bili�nameščeni�tudi�dve�javni�nočni�luči;�ena�na�
Vanetini�v�križišču�pri� domačiji�Toneta�Vogrina� in�druga�ob�
regionalni�cesti�Cerkvenjak–Sveti�Jurij�ob�Ščavnici�pri�odce-
pih�za�Grabonoški�Vrh�in�Smolince,�kar�je�Občino�Cerkvenjak�
stalo�10�tisoč�evrov.

F. B.



22. DECEMBER 2020 ZRNJE

15

V BRENGOVI BO 
NOVA POSLOVNO-

STANOVANJSKA ZGRADBA

Ob�Poslovno-obrtni�coni�v�Brengovi�gradi��Trgovina�in�gostin-
stvo�Roman�Ploj,�s.�p.,�novo�poslovno-stanovanjsko�zgradbo.�S�
tem�bodo�Plojevi� iz�Smolincev�svojo�dejavnost� razširili� tudi�v�
Brengovo,� kjer� je�Romanova�domačija� in� ob�kateri� so� že� lani�
uredili�postajališče��za�avtodome�s�šestimi�parkirnimi�mesti.

F. B.

OB DNEVU SPOMINA 
NA UMRLE V 

CERKVENJAKU
Z�obiskom,�svečami�in�cvetjem�smo�se�1.�novembra�spomnili�

umrlih.�Na�grobovih�so�v�spomin�na�pokojne�svojce,�prijatelje�
in�znance�po�vsej�državi�zagorele� sveče.�Le�blagoslov�poko-
pališč� so�duhovniki� tokrat� zaradi� epidemije�koronavirusa�co-
vid-19�opravili�brez�navzočnosti�ljudstva.�Mrtvih�se�spomnijo�
tudi�najvišji�državni�in�lokalni�predstavniki,�ki�h��grobnicam,�
spomenikom��in�obeležjem�položijo�vence�in�prižgejo�svečke.

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

IZ AKTUALNEGA DOGAJANJA V 
OBČINI CERKVENJAK

Cvetje je položil in svečki prižgal tudi v Cerkvenjaku pri spomeniku  
umrlim vojakom v 1. svetovni vojni.

Nič� drugače� ni� bilo� v� Cerkvenjaku.� Tudi� župan� Marjan�
Žmavc�in�Združenje�borcev�za�vrednote�NOB�Cerkvenjak�se�
ob�dnevu�mrtvih�spomnita�na�vse,�ki�so�umrli�v�vojnah.�Tako�
je�župan�Žmavc�obiskal�spomenike�in�obeležja,�ki�spominjajo�
na�te�krute�dogodke�iz�prve�in�druge�svetovne�vojne�in�položil�
cvetje�ter�prižgal�sveče�pri�spomeniku�ameriškim�zavezniškim�
letalcem� na�Vanetini,� pri� spomeniku� padlim� v� prvi� svetovni�
vojni�v�Cerkvenjaku�in�ob�spomeniku�padlim�v�drugi�svetovni�
vojni,�ki�stoji�v�pred�Domom�kulture�oziroma�občinsko�zgrad-
bo�v�Cerkvenjaku.

In seveda tudi pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni.

Venec je k spomeniku NOB položil predsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Cerkvenjak Franc Bratkovič.
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Društvo generala Maistra Cerkvenjak

DAN RUDOLFA MAISTRA 
JE SLOVENSKI DRŽAVNI 

PRAZNIK
Naši mejniki
Mladi! Da ste pripravljeni:
meča ne dajte nikoli iz desnice,
naše pravice nikoli iz zenice!
Vranec naj zoblje osedlan,
da se ko strela do mej zaprašite
in prevalite lažnike kamnite,
ko se ukreše - vaš dan.
Bratje stražarji – pozdravljeni! 

To�je�le�ena�od�mnogih�pesmi�Rudolfa�Maistra,�s�pesniškim�
imenom�Vojanova�v�njegovi�zbirki�Kitica�mojih.�Rudolfa�Ma-
istra�generala�in�borca�za�severno�mejo,�ki� je�ob�koncu�prve�
svetovne� vojne� ter� razpadu�Avstro–Ogrske,� najprej� v� mestu�
Mariboru,�pozneje�pa�še�na�
širšem� štajerskem� dosegel,�
da� je� velik� del� slovenske-
ga� narodnostnega� področja�
Štajerske� in�Koroške� prišlo�
pod�slovensko�upravo.
Naj� spomnim,� da� je� 30.�

oktobra� 1918� mariborski�
občinski�svet�razglasil�Mari-
bor�z�okolico�za�del�Nemške�
Avstrije.�Tedaj�še�major�Ru-
dolf�Maister� je�1.� novembra�
1918� v� vojašnici� 26.� strel-
skega� polka� v� Melju� pred�
mestnim� poveljnikom� pod-
polkovnikom� Antonom� Ho-
likom� in� zbranimi� častniki�

IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN KLUBOV

Tako pa je letos na dan mrtvih oziroma vseh svetih ob 15. uri zgle-
dalo cerkvenjaško pokopališče. Svojo melodijo so zapeli le cerkveni 
zvonovi. Župnik Janko Babič je blagoslov pokopališča opravil brez 
navzočnosti vernikov oziroma svojcev pokojnih.  

V� skladu� z� navodili� in� priporočili� vlade� in� NIJZ� zaradi�
preprečevanja� in� širjenja� okužb� z� novim� koronavirusom� je�
polaganje� cvetja� in� prižig� sveč� bil� letos� opravljen� ločeno� z�
upoštevanjem� koranavirusnih� ukrepov.�Tako� je� odpadla� tudi�
spominska�slovesnost.

Franc Bratkovič

PRED PRAZNIKI SO 
OKRASILI KRAJ, 

BOŽIČEK BREZSTIČNO

Občina� Cerkvenjak� je�
letos� pred� božično� no-
voletnimi� prazniki� lepo�
okrasila� javne� zgradbe� in�
druge�objekte�v�Cerkvenja-
ku,� svoje� pa� k� čarobnemu�
vzdušju� v� kraju� prispeva-
jo� tudi� številni� okraski� na�
zasebnih� hišah� in� lokalih.�
Tako� je� v� Cerkvenjaku�
kljub� prepovedi� druženja�
zaradi�epidemije�covida-19�
praznično�vzdušje.

Božična obdaritev 
otrok pa bo po načrtih 
izvedena po domovih 
(brezstično). Občina v času priprave Zrnja na tisk zaradi 
aktualnih razmer še ni mogla določiti datuma.

T. K., V. T., foto: T. K., M. Ž., V. T.
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odločno�izjavil:�
»Ne�priznavam�teh�točk.�

Maribor� razglašam� za�
posest� Države� Slovencev,�
Hrvatov� in� Srbov� in�
prevzemam�v� imenu� svoje�
vlade� vojaško� poveljstvo�
nad�mestom�in�vso�Spodnjo�
Štajersko«.
Majorju�Rudolfu�Maistru�

Narodni� svet� podeli� naziv�
general.� General� Rudolf�
Maister�9.�novembra�1918�
razglasi�mobilizacijo�zbere�
4000�mož�in�20.�novembra�
1918� ustanovi� mariborski�
pešpolk.� S� tem� nastane�
prva� slovenska� vojska� s�
slovenskimi�vojaki,�častni-
ki� in� slovenskim� povelje-
vanjem,�ki�uspešno�razoro-
ži�zeleno�gardo�z�začetkom�
akcije�23.�novembra�ob�4.�uri�zjutraj.��
Na�desni�ga,�na�levi�ni�pred�nami�svetli�cilj�leži�(te�besede�je�

18.�februarja�1919�zapisal�general�Rudolf�Maister).
Tone�Partljič�pa�je�dejal,�da�je�Maister�zvezda�severnica,�ki�

kaže�Slovencem�edino�pravo�smer.�Ali�imamo�Slovenci�danes�
zvezdo�severnico?�

Roman Lorenčič

KUD Cerkvenjak

KULTURNIKI V 2020
Leto�2020�si�bomo�lahko�vsi�zapomnili�kot�veliko�preizku-

šnjo�za�družbeno�in�tudi�društveno�življenje.�Delo�društev�je�
na�podeželju�izjemnega�pomena,�saj�poleg�izvajanja�splošnih�
aktivnosti�in�organizacije�dogodkov,�ki�delajo�naše�kraje�tako�
posebne�in�edinstvene,�skrbijo�tudi�za�dobro�počutje�in�uresni-
čevanje� interesov�članov.�Tudi�delo�Kulturnega�društva�Cer-
kvenjak� temelji� na� druženju� in� na� organizaciji� dogodkov� za�
širše�množice,�vendar�pa�je�bilo�izvajanje�vseh�načrtov�za�le-
tošnje�leto�zelo�oteženo�zaradi�svetovnega�eksperimenta.�Ker�
delamo,� vadimo� in�organiziramo�aktivnosti� predvsem�zaradi�
vas,�ki�nas�z�obiskom�prireditev�vedno�znova�podpirate,�smo�
bili�kar�nekajkrat�slabe�volje,�ker�nam�objektivne�razmere�niso�
dopuščale�izvedbe�dogodkov,�kot�se�šika.

Po nekajletni pavzi vnovični nastop folklornih plesalcev KD Cerkvenjak

Društvo generala Maistra Cer-
kvenjak je v spomin Maistrovim 
borcem iz Cerkvenjaka leta 2014 
postavilo doprsni kip generala 
Rudolfa Maistra

Kljub� vsem� oviram� in� spremenljivim� razmeram� pa� lahko�
v�društvu�leto�2020�označimo�za�uspešno.�Po�nekaj�mesecih�
nagovarjanja�in�motivacije�članov�nam�je�znova�uspelo�sesta-
viti�folklorno�sekcijo,�ki�je�svoj�krstni�nastop�v�novi�zasedbi�
izvedla�na�srečanju�pod�lipo�samostojnosti�v�juniju.�Domača�
šivilja�Irena�Lorenčič�nam�je�odlično�pripravila�obleke�tudi�za�
Maroltovo�srečanje�folklornih�skupin�Slovenskih�goric,�ki�pa�
je�zaradi�znanih�razlogov�odpadlo.
Prav�tako�smo�prvič�s�samostojno�prireditvijo�‚Prešerni�po�

Prešernu‘�ovekovečili�kulturni�dan,�podobno�dramsko-pevsko�
izvedbo� pa� smo� načrtovali� tudi� na� temo� našega� največjega�
dramskega�ustvarjalca�Ivana�Cankarja.�V�društvu�že�dlje�časa��
razvijamo�idejo,�da�bi�vsako�leto�na�umetniški,�edukativni�in�
humorni�način�predstavili�vsaj�enega�znamenitega�kulturnika�
iz�slovenske�zgodovine.
V�marcu� smo�vse� svoje� aktivnosti� končno�predstavili� tudi�

na�spletu,�na�svoji�novi�spletni�strani�www.med-nami.si,�kjer�
objavljamo�novice,�aktivnosti,�fotografije�dogodkov�in�ostale�
aktualne�vsebine.�Tu�lahko�najdete�tudi�videoposnetke��prete-
klih�dogodkov,�občino�pa�želimo�predstavljati�tudi�širše,�zato�
smo�vključili�tudi�kontakte�ostalih�društev.

Težko pričakovana vleka vrvi na srečanju pod lipo

Srečanje�pod�lipo�samostojnosti�je�pokazalo,�da�si�ljudje�že-
lijo�druženja�in�zabavnih�prireditev,�saj�je�bilo�odlično�obiska-
no,�ujeli�pa�smo�tudi�trenutek,�ko�so�nam�preventivni�ukrepi�
šli�na�roko.�Za�sodelovanje�se�zahvaljujemo�PGD�Cerkvenjak,�
KMN�Cerkvenjak,�vinogradnikom�in�kmečkim�ženam,�ki�so�s�
svojimi�vsebinami�odlično�popestrili�prireditev.�
V�januarju�smo�izvedli�potopisno�predavanje�o�Južni�Ameri-

ki�v�Hočah,�kamor�nas�povabijo�vsako�leto,�v�omejenih�okoli-
ščinah�pa�nam�je�uspelo�septembra�pod�streho�spraviti�še�pre-
davanje�po�Aziji�v�Knjižnici�Lenart.�Čeprav�bi�se�spodobilo,�
da�bi�se�predavanje�najprej�izvedlo�v�domači�dvorani,�to�letos�
zaradi�vseh�omejitev�ne�bi� imelo�preveč�pozitivnega�naboja.�
Predavatelja�sta�ob�pritisku�lokalne�javnosti�morala�obljubiti,�
da�bosta�v�Cerkvenjaku�nadomestila�vsa�predavanja�takoj,�ko�
bo�dovoljen�obisk�dvorane�brez�omejitev.��
Pisali�smo�že,�da�letos�pevski�zbor�in�dramska�skupina�KD�

Cerkvenjak�praznujeta�10�let�v�novi�sestavi.�Dramska�skupina�
je�imela�ob�začetku�pandemije�že�pripravljeno�komedijo�Štirje�
letni�časi,�ob�približno�istem�času�pa�je�ob�vedno�bolj�strogih�
preventivnih�ukrepih�tudi�mešani�pevski�zbor�moral�prenehati�
z�vajami.�Takrat�smo�še�vsi�nekako�upali,�da�bi�do�konca�leta�
lahko�pripravili�zajeten�koncert,�vendar�je�zdaj�že�jasno,�da�to�
še�nekaj�časa�ne�bo�mogoče.�Ob�tej�obletnici�bomo�pripravili�
tudi�bilten,�ki�ga�bomo�predstavili,�ko�se�razmere�stabilizirajo.�
V�aprilu�smo�optimistično�izdali�razpis�za�našo�največjo�pri-

reditev,�Festival�narodno-zabavne�glasbe�Cerkvenjak,�ki�je�bila�
načrtovana�za�tretji�petek�v�oktobru,�vendar�smo�ga�glede�na�
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razmere�morali�preklicati.�V�Sloveniji�so�bili�letos�odpovedani�
vsi�festivali,�zaskrbljujoče�pa�je�tudi�dejstvo,�da�je�razpadlo�kar�
nekaj�sestavov�ansamblov,�zato�bo�organizacija�teh�prireditev�
v�2021,�če�bodo�razmere�to�dopuščale,�velik�izziv�za�vse.
Za�konec�lahko�postrežemo�še�z�nekaj�pozitivnimi�novicami.�

Občina�Cerkvenjak�je�jeseni�poskrbela�za�novo�mešalno�mizo�
v�dvorani�Kulturnega�doma�Cerkvenjak,�v�kulturnem�društvu�
pa� smo�popravili� ozvočenje,� da� bo� na� prireditvah� v� dvorani�
delovalo�brezhibno.�Prav� tako�bomo�pozimi� izvedli� delovne�
akcije�posodobitve�društvenih�prostorov,�saj� jih� je� treba�pre-
pleskati,�obdelati�strop�in�urediti�razsvetljavo.�Največ�prostora�
zasedejo�obleke�folklornih�plesalcev�in�rekviziti�dramske�sek-
cije,�zato�bomo�prostore�primerno�uredili.�V�avli�smo�v�znak�
solidarnosti�z�vsemi�občani�in�v�počastitev�decembrskih�pra-
znikov�že�postavili�božično�smrekico.

Danijel Zorko

Desetletje sedanjosti

10 LET SKOZI OČI PETJA
V�življenju�pride�čas,�ko�ne�moreš�storiti�drugega,�kot�na-

daljevati�svojo�pot.�Slediti�svojim�sanjam,�razpeti�jadra�svoje�
barke�in�hvaležno�podati�v�valove.
Leto� 2010� ni� bilo� kar� tako.�Naša� pevska� barka� je� izplula.�

Srečali�smo�se�mladi�in�stari�v�želji,�da�skupaj�zapojemo.�Ka-
pitan,�Marjan�Krajnc,�nas�je�popeljal�iz�varnega�pristanišča.
Peli�smo�in�se�učili,�vse�dokler�ni�padla�odločitev.�Treba�je�

na�oder!
Prvi�nastop�na�tako�veliki�osrednji�prireditvi�ob�občinskem�

prazniku.�Pa�je�šlo.�Ostala�je�želja�po�nadaljevanju.�Da�skupaj�
plujemo�dalje,�po�okoliških�krajih,�v�prelepi�deželi,�Sloveniji.
�Tako�je!�Decembra�leta�2010�je�MePZ�KD�Cerkvenjak�po-

nosno�plul�v�prazničen,�decembrski�čas.�Priprava�na�prvi�samo-
stojni�koncert,�ki�obarva�srca�ljudi,�vzbudi�pripadnost�in�vabi.�
19.�december,�veliki�dan�za�nas.�Zadišalo�je�po�vanilji,�cime-

tu.�Mimo�stojnic,�v�naročje�pesmi.
Takratni�pevski�ali�instrumentalni�gostje�so�vse�skupaj�samo�

še�začinili.
Barka�je�plula�naprej.�Po�vsakih�praznikih�pride�nov�začetek�

leta�in�posadka�se�je�morda�kaj�zmanjšala,�pesem�pa�je�ostala.�
Spet�malo�doma�na�kulturnih�nastopih,�pa�v�sosednje�vasi�na�
obisk,�kjer�smo�obogatili�še�druga�srca.�Ustavili�in�sodelovali�
smo�na�Orfejevi�pesmi,�ki�je�nekako�postala�naša�stalnica,�zato�
smo�na�njej�pristali�tudi�v�naslednjih�letih.
V�veliko�veselje�so�nam�bili�zalivi�lokalne�skupnosti,�prire-

ditve�društev,�kjer�je�sodelovanje�obrodilo�trdne�vezi.
Naši�samostojni�koncerti�so�obogatili�najprej�zimski�čas.�Od�

božičnega�vzdušja�smo�se�prepustili�Zimski�pravljici.�Le-ta�je�
lahko�dober� začetek� za�kovanje�novih�načrtov,� kajti� zima� je�
čas,�ko�lahko�barka�miruje�in�snuje�nove�ideje.�Varno�in�mar-
ljivo�v�pristanišču,�s�svojo�posadko.�
Pridni,�marljivi,�poslušni�člani.�Po�mrzli�zimi�smo�spustili�v�

srca�dovolj�sonca�za�vse.�Tako�smo�v�mesecu�juniji�spremljali�
tudi�Marjanovo� 30-letnico� zborovskega� delovanja.� V� jesen-
skem�času�pa�nas�je�na�valu�odneslo�tudi�na�regijsko�tekmova-
nje�odraslih�pevskih�zasedb.�Štajerska�in�Pomurje�se�je�zibalo�
z�nami�na�krovu.
Vsak� dan� se� je� pokazal� za� sprejemanje� novih� priložnosti.�

Kot�vsako�je�tudi�to�leto�dočakalo�svoj�konec.
Z�novim�letom�nove�moči.�Ples,�petje,� igranje,�klepetanje.�

120-let� kulturne� dejavnosti� v� našem� prelepem�Cerkvenjaku,�
skupaj�z�nami,�skupaj�z�otroki,�gosti�in�še�kom.�Bil�je�čas�za�
veliko�druženje,�zato�smo�odprli�vrata�na�stežaj.�Vsak�je�lah-
ko�vstopil�na�našo�barko�kot�poslušalec,�gledalec,�pevec…,�le�
nekdo�jo�je�zapuščal.�Marjan�Krajnc,�ki�je�z�nami�delil�čudo-
vita�štiri�leta.
Na�barko�je�vstopila�kapitanka�Anita.�Odločna,�polna�energi-

je.�Takoj�nas�je�ujela�z�valom.�Skupaj�smo�začeli�pot�nadaljevati.�
Naše�aktivno�sodelovanje�v�kraju�je�postala�naša�stalnica.�Pa�

ponovno�letni�koncert,�ki�je�tokrat�pot�melodije�odnesel�po�naši�
občinski�pokrajini.�
Ponovno�leto�uspeha,�zadovoljstva.�Spomini�ne�potonejo.
Ob�vseh�prireditvah,�kjer�smo�bogatili�vsebino�le-teh,�pa�je�

zagotovo�treba�poudariti�leto�2016.�Posamezni�člani�pevskega�
zbora�smo�si�prislužili�Gallusova�priznanja.
Priložnost�za�podelitev�je�bil�naš�koncert,�ki�smo�ga�poime-

novali�Bosa�pojdiva,�21.�05.�2016.
Gallusova�bronasta�priznanja�so�bila�podeljena�Otu�Arihu,�

Francu�Firbasu,�Sabini�Kocuvan,�Cvetki�Košnik,�Metki�Lah�
Simonič,�Jerici�Markovič,�Francu�Zorku,�Antoniji�Zorko,�
Simoni�Žižek�in�Marjani�Zorko.
Gallusovo� srebrno� priznanje� sta� prejela� Franc� Klovar� in�

Cvetka�Kocmut.
Gallusovo� zlato� priznanje� je� bilo� podeljeno� Viktorju� Do-

manjku,�Tereziji�Firbas,�Feliksu�Rajhu�in�Jožetu�Brunčiču.
Ostala� so� še� Gallusova� častna� priznanja,� ki� so� jih� prejeli�

Franc�Kocuvan,�Cvetka�Kuri�in�Franc�Kuri.�
V�veliko�zadovoljstvo� in�ponos�nam�je�bilo,�da�smo�prejeli�

nekaj�zasluženega,�saj�svoj�čas�namenjamo�temu,�kar�nas�veseli.
Naše�pesmi�so�v�letu�2017�bile�kot�dragulji.�Najsi�je�pesem�

ljudska,�umetna�ali�zabavna,�vsaka�gre�v�uho.�Ena�prej,�druga�
kasneje.�Z�nami�so�se�zmogli�zliti� tudi�mladi�pianisti,�Rene,�
Nika�in�Klara.�
Po�pravljični�številki�sedem�nas�je�Skozi�mavrico�na�pot�sto-

pilo�mnogo� ljudi.�Še�vedno� in� znova�nam� je� zrno� spodbude�
dajala�Anita.� Skozi� vse� leto� je� ponovno� nastalo� nekaj� listov�
nove�knjige.�Pot�smo�nadaljevali.�Tako�ali�drugače.
Naši�glasovi�so�ob�vseh�srečanjih�odmevali.�Vsaka�priredi-

tev,�ki�smo�jo�obogatili,�je�obogatila�tudi�nas.
Živeti�z�glasbo,�ob�njej�in�uživati�v�vsakem�glasbenem�tre-

nutku.�To�je�bilo�naše�načelo.�Zato�so�bili�naši�dnevi�tako�bo-
gati.�Vsak�dan�smo�si�naredili�poseben.
Naš�deveti�koncert�je�zato�dobil�pravi�naziv:�Odmev�v�svet.��

Še�danes�odmeva�v�našem�ozadju.

Utrinek z letnega koncerta v letu 2019
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Nikoli� torej�niso� zamrli� kulturni� trenutki� časa,� nismo�pozabili�
na�dobrodelnost,�vstopili�smo�v�vinograd,�kjer�smo�pobožali�našo�
Johanezovo�trto.�Sploh�ni�zmogla�brez�nas,�tudi�v�hladnih�časih�ne.
Naš�glas�je�prepoznavnost�obdržal.
Le�koliko�korakov�se�je�nabralo�v�tem�obdobju�desetih�let?��

Po�teh�desetih�letih�se�čas�ni�ustavil,�samo�skrenil�je�s�poti.�
Dajmo�času�čas.�Prišel�bo�dan,�ko�bomo�ponovno�sedli�za�

skupno�mizo,�kjer�bo�nastal�nov�načrt,�na�plano�bodo�privrele�
nove�ideje�in�pesem�bo�veselo�zadonela.

Marjana Zorko

ŠTUDENTSKI KLUB 
SLOVENSKIH GORIC 

2020 ZAKLJUČUJE 
SOLIDARNO

Preteklo�leto�nas�je�naučilo�marsikaj.�Zbližali�smo�se�z�domači-
mi,�bolje�spoznali�sami�sebe�in�odkrili�predvsem,�kako�pomemb-
no�je,�da�si�stojimo�ob�strani.�Da�pomagamo�drug�drugemu�in�da�
imamo�ob�sebi�nekoga,�bo�z�nami�prebrodil�tudi�najhujše�stiske.�
V�mesecu�decembru�smo�se�na�ŠKSG�potrudili�biti�ta�oseba�

našim�študentom,�dijakom�in�tudi�drugim�iz�naše�okolice,�ki�
potrebujejo�našo�pomoč.�
Že�v�novembru�smo�sodelovali�pri�dobrodelni�akciji:�Boži-

ček�za�1�dan,�kjer�smo�omogočili�zbirno�mesto�daril�v�Lenartu�
in�z�objavami�na�socialnih�obrežjih�še�marsikoga�prepričali,�da�
je�tudi�on�postal�Božiček�za�1�dan.

Upravni odbor na zaključku 2019

Nadaljevali� smo� z� zbiranjem� računalniške�opreme� za� tiste�
učence,�dijake�in�študente�z�UE�Lenart,�ki�zaradi�pomanjkanja�
opreme�doma�niso�mogli�slediti�pouku�in�se�kvalitetno�izobra-
ževati.�Ta�akcija�še�vedno�poteka,�zato�tudi�vas�pozivamo,�da�
poiščete�po�podstrešjih,�morda�pa�najdete�kje�kakšen�stari�ra-
čunalnik�(tudi�kakšna�miška/tipkovnica�ali�stari�zvočnik�še�ne-
komu�prav�pride).�Prav�tako�pa�obvestite�tiste,�za�katere�veste,�
da�bi�mu�kakšen�računalnik�prav�prišel�-�naj�se�obrne�na�nas�in�
mi�se�bomo�potrudili,�da�mu�zagotovimo�kvalitetnejše�šolanje!
Tudi� letos�(kot�vsako�leto)�pa�želimo�v� tem�predbožičnem�

času�pomagati� čim�več�družinam,� ki� si� ne�morejo� privoščiti�
vsega.�Oglejte�si�razpisa:�Pomoč�mladim�mamicam�in�očetom�
ter�Enkratna�denarna�pomoč�za�člane�ŠKSG.�Več�si�preberite�
na�naših�socialnih�omrežjih�ali�na�naši�spletni�strani�(sksg.org).
Seveda�pa�ŠKSG�ni�pozabil�na�izobraževanja:�vsak�četrtek�

organiziramo�webinarje�(spletne�seminarje)�na�različne�tema-

tike,�ki�nam�bodo�boljša�odskočna�deska�na�prvih�razgovorih,�
prvih�službah�in�prvih�korakih�v�odraslem�življenju.�Poleg�tega�
pa�še�naprej�nudimo�razne�ugodnosti� in� iščemo�možnosti�za�
dogodke�s�spoštovanjem�ukrepov�in�skrbjo�za�zdravje.
Res�je,�da�se�nam�je�letos�porušilo�veliko�načrtov,�s�katerimi�

smo�vam�želeli�polepšat�prosti�čas.�A�nič�ne�de�–�ko�skupaj�
prebrodimo�trenutno�svetovno�stanje,�bomo�imeli�še�bolj�nor�
ponovoletni�bowling,�še�bolj�nora�izobraževanja,�še�bolj�nore�
ugodnosti,� še� bolj� nor� Pütafest,� še� bolj� nor� jesenski� izlet� in�
seveda�še�bolj�nor�zaključek�leta�2021!
Hitro�skoči�na�našo�spletno�stran� (sksg.org),�nas�obišči�na�

našem�FB,�IG�profilu�ali�pa�nam�piši�na�info@sksg.org�in�se�
pozanimaj�o�našem�dogajanju.
P.S.:�Če�si�študent�ali�dijak�in�še�nisi�naš�član,�je�zdaj�‚zadn�

cajt‘,�da�se�nam�pridružiš.

Teja Vogrinec

DRUŠTVO 
VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VINA 

CERKVENJAK
Ob�izteku�leta�po�navadi�zelo�radi�pogledamo�nazaj�čez�čas�

in�izdelamo�nekakšen�‚obračun‘�glede�na�odločitve,�ki�so�lah-
ko� slabe,� dobre� ali� kje� vmes;� prav� je,� da� se� iz� vsakih� nekaj�
naučimo,�da�dobre�ponavljamo,�da�slabe�spremenimo.�Seveda�
se�pa�skozi�leto�načeloma�držimo�nekega�načrta�ali�vodila,�po�
katerem�delamo�ali�živimo�in�se�seveda�prilagajamo�nenadnim�
spremembam�ali�dogodkom.
Načrti�članov�Društva�vinogradnikov�in�ljubiteljev�vina�Cer-

kvenjak� so�bili� tudi� za� leto�2020�bogati� in�pestri� kar� se� tiče�
dogodkov�in�prireditev�ter�kar�nekaj�načrtovanih�izobraževanj�
za�vinogradnike.�
Tako�smo�že�v�mesecu�februarju�v�začetku�meseca�organizi-

rali�ter�izvedli�izobraževanje�o�rezu�vinske�trte,�sredi�meseca�
pa�2.�kletarsko�delavnico�letnika�2019�skupaj�z�vinogradniki�iz�
Sv.�Trojice.�Skupaj�s�člani�drugih�vinogradniških�društev�z�UE�
Lenart�smo�se�udeležili�valentinovega�vinogradniškega�plesa�
v�občini�Sv.�Jurij�v�Slovenskih�goricah.
Konec�meseca� februarja�smo�zadnji�čas�pred�prvimi�ukre-

pi� glede� novega� koronavirusa� izvedli� redni� letni� občni� zbor�
članov.�Ob�lepem�obisku�članov�in��tudi�gostov�smo�obdarili�
jubilante�z�okroglimi�obletnicami�v�minulem�mesecu.�
Kakor�smo�definirali�v�letnem�načrtu,�smo�še�v�nedeljo�za�

8.�marec�opravili� svečano�rez�Johanezove� trte.�Prisotne�žen-
ske� in� dekleta� smo� na� prireditvi� obdarili� z� nageljni.� Po� tem�
dogodku�se�je�javno�življenje�v�državi�za�nekaj�časa�ustavilo.�
Prav�tako�so�bili�odpovedani�nekateri�naši�planirani�dogodki�v�
tem�času;�konec�marca�društveno�ocenjevanje�vina,�v�začetku�
maja�strokovna�ekskurzija�ter�nadalje�dogodki�in�aktivnosti�ob�
občinskem�prazniku.� Seveda� se� ni� vedelo,� kako� dolgo� bodo�
omejitve�ob�obstoječi� situaciji� zavirale�naše�dejavnosti,� zato�
smo�se�sproti�prilagajali�ukrepom.�
Tako�smo�na�pobudo�DV�Sv.�Trojica�ter�nekaterih�naših�čla-

nov�aktivirali�svetovalno�službo�in�glede�na�razmere�20.�maja�
izvedli�društveno�ocenjevanje�vina�pod�posebnimi�pogoji.�
Ker� so� bili� redki� sestanki� izvedeni� pod� posebnimi� pogoji,�

smo�se�ob�redkih�srečanjih�dogovarjali�plansko�tudi�za�naprej;�
tako� smo� se�dogovorili� z� aktualno� cerkvenjaško�vinsko�kra-
ljico�Tjašo�Simonič�da�podaljša�mandat�še�za�1�leto,�saj�je�že�
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spomladi�situacija�nakazovala�zaprtje�določenih�dejavnosti,�ki�
vključujejo�druženja,��tudi�že�jeseni.
Bližal�se� je�čas�občinskega�praznika� in�po�načrtu�množica�

prireditev�raznih�društev.�Situacija�je�seveda�vse�to�malo�ome-
jila,�smo�pa�društva�izvedla�nekatere�prireditve,�predvsem�tiste,�
ki�se�dogajajo�na�prostem.�Določene�omejitve�so�bile�nekoliko�
sproščene,�tako�smo�člani�DVLV�izvedli�pohod�po�cerkvenja-
ški�viski�cesti,�ki�je�bil�že�planiran�tako,�da�ne�zahajamo�v�kleti,�
ampak�smo�del�pohoda�izvedli�kot�strokovne�predstavitve�do-
ločenih�sort�vina�na�določenih�točkah�pohoda.�Obisk�je�bil�nad�
pričakovanji,�izvedba�pa,�kot�smo�si�jo�zamislili,�po�načrtu.
Tudi�osrednja�prireditev�ob�občinskem�prazniku�je�bila� iz-

vedena� letos�malo� drugače,� zadovoljni� in� veseli� pa� smo,� da�
smo� lahko� dodali� svoj� prispevek� praznovanju� s� stojnicami,�
kjer�smo�ponujali�odlično�vino�naših�vinogradnikov.�Ob�koncu�
prireditev�smo�se�udeležili�še�srečanja�pod�lipo�samostojnosti,�
ki�je�bila�letos�med�zadnjimi�v�sklopu�občinskega�praznika.
V�juniju�smo�tako�izvedli�še�delavnico�o�zelenih�delih�v�vi-

nogradu�in�jo�združili�s�podelitvijo�plaket�iz�društvenega�oce-
njevanja�vina.
Med�tem�časom�so�pridni�vinogradniki�skrbeli�za�svojo�trto�

v�vinogradih,�prišel�je�čas,�da�smo�7.�avgusta�postavili�klopo-
tec,�ki�že�naznanja�zorenje�grozdja.�Konec�avgusta�smo�izvedli�
izobraževanje�o�pripravah�na�trgatev,�v�septembru�pa��je�kljub�
določenim�omejitvam�v�državi�grozdje�zorelo�in�se�pripravlja-
lo�za�trgatve,�ki�so�bile�letos�malo�bolj�‚pozne‘�glede�na�minula�
leta;�konec�septembra�oz.�začetek�oktobra.�
Tako�smo�tudi�Johanezovo�trto�letos�obrali�malo�manj�sve-

čano;�v� izvedbi�članov�Upravnega�Odbora�društva�smo� tako�
potrgali�149�grozdov,�ki�smo�jih�stisnili�in�sprešali�skoraj�45�
litrov�sladkega�mošta.�
Bližal�se�je�največji�praznik�vinogradnikov,�a�situacija�nam�

ni� dovoljevala� izvedbe� druženj;� pod� posebnimi� pogoji� brez�
navzočih�članov,�smo�tako�3.�novembra�izvedli� �1.�kletarsko�
delavnico� letnika� 2020,� ki� se� nakazuje� kot� odličen.� Prazno-
vanje�martinovanj�pa�je�bilo�letos�tako�dovoljeno�le�v�domeni�
družinskega�vzdušja.
Naj�nam�ta�čas�omejitev�ne�vzame�volje,�zagona�in�upanja�za�

nadaljnje�delo,�ne�delajmo�si�omejitev�v�sebi.
Izkoristimo�čas,�ki�nam�je�dan�za�druženje�s�svojimi�doma-

čimi,� da�najdemo� tisto�v� sebi� in�v�bližnjih,� kar� je�najboljše;� 
da�stopimo�tudi�v�tej�‚krizi‘�skupaj,�kakor�smo�pred�30-imi�leti�
na�plebiscitu.

Franci Zorko

SPOMINI NA 
MARTINOVANJE

Tako je bilo na martinovanju v Cerkvenjaku leta 2005.

Utrinek z martinovanja v Cerkvenjaku leta 2007.

Zaradi�pandemije�bolezni�covid-19�so�bila�letos�vsa�tradici-
onalna�martinovanja�v�Sloveniji�odpovedana.�Tudi�martinova-
nja�na�trgu�v�središču�Cerkvenjaka�letos�ni�bilo,�zato�fotografij�
s�tega�martinovanje�ne�moremo�objaviti.�Objavljamo�pa�foto-
grafiji�z�martinovanja�v�Cerkvenjaku�leta�2005�in�leta�2007,�ko�
smo�bili�vsi�še�za�petnajst�oziroma�trinajst�let�mlajši.�Nekaterih�
iz�starih�fotografij�ni�več�med�nami,�ostajajo�pa�lepi�spomini.�
Če�bi�nam�takrat�kdo�napovedal,�v�kakšnih�okoliščinah�bomo�
preživeli�martinovo�leta�2020,�bi�rekli,�da�si�je�privoščil�preveč�
mladega�vina.

T. Kšela

OO RK Cerkvenjak

LETOS 265 ODVZEMOV 
KRVI

Z udeležbo na krvodajalski akciji sta bila zadovoljna tako Erika 
Kavaš zdr.  spec. transf. med. UKC Maribor, kot Marjan Zorko, 
predsednik krvodajalcev pri Občinski organizaciji RK Cerkvenjak. 

V�Cerkvenjaku�so�tudi�letos�bile�v�organizaciji�Občinske�or-
ganizacije�Rdečega�križa�Cerkvenjak�tri�krvodajalske�akcije.�
Zadnja�je�bila�23.�oktobra.�Kljub�koronavirusu�se�je�krvodajal-
ske�akcije,�ki�je�tokrat�za�spremembo�potekala�v�tamkajšnjem�
gasilskem�domu,�in�ne�kot�običajno�v�osnovni�šoli,�udeležilo�
81�krvodajalk� in�krvodajalcev.�Zaradi�navodil�NIJZ,�prepre-
čevanja�možnih� prenosov� koronavirusnih� okužb,� so� �morali�
krvodajalci�svoj�prihod�na�krvodajalsko�akcijo�predhodno�na-
javiti�in�uskladiti�termin�prihoda.
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Rozina Topolovec je kri darovala tokrat 87-ič.

Na krvodajalske akcije prihaja tudi po več članov ene družine. Na 
posnetku mama Irma Rajh in sinova Jernej  in Jure. Krvodajalka je 
tudi hčerka Tina.

Udeležba�je�bila�tokrat�nekoliko�manjša,�vendar�na�trenutne�
razmere�zadovoljiva.�Razveseljivo�pa�je,�da�je�53-letni��Mari-
jan�Paurič�kri�tokrat�daroval�že�98-ič,�Rozina�Topolovec�87-ič�
in�Lidija�Vogrin�72-ič.�Sicer�pa�je�bilo�letos�na�vseh�treh�kr-
vodajalskih�akcijah�skupaj�265�odvzemov�te�najdragocenejše�
življenjske�tekočine.

Franc Bratkovič

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Ker�so�prireditve�onemogočene,� je�bilo�s� tem�onemogoče-
no�tudi�organiziranje�prireditev.�Kljub�temu�se�je�nekaj�članov�
društva�v�soboto,�4.�7.,�udeležilo�prireditve�Pod�kozolcem�v�
Andrencih,�kjer�so�prikazali�košnjo�in�spravilo�travinja�na�ko-
zolec,�čeprav�jih�v�naših�krajih�ni�bilo.�

Zadnjo�novembrsko�soboto�nas�je�nekaj�postavilo�adventni�
venec� pri� Johanezovi� kapeli,� v�malo� drugačni� obliki� kot� do�
sedaj.�V�načrtu��imamo�še�izdelavo�jaslic.�Če�se�bodo�ukrepi�
po� novem� letu� sprostili,� upamo,� da� bomo� lahko� organizirali�
tradicionalni�nočni�pohod.

David Poljanec, tajnik TD Cerkvenjak

AED V ŠRC CERKVENJAK
Avtomatski� eksterni�

defibrilator� (AED)� je�
prenosna� elektronska�
naprava,� ki� je� sposob-
na� zaznati� zastoj� srca�
pri�človeku.�S�pomočjo�
električnega� sunka� lah-
ko�srce�ponovno�požene�
in� s� tem� reši� življenje.�
Uporaba�AED� je� varna�
in� enostavna,� po� gla-
sovnih�navodilih�ga�lah-
ko�uporablja�prav�vsak.�
Nameščen� je� tudi� v�
Športno-rekreacijskem�
centru�Cerkvenjak.

D. P.
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DRUŠTVO KMEČKIH 
DEKLET IN ŽENA

Spomini v sliki

To�leto�ni�bilo�nič�kaj�uspešno�pri�uresničevanju�načrtov�za�
delo�v�društvu�kmečkih�deklet�in�žena.�Težko�bomo�nadokna-
dile�zamujeno,�kar�se�tiče�prireditev�in�razstav.�
V�tem�prazničnem�času�smo�se�nekaj�let�poprej�intenzivno�

pripravljale�na�peko�piškotov,�ki�smo�jih�kot�manjše�paketke�s�
posvetilom�ponudile�tudi�na�božično-novoletnem�sejmu,�sim-
bolično�pa�so�dopolnjevali�tudi�občinska�darila.

Članice ob obloženi mizi različnih piškotov

V�juniju�so�nas�obiskale�članice�društva�gospodinj�z�Destr-
nika.�Tako�smo�imele��priložnost�ponosno�razkazati�svojo�lepo�
občino,�ki�je�zelo�bogata�s�kulturno�dediščino�kot�tudi�z�vidni-
mi,�pozitivnimi�spremembami.�Bile�so�zelo�presenečene�nad�
pestro�ponudbo,�ki�jo�ponuja�Cerkvenjak.�Tako�smo�se�spre-
hodili�med�rimskimi�gomilami,�kjer�smo�poklepetali�ob�kavi�
in�priboljških.�Vmes�smo�se�na�hitro�šli�okrepčat�k�zgovornim�
dobrovoljnim�Breznikovim.�Pot�smo�nadaljevali�do�znameni-
tega�Rajhovega�muzeja� in�domače� lekarne,�kjer�ni�manjkalo�
smeha.� Prav� tako� je� bil� zanimiv� ogled� farne� cerkve,� kjer� se�
je�oglasila�pesem.�Ob� taki�dobri�volji� pa�ni� šlo� izpustiti� niti�
vinske�kleti.�S�sprehodom�po�trgu�Cerkvenjaka�in�seznanitvi-
jo�njegove�zgodovine,�smo�prišli�do�Johanezove�trte,�kjer�so�
nas�pričakali�predsednik�društva�vinogradnikov�in�ljubiteljev�
vina,�vinski�vitez�in�čudovita�Cerkvenjaška�vinska�kraljica.�Ta�
dan�sta�pesem�in�smeh�našla�svojo�pot.�Ostal�je�lep�spomin�in�
obljuba,�da�vrnemo�obisk.�Upam,�da�kmalu.

Pred Johanezovo trto

Naredimo� si� prijeten� prazničen� december� ob� peki� sladkih�
dobrot�in�za�kratek�čas�pozabimo�na�dogajanje�zunaj.�Kmalu�
tudi�na�ta�čas�ostane�le�bled�spomin.�

Alenka Novak

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ V LETU 2020

V� letu,� ki� se� izteka,� je�
tako,�kot�vsa�naša�življenja,�
tudi�naše�društvo�zaznamo-
vala�epidemija�COVID-19.�
Zato� so� bile� načrtovane�
aktivnosti� organizirane� v�
okrnjeni� izvedbi� z� upoš-
tevanjem� vseh� priporočil�
NIJZ,� nekatere� pa� so� bile�
žal�odpovedane.
V� mesecu� oktobru� smo�

v� društvu� prvič� organizi-
rali�trganje�koruze�na�stari,�
trajnostni�način�in�ličkanje�
le-te.� Dogodek� je� bil� zelo�
zanimiv� za� mlajše� člane,�
ki� jim� je� bil� to� povsem� 
nov� način� pospravljanja�
koruze.�
Žal� zaradi� epidemije� nismo� mogli� izvesti� načrtovanega�

izleta� za� člane� društva� in� njihove� simpatizerje.� Prav� tako� je�
letos�odpadlo�tradicionalno�martinovanje,�kjer�smo�vsako�leto�
sodelovali� z� društvom�vinogradnikov� in� sodelovali� pri� krstu�
mladega�vina.�
Ker�pa�smo�v�veselem�decembru,�smo�se�v�društvu�odloči-

li,�za�izvedbo�miklavževanja�in�obdarovanja�naših�najmlajših.�
Žal�se�otroci�niso�mogli�srečati�s�sv.�Miklavžem�in�njegovimi�
spremljevalci.�Je�pa�naš�Miklavž�svoje�poslanstvo�zelo�dobro�
opravil� in� otroke� obiskal� na� njihovih� domovih,� ter� jim� pred�
vrata� nastavil� simbolična� darila.�Nekaterim� otrokom� je� celo�
uspelo�ujeti�prihod�Miklavža��in�ga�pozdravit�skozi�okno.�

Do�konca�leta�nas�čaka�še�pletenje�krdebačev.�Dogodek�letos�
ne�bo�organiziran�za�javnost,�ampak�bodo�člani�društva�krde-
bače�pletli�vsak�na�svojem�domu.�Če�se�epidemiološko�stanje�
spremeni,�vas�bomo�preko�informacijskih�kanalov�(Facebook)�
obvestili,� kje� boste� lahko� dobili� krdebače.� Če� pa� ostanemo�
omejeni,�pa�lahko�pokličete�predsednico�društva�ga.�Marjeto�
Šalamun�(041�211�296)�in�se�dogovorite�za�brezstični�prevzem�
krdebačev.�
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Kljub�situaciji�v�kateri�živimo,�smo�v�društvu�vseeno�zado-
voljni�z�izvedbo�svojih�zastavljenih�načrtov,�saj�nam�je�uspelo�
izpeljati�skoraj�vse�načrtovane�dogodke.
V�začetku�leta�2021�nas�čaka�rimski�prestop�v�novo�leto�in�

tradicionalno�metanje�pikada�v�Peščenem�Vrhu,�če�bodo�ukre-
pi�to�dopuščali.�
Ob�iztekajočem�se�letu�se�zahvaljujemo�vsem�donatorjem�in�

sponzorjem�za�pomoč�pri�izvedbi�naših�dogodkov.�

Danica Kladošek

»SRŠENI« ODLOČNO ŽE 
20 LET

V�Aeroklubu�Sršen�Cerkvenjak�smo�bili�aktivni�vse�leto�in�
tako�je�že�slabih�20�let.
V�letu�2021�bo�že�20� let�od�ustanovitve�kluba,�ki�šteje�60�

članov,�pilotov�letal,�modelarjev�in�motornih�padalcev�ter�lju-
biteljev�letenja.
�V�juniju�(6.�6.)�smo�pod�»streho�pospravili«�delovno�akcijo,�

20.�6.�2020�že�tradicionalni�9.�letalski�dan�in�v�septembru�(19.�
–�20.�9.�2020)�pa�tudi�našo�letošnjo�največjo�letalsko�prireditev�
-�Državno�prvenstvo�v�letenju�z�ultralahkimi�letali�»DP�ULN�
2020�CERKVENJAK«

Junija smo se 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�cele�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�uspešnega,�kar�je�
za�tako�mali�klub�odličen�uspeh�v�družbi�velikih�klubov�iz�Ma-
ribora,�Murske�Sobote,�Nove�Gorice,�Ptuja,�Novega�mesta�…

Vse�zainteresirane�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
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JANA GRAGER DRŽAVNA 
POLICIJSKA PRVAKINJA

Članica Strelskega društva Cerkvenjak postala 
državna policijska prvakinja v streljanju z zračno 

puško

Zdi� se� nam,� da� letos� ni�
prav� nič� tako,� kot� smo� bili�
navajeni� do� sedaj.� Konkre-
ten� preobrat� našega� vsak-
dana�je�moč�opaziti�prav�na�
vseh�področij�naših�življenj.�
Epidemija� koronavirusa� je�
popolnoma� ustavila� aktiv-
nosti� tudi� v� našem� Strel-
skem� društvu� Cerkvenjak.�
Čeprav� smo� poleti� spodbu-
dno�zrli�v�prihajajočo�jesen�
in� novo� strelsko� sezono,� se�
ni�uresničilo�po�naših�načr-
tih� in� željah.�Novi� jesenski�
val�virusa�je�preprečil,�da�bi�
ponovno� lahko� začeli� strel-
ske� treninge� in� druženja.�
Potrebno�je�bilo�odpovedati�
oz.�do�nadaljnjega�prestaviti�
med� drugim� tudi� društveno�
ligo� in�medobčinsko� ligo� v�
streljanju� z� zračno� puško.�
Da� pa� le� ni� vse� samo� tako�
črno,� je� poskrbela� članica�
našega�društva�Jana�Grager.�
Jana� Grager� je� policistka�

Policijske�postaje�Gorišnica�in�zelo�dejavna�članica�našega�dru-
štva,�ki�s�svojo�mirno�roko�in�ostrim�pogledom�našemu�društvu�
velikokrat�pomaga�do�zelo�dobrih�uvrstitev�na�različnih�ligah�in�
turnirjih.�V�zadnjem�času�je�dosegla�tudi�odličen�osebni�uspeh,�
saj�je�na�5.�državnem�prvenstvu�policije�osvojila�naslov�držav-
ne� policijske� prvakinje� v� streljanju� s� serijsko� zračno� puško.�
Tekmovanje�je�potekalo�18.�9.�2020�na�elektronskem�strelišču�
v�Trbovljah.�Jana�si� je�naslov�državne�prvakinje�pristreljala�s�
170�zadetimi�krogi.�Na�drugo�in�tretje�mesto�sta�se�uvrstili�tek-
movalki�iz�Policijske�postaje�Celje.�Da�je�bilo�veselje�še�večje,�
je�Jana�s�svojimi�kolegicami�poskrbela�tudi�za�ekipno�zmago�
ekipe�iz�Policijske�uprave�Maribor.�Medalje�in�pokale�sta�naj-
boljšim�tekmovalkam�in�tekmovalcem�podelila�komandir�Po-
licijske� postaje�Trbovlje�Aleš�Oberčkal� in� vodja� tekmovanja�
Timotej�Funkel.�Na�Janin�uspeh�smo�tudi�v�našem�društvu�zelo�
ponosni�in�se�veselimo�njenih�prihodnjih�dosežkov.�
Srčno�upamo,�da�bo�to�nehvaležno�obdobje�virusa�kmalu�mi-

nilo,�da�se�bomo�lahko�vrnili�v�svoja�‚‘normalna‘‘�življenja�ter�
pričeli�z�aktivnostmi�tudi�v�našem�društvu�in�tako�nadoknadili�
vse�zamujeno.�

Patricija Peklar 

nji�predsednik�Radenko�Mijatović,�med�štirimi�podpredsedni-
ki�pa� je�bil� izvoljen� tudi�Cerkvenjačan�Dejan�Germič,�ki�od�
leta�2017�opravlja�tudi�funkcijo�predsednika�MNZ�Maribor.�
Dejan�je�kot� igralec�bil�reden�reprezentant�Slovenije�v�ka-

tegorijah� od�U15� do�U19.� Z� reprezentanco�NZS� je� nastopil�
tudi�na�dveh�kvalifikacijskih�turnirjih,�in�sicer�za�uvrstitev�na�
evropsko�prvenstvo�U17�in�U19.�S�selekcijo�oz.�reprezentanco�
MNZ�Maribor�pa� je�bil�državni�prvak�Slovenije�v�kategoriji�
U14�in�U15.�
Klubski�nogomet� je� leta�1992�začel� igral�pri�NK�Kovinar,�

pri�starejših�dečkih�je�prestopil�v�NK�Železničar,�kjer�je�nato�
s�16.�leti�tudi�postal�vratar�članske�ekipe.�Kapetan�ekipe�NK�
Železničar,�ki�je�nastopala�v�2.�SNL�je�postal�že�pred�17.�letom.�
Leta�2003�se�je�odločil�za�študij�na�Fakulteti�za�šport.�V�se-

zoni�2003/2004�je�odigral�nekaj�tekem�za�NK�Pesnica,�junija�
2004�pa�se�registriral�v�NK�Drava�Ptuj,�kjer�je�začel�igrati�v�1.�
SNL.� Do� leta� 2019,�
ko� je� diplomiral� na�
Fakulteti�za�šport,� in�
je� zaključil� s� profe-
sionalnim� igranjem�
nogometa,� je� zame-
njal�še�nekaj�ekip.

V svoji karieri se 
je�preizkusil� tudi�kot�
trener.� Bil� je� vodje�
nogometne�šole�Alu-
minij� in� v� NK�Alu-
minij�treniral�vratarje�
od�7�do�14�leta,�bil�je�
trener� kadetske� eki-
pe� v� NK� Železničar�
v� 2.� SNL� –� Vzhod,�
treniral�je� �vratarje�v�
NK�Pohorje,�NK�Mi-
klavž,�NK�Duplek�in�
NK�Paloma.
V�obdobju�2013�in�

2017� je� bil� tudi� član�
upravnega� odbora�
Združenja�nogometnih�trenerjev�Maribor.
Kljub�bogati�in�obširni�športni�karieri,�v�katero�je�vložil�ve-

liko�truda�in�časa,�pa�ni�pozabil�na�Cerkvenjak.�Med�drugim�
je�tudi�zaslužen,�da�v�Cerkvenjaku�lahko�gledamo�meddržavni�
nogomet�ženskih�ekip�različnih�selekcij.�
Iz�napisanega�vidimo,�da�je�Dejan�posvetil�življenje�nogo-

metu�in�družini,�s�katero�sedaj�živi�v�Grabonoškem�Vrhu.
Dejanu�lahko�samo�čestitamo�in�z�nestrpnostjo�čakamo�na�

volitve�NZS�čez�štiri�leta.

Jani Dimec

DEJAN GERMIČ, NOVI 
PODPREDSEDNIK NZS

26.�10.�2020�so�na�Skupščini�NZS�potekale�volitve�za�pred-
sednika�in�podpredsednike�Nogometne�zveze�Slovenije.�Tako�
bo�omenjeno�organizacijo�še�naslednja�štiri�leta�vodil�doseda-

NK CERKVENJAK SKOZI 
LETO 2020

Januarja� je�minilo�pol� leta,�odkar� je�NK�Cerkvenjak�dobil�
novo�vodstvo.�Igralci�so�se�na�drugi�del�sezone�pripravljali�v�
telovadnici�OŠ�Cerkvenjak.�Upravni�del�kluba�pa�se�je�posve-
čal�predvsem�organizacijskim�zadevam�in�se�na�vso�moč�trudil,�
da�pridobi�sredstva,�s�katerimi�smo�kasneje�nabavili�manjkajo-
če�tehnične�pripomočke�za�nemoten�trening�ekip�vseh�selekcij.
Na� kratko� bom� povzel� vse� pridobitve� za� NK� in� ŠRC�

Cerkvenjak�v�letu�2020.�V�sodelovanju�z�občino�smo�pridobi-

Policijska državna prvakinja  
Jana Grager

Dejan Germič, novi podpredsednik NZS
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li�novo�ograjo�nasproti�glavne�tribune�in�brezžično�internetno�
povezavo.�Ograja� je� sedaj�varna,�na�njo�pa� lahko�brez� skrbi�
nameščamo� transparente� naših� sponzorjev,� internet� pa� klub�
nujno�potrebuje� za� samo�organizacijo� tekem.�V� sodelovanju�
z�raznimi�sponzorji� in�donatorji� �smo�v�klubskem�bifeju�ku-
pili�nekaj�gasilskih�kompletov,�popravili�nedelujoče�hladilni-
ke,�kupili�indukcijsko�ploščo,�v�načrtu�pa�imamo�še�izdelavo�
kuhinjskega�elementa,�ki�bo�mali�prostor�naredil�bolj�organi-
ziran.�Trenerji� so� dobili� veliko� nove� opreme,� ki� je� nujna� za�
njihovo�delo,�kupili�smo�veliko�rekvizitov�za�aerobične�in�at-
letske�vaje,�okoli�60�žog,�dva�kompleta�golov,�ki�sta�potrebna�
za�organizacijo� tekem�oziroma� turnirjev�naše�nove�ekipe,� to�
so� Cerkvenjaški� zajčki� ali� nogometni� vrtec.� V� delegatskem�
prostoru�je�na�polici�novi� tiskalnik,�v�načrtu�pa�je�še�nabava�
prenosnega�računalnika.�Omenjena�oprema�je�potrebna�za�or-
ganizacijo�in�izvedbo�tekem�naših�ekip.�Z�novimi�dresi�pa�smo�
opremili�člansko�ekipo�in�ekipo�U9.�Takoj,�ko�se�bodo�začele�
priprave�na�drugi�del�sezone,�je�v�načrtu�nabava�dresov�za�naše�
najmlajše�nogometaše.

Članska ekipa v novi opremi

Garderoba z novim motivacijskim napisom

Dva kompleta novih golov

Tudi� to� leto�smo�opravili�nekaj�delovnih�akcij.�Prepleskali�
smo�klubski�bife,�uredili�prostor,�ki�ga�uporabljamo�kot�pral-
nico,� na� ploščadi� poravnali� prane� plošče,� zamenjali� travno�
površino�pred�obema�goloma,�še�posebej�pa�smo�se�potrudili�
pri�ureditvi�prostora�za� shranjevanje� trenerskih� rekvizitov� in�
domače�slačilnice.�V�omenjenem�prostoru�je�zaradi�nabave�vse�
več�opreme,�prostora�vedno�manj,�zato�smo�kupili�nove�rega-
le�in�opremo�razporedili�sistematično�po�selekcijah.�Domača�
slačilnica�in�predprostor�pa�sta�dobila�na�stene�klubske�grbe�in�
motivacijske�napise.
Na�vidno�mesto�bo�nameščena�tabla�Klub�50,�kjer�bomo�lahko�

vsi�ljubitelji�nogometa�v�Cerkvenjaku,�donirali�50�evrov,�sred-
stva�pa�bodo�namenjena�izključno�posodobitvi�klubske�opreme.
Delo� je� letos� kot� vse� druge� klube� in� društva� oviral� CO-

VID-19.�Organizacija�tekem�je�zahtevala�nove�organizacijske�
pristope,�pridobiti�je�bilo�treba�mnenje�NIJZ�in�upoštevati�nji-
hova�pravila,�seveda�pa�je�to�tudi�povečalo�same�stroške�in�ote-
žilo�organizacijo�tekem.�Zaradi�ukrepov�smo�morali�z�delom�
v�celoti�prenehati,�saj� je�ŠRC�bil�zaradi�omenjene�epidemije�
zaprt�za�uporabo.�

Podelitev Srebrnega grba občine Cerkvenjak

V�juniju�smo�še�uspešno�izvedli�našo�tradicionalno�12.�no-
gometno�šolo,�v�septembru�pa�je�s�treningi�začela�naša�nova�
uradno� registrirana� ekipa� nogometnega� vrtca,� Cerkvenjaški�
zajčki.�V�ekipi�je�več�kot�20�otrok,�ki�se�srečujejo�s�prvimi�ko-
raki�na�nogometnih�igriščih.�Odigrali�so�tudi�tri�turnirje,�žal pa 
je�četrti,�za�katerega�smo�bili�
zadolženi�v�NK�Cerkvenjak,�
zaradi�hitrega�napredovanja�
epidemije� odpadel� oziroma�
je�prestavljen�na�prvi�možen�
termin.
Drugače� pa� ima� NK�

Cerkvenjak� v� sezoni� 2020/ 
2021� prijavljenih� 6� tekmo-
valnih� ekip,� U7,� U9,� U11,�
U13,�U15�in�člansko�ekipo.
NK� Cerkvenjak� se� tako�

kot� tudi� drugi� okoliški� no-
gometni� klubi� sooča� s� po-
manjkanjem� trenerjev.� Za-
radi�omejenih�sredstev�klub�
ne�more�najemati�trenerje�od�
drugod,�seveda�pa�problema�
ne�prepuščamo�samega�sebi,�
zato�sta�se�v�tem�letu�izšola- Trenerska oprema
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la�dva�trenerja�iz�domače�sredine.
Upravni�odbor�je�poleg�naštetega�skrbno�upravljal�tudi�s�fi-

nancami.�S� sredstvi,�ki� smo� jih�pridobili,� smo�poravnali�vse�
obveznosti� do� dobaviteljev,� občine,� trenerjev,� sodnikov,� se�
pa� zavedamo,� da� so� pred� nami� negotovi� časi,� predvsem� za�
amaterske� klube,� kot� je�NK�Cerkvenjak.�V� prihodnjem� letu�
se�bomo�potrudili�z�Občino�Cerkvenjak�najti�skupen�dogovor�
glede�najema� igrišča� za� tekme,� kjer� igrajo�mladoletni� otroci�
oziroma�fantje,�ki�nosijo�grb�NK�Cerkvenjak.
Tudi�za�ta�zimski�del�smo�se�klub�povečanem�število�ekip�

v�klubu,�uspešno�dogovorili�z�OŠ�Cerkvenjak�za�uporabo�te-
lovadnice,�ki�pa�je�žal�zaradi�trenutnih�razmer�ne�more�nihče�
uporabljati.
Omeniti�je�treba�tudi,�da�je�NK�Cerkvenjak�v�juniju�v�sklo-

pu�občinskega�praznika�prejel�srebrni�grb�Občine�Cerkvenjak.�
Odličje�pa�smo�posvetili�vsem,�ki�so�v�20.�letih�kakor�koli�pri-
spevali�k�nastanku�ŠRC�Cerkvenjak�in�NK�Cerkvenjak.�
Prav� tako�uspešno� sodelujemo�z�drugimi�društvi�v�občini.��

Zato�ni�naključje,�da�je�klub�dobil�cepič�potomke�Johanezove�
trte,�ki�lepo�raste�na�ŠRC�Cerkvenjak
V�klubu�obljubljamo,�da�se�bomo�še�naprej�trudili�k�povezo-

vanju,�pozitivni�predstavi�kluba�in�s�tem�tudi�občine�izven�ob-
činskih�meja,�predvsem�pa,�da�bi�na�zelenicah�ŠRC�Cerkvenjak�
treniralo�čim�več�nogometašev,�kar�bo�v�času�po�epidemiji�zelo�
pomembno�za�samo�zdravje�naših�otrok.�Seveda�bomo�vse�laž-
je�zmogli�s�korektnim�sodelovanjem,�kakršno�je�sedaj�z�Občino�
Cerkvenjak,�OŠ�Cerkvenjak-Vitomarci,�sponzorji,�donatorji�in�
seveda�vsemi�občani,�ki�nas�pri�našem�delu�podpirate.�

Jani Dimec

V 125-IH LETIH NA 
GLEDALIŠKI ODER 

POSTAVLJENIH VEČ KOT 
150 IGER

Med�slovenske�kraje,�kjer�je�bila�kulturna�dejavnost�v�nje-
nem�najžlahtnejšem�pomenu�besede�že�na�koncu�devetnajstega��
stoletja�posebej�dobro�razvita,�lahko�uvrščamo�Cerkvenjak.
Leta�1897�je�bilo�v�Slovenskem�gospodarju�zapisano,�da�je�

bila�10.�januarja�ob�priliki�občnega�zbora�Katoliškega�bralnega�
društva,�ki�je�bilo�v�boju�za�ohranitev�slovenske�besede�usta-
novljeno�leta�1894,�odigrana�gledališka�igra.�Ravno�»Krivec«�
naj�bi�bil�kriv,�da�so�se�marsikomu�ustne�kite�in�žilice�krepko�
natezale.�Viktor�Vrbnjak�v�Zborniku�Občine�Cerkvenjak�Po-
dobe�kraja,�izdanem�leta�2001; Narodnopolitično in kulturno-
-prosvetno življenje v Cerkvenjaku do 1941 pa�navaja,�da� je�
bila�odigrana�igra�Ravni�pot,�najboljši.�
Tradicija�igranja�gledaliških�iger�je�v�Cerkvenjaku�res�dolga�

in�izjemna.�Igranja�so�se�lotevali�vsi�od�šole,�cerkve,�kulturnih�
do�drugih�društev.�Kolikor�god�se�trudili,�imena�režiserja�prvih�
iger�ni�mogoče�najti.�Zakaj�ne?�Ali�je�bil�ta�človek�komu�trn�v�
peti?�Denimo�z�omenjanjem�imena�pevovodje�ali�knjižničarja�
niso�skoparili.�
Koliko�iger�je�bilo�v�tej�dolgi,��več�kot�125-letni��gledališki�

zgodovini�v�Cerkvenjaku�naštudiranih,�ni�mogoče�natančno�po-
sredovati,�kot�tudi�ne�vseh�režiserjev.�Ne�bomo�pa�veliko�zgre-
šili,� če� zapišemo,� da� kakšnih� 150� zagotovo.�Znano� je,� da� sta�
na�klerikalni�strani�v�glavnem�igre�režirala�Ignac�Čeh�in�Vinko�
Lorenčič,� zaslediti� je� tudi� režisersko� ime� Jakob�Mohorič.� Pri�
liberalcih�pa�Angela�Vogrinec,�Božidar�Horvat�in�Vlado�Tušak.�
Po�drugi�svetovni�vojni�so�se�poleg�Vlada�Tušaka�v�Kulturnem�
umetniškem�društvu » Jožeta Lacka« Cerkvenjak�med� režiser-
je� zapisali� še�Vlado�Lorber,�Milka�Markuš,� Franjo�Toš,� Pav-
la�Tušak,�Milan�Nekrep,�Tone�Štefanec,�Emica�Horvat� in� Ivo�
Lorenčič.�Bernard�Rajh�se�je�kot�režiser�preizkusil�leta�1975�v�
cerkvenjaški�mladinski�organizaciji�z�režijo�igre�Srečni�dnevi.�

Bili so časi, ko so letno na oder postavili štiri do pet iger
V�plodovitih� letih� cerkvenjaške�gledališke� tradicije� so�bili�

časi,�ko�je�bilo�čez�leto�na�gledališki�oder�postavljenih�po�naj-
manj�štiri�do�pet�iger,�ki�so�bile�uprizorjene�po�večkrat.
Obudimo�naslove�iger,�ki�so�zaznamovali�bogato�in�pestro�

IZ BOGATE IN PLEMENITE 
ZGODOVINE

ZA OHRANITEV 
SLOVENSKE BESEDE

Slovenski�narod�se�je�bil�priseljen�že�od�nekdaj�pokora-
vati�tujcem�in�se�je�temu�tudi�upiral,�v�čemer�so�prednjačili�
zavedni�narodnobuditeljski�duhovniki,�katerim�so�se�pridru-
ževali�tudi�drugi�izobraženci�in�razumniki.

Tako�so�tudi�v�Cerkvenjaku�(takrat�pri�Sv.�Antonu�v�Slo-
venskih�goricah)�spoznali,�da�si�mora�narod,�če�hoče�biti�sre-
čen�in�si�svoj�obstanek�med�drugimi�sovražnimi�mu�narodi�
zagotoviti,�svojo��srečo�in�obstanek�graditi�na�materinem�je-
ziku.�Prepričani,�da�temu�lahko�pripomore�tudi�ustanovitev�

bralnega�društva,�so�v�Cerkvenjaku�na�belo�nedeljo,�1.�aprila�
1894,� ustanovili� Katoliško� bralno� društvo.� Slavnostni� go-
vornik�je�bil�znani�narodni�buditelj,�kanonik�Jakob�Meško,�
župnik��pri�Sv.�Lovrencu�v�Slovenskih�goricah�(Juršincih).
To�je�bila�v�boju�za�ohranitev�slovenske�besede�v�Cerkven-

jaku� prva� prelomnica.� Druga� se� je� zgodila� 4.� novembra�
1941,�ko�je�bil�v�Cerkvenjaku�ustanovljen�odbor�OF.�S�tem�
se� je�v�Cerkvenjaku� in� širšem� lenarškem�območju� začelo�
tudi� prvo� organizirano� odporniško� narodnoosvobodilno�
gibanje�proti�okupatorju. Ustanovni�člani�odbora�OF�so�bili�
Lojze�Štefanič,�Slavica�Štefanič,�Jože�Paluc,�Jože�Kocbek,�
Franček�Vršič�in�Klement�Liewald.�Sestanka�se�je�udeležil�
tudi�Štefan�Kuhar,�sekretar�KPS�za�okrožje�Ljutomer.
Združenje�borcev�za�vrednote�NOB�Cerkvenjak�in�Obči-

na�Cerkvenjak��sta�tako�v�spomin�na�ti�prelomnici�in�opomin�
zanamcem�v�novembru�na�pročelje�Doma�kulture�namestila�
spominsko�ploščo.

F. B.
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cerkvenjaško�gledališko�poslanstvo,�ki�nam�jih�je�uspelo�najti:�
Zakonske�nadloge,�Indijski�siroti,�Toletova�banda,�Na�Osojah,�
Pravica� se� je� izkazala,�Sovraštvo�med�bratoma,�Sveta�Neža,�
Vaški�skopuh,�Dr.�Vseznal�in�njegov�sluga�Štipko�Tiček,�Jeza�
nad�petelinom�in�kes,�Starinarica,�Tri�sestre,�Čašica�kave,�Kr-
čmar�pri�zvitem�rogu,�Čevljar,�Kukavica��modra�ptica,�Svoje-
glavna�Minka,�Kmet�Herold,�Oh,�ta�Polona,�Na�ogledih,�Mari-
jin�otrok�sem,�V�ječi,�Dve�materi,�Prepirljiva�soseda,�Repoštev,�
Moč�uniforme,�Grudica,�Sirota�Jerica,�Dve�Marički,��Desetnik�
in�sirotica,�Dar�luči,�Za�mamico,�Vestalka,�A,�njega�ni,��Za�sre-
čo�v�nesrečo,��Mlada�Breda,�Trije�tički,�Obleka�naredi�člove-
ka,�Proti�domu,�Krojač�in�čevljar,�Kmet�in�fotograf,�Čevljar�in�
slikar,�Bela�nedelja,�Izgubljena�sirotica,�Izgubljeni�sin,�Stari�in�
mladi,�Materina�ljubezen,�Divji�Lovec,�Botra�Negra,�Trpljenje,�
smrt�in�vstajenje�Jezusa�Kristusa�(Pasijon),�Revček�Andrejček,�
Male�pevke,�Roka�božja,�Oderuštvo�in�dobrota,�Črni�križ�pri�
Hrastovcu,� Guzej,� Kazen� ne� izostane,� Čarodejna� brivnica,�
Zdravniški�strežnik,�Nevesta�iz�Amerike,�Babilon,�Podrti�križ,�
Čevljar�in�vrag,�Vse�naše,�Pozna�pomlad,�Veriga,�Po�trnju�do�
cvetja,� Pri�Hrastovih,� Pričarani� ženin,�Lažni� zdravnik,� Izgu-
bljeni�in�zopet�najdeni�mož,�V�Ljubljano�jo�dajmo,�Navaden�
človek,�Deseti�brat,�Županova�Micka,�Rokovnjači,�Tri� tičke,�
Tata�v�mlinu,�Domen,�Pri�belem�konjičku,�Kakšen�gospodar,�
takšen� sluga,�Krojač�Fips,�Urban� debeluhar,�Krivoprisežnik,�
Davek�za�samce,�Mati�in�sin,�Usodna�zamenjava,�Dve�nevesti,�
Matiček�se�ženi,�Trije�vaški�svetniki,�Poslednji�mož,�Razvali-
na,�Naša�kri,�Kovačev�študent,�Hrepenenje�po�materi,�Vrnitev,�
Dva� se� ženita,�Dobrodošli,� kdaj� pojdete� domov,�Globa,� Pri-
sega�ob�polnoči,�Rokovnjači,�Deseti�brat,�Svojeglavček,�Cvr-
ček�za�pečjo,�Hmeljska�princesa,�Voda,��Vasovalci,�Sneguljči-
ca,�Rdeča�kapica,�Sodnik�Zalamejski,�Glokoko� so� korenine,��
Raztrganci,� Povodni�mož,�Teta� iz�Amerike,�Ženska� kmetija,�
Zakonci�stavkajo,�Martin�Krpan,�Tuje�dete,�Doktor,�Narodni�
poslanec,�Lepa�Vida,�Naj�poje�Čuk,�Matiček�se�ženi,�Kam�iz�
zadrege,�Županova�Micka,�Tajno� društvo�PGC,� Jurček,�Me-
tež,�Mati,�Namišljeni�bolnik,�Ženitev,�Skopuh,�Dolžnik,�Sluga�
dveh�gospodov,�Krčmarica,�Pot�do�zločina,�Hlapec�Jernej� in�
njegova� pravica,�Dekle� s�Trente,�Razvalina� življenja,�Rodo-
ljub� iz�Amerike,�Naj� poje� čuk,�Kralj� na�Betajnovi,� � Še� njih�
čas,�Gosposka�kmetija,�Klinika�pri�Sv,�Antonu,�Srečni�dnevi,�
Zvezdica�zaspanka,�Trnuljčica,�Tolmun�in�kamen.

Vrhunec gledališka projekta v sedemdesetih letih Velika 
puntarija in Miklova Zala.

Miklova Zala, leta 1976. Na posnetku v ospredju Majda Hauptman, 
hči bogatega beneškega trgovca, Franc Bratkovič, beneški trgovec 
Tresoglav in Sonja Zimič, Miklova Zala. Na letnem prireditvenem pro-
storu za kulturnim domom v Cerkvenjaku si  je igro na treh predstavah 
ogledalo nad 6000 obiskovalcev. V projektu so sodelovali tudi deset 
konjenikov (turških vojakov) in kočijaž, skupaj pa kar 82 igralcev.
Lepo�število�naslov,�ni�kaj,�a�to�so�le�odigrani�gledališki�pro-

jekti,�ki�so�jih�odigrali�v�Katoliškem�bralnem�društvu,�Prosve-
tnem�društvu� (Orlih),�Sokolih,�Društvu�starih�vojakov� in� in-

validov�in�po�drugi�svetovni�vojni�v�Kulturnem�društvu�»Jože�
Lacko«�Cerkvenjak,�pa�še�tu�se�je�kakšen�naslov�uprizorjenega�
dela�izgubil.�Igrali�so�pa�tudi�v�drugih�društvih.�Nekatere�igre�
so�se�na�repertoarju�znašle�večkrat.�Poleg�tega�so�v�Cerkvenjak�
z� gledališkimi� projekti� radi� prihajali� gostovat� tudi� iz� drugih�
krajev.�Na�cerkvenjaškem�gledališkem�odru�je�bilo�čast�videti�
tudi�mariborske�gledališčnike�(leta�1952)�ob�otvoritvi�kultur-
nega�doma�in�celjske�(leta�1995).�Vrhunec�bogate�cerkvenja-
ške�gledališke�tradicije�sta�bila�nedvomno�v�sedemdesetih�letih�
gledališka�projekta�Velika�puntarija�in�Miklova�Zala,�režiser-
sko�delo�Vlada�Tušaka.
Tušak�je�bil�izvrsten�igralec,�režiser�in�organizator.�Z�gleda-

liškimi�deskami�je�prijateljeval�65�let.�Režiral�je�nad�50�gleda-
liških�odrskih�del.�Januarja�letos�je�minilo�110�let�od�njegove-
ga�rojstva�in�28�let�od�njegove�smrti.
V�Cerkvenjaku�so�na�področju�gledaliških�projektov�tudi�kaj�

hitro�začeli�s�sodobnostjo.�Že�leta�1932�so�za�svetlobne�efekte�
poskrbeli�preko�avtomobilskih�akumulatorjev.�Oder�v�novem�
kulturnem�domu�je�bil�opremljen�s�kar�24�reflektorji�oz.�koriti.�
Pomembna�je�bila�tudi�scena.�Slednja�je�bila�v�domeni�Vlada�
Lorberja,�za�svetlobne�efekte�je�desetletja�skrbel�Rihard�Tušak.
Krajani�so�se�radi�odzvali�povabilom�k�sodelovanju�in�ni�jim�

bilo� težko�prihajati�na�vaje�po�napornem�celodnevnem�delu,�
ki�so�se�nato�za�nekatere�zavlekle�še�pozno�v�noč,�čeprav�je�
bilo�treba�zjutraj�zgodaj�vstati.�Ko�sem�pred�nekaj�leti�(avtor�
članka)� delal� anketo� pri� nekdanjih� igralcih,� so� si� bili� vsi� od�
njih�enotni,�da�jim�je�sodelovanje�bilo�v�veselje.�Bila�je�to�neke�
vrste�šola,�v�kateri�so�pridobili�pri�izražanju�in�komuniciranju.�
Med�seboj�so�se�razumeli,�bila�je�to�priložnost�za�druženje�in�
zabavo.�In�med�številnimi�so�se�spletli�prijateljstvo�in�spomi-
ni,�ki�jih�povezujejo�še�danes.�Na�srečo�namreč�še��srečujemo�
člane� te� velike� cerkvenjaške� igralske� »družine«,� ki� je� pisala�
bogato�in�pestro�gledališko�zgodovino.�Žal�jih�je�pa�iz�leta�v�
leto�vedno�manj.

Utrinek iz igre Gosposka kmetija, ki je bila odigrana v zadnjem 
desetletju. Na fotografiji so: Joško Zorko, Polona Divjak, Vera Arih, 
Jernej Rajh in David Poljanec.  
Vsaka�igra,�ki�so�jo�na�odrske�deske�postavili�domačini,�je�

bila�neke�vrste�praznik�in�dvorana�napolnjena�do�zadnjega�ko-
tička.�Igralcem�pa�najlepša�nagrada�bučni�aplavzi.�Izkupiček�
od� prodanih� vstopnic� je� šel� v� namene� osnovnega� delovanja�
društva�in�vzdrževanja�kulturnega�doma.
Nasploh�pa�je�Cerkvenjak�veljal�za�slovenskogoriško�sredi-

šče�družabnega�in�kulturnega�življenja.

Franc Bratkovič, foto: osebni arhiv
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KAKO SE VRNITI V ŠOLE 
IN VRTCE?

Pouk na daljavo ostaja čista resničnost
Ker� smo�v�času,�ko�nas� še�vedno�pestijo� skoraj�nerešljive�

težave,�še�vedno�upamo,�da�pandemija�počasi�usiha�in�izgublja�
svojo�moč.�Slovenija�žal�pri�tem�ni�nobena�izjema.�Tudi�nas�se�
je�lotila�z�vso�močjo.�Ugotavljamo�pa�vendarle,�da�smo�samo�
ljudje�tisti,�ki�to�morijo�lahko�preprečimo,�če�se�bomo�držali�
zdravstvenih�priporočil,�ki�so�nujna�in�žal�neizbežna.�Šole�in�
vrtci� smo� tisti,�kjer� se� je�virus�pokazal�v�vsej�njegovi�moči.�
Popolnoma�je�ohromil�naše�vsakodnevno�delo,�pa�čeprav�nas�
je�spomladanska�izkušnja�že�veliko�naučila,�predvsem�v�šolah.�
Pouk�na�daljavo�je�tako�postal�naša�vsakodnevna�stalnica.��
Zato�morda�v�začetku�nekaj�povzetkov�iz�Analize�izobraže-

vanja�na�daljavo�v�času�epidemije�covid-19�v�Sloveniji,�ki�jo�
opravil�ZŠ�RS,�skupaj�z�učenci,�učitelji�in�ravnatelji.

O izobraževanju na daljavo
Izobraževanje�na�daljavo�je�razširjeno�predvsem�v�državah,�

v� katerih� je� zaradi� velikanskih� razdalj� prebivalcem� odma-
knjenih�pokrajin�šolanje�oteženo,�kot�so�npr.�Združene�države�
Amerike,�Avstralija,�Kanada� in�druge.�Modeli� izobraževanja�
na�daljavo�so�številni�in�raznovrstni,�Watson�in�sod.�(2009)�pa�
navajajo�več�dimenzij,�ki�karakterizirajo�posamezen�program�
izobraževanja�na� daljavo,�med�njimi� so� lokacija� (šola,� dom,�
drugo),�način�izvajanja�(asinhrono,�sinhrono),�vrsta�spletnega�
pouka� (v� celoti� prek� spleta,� kombinacija� spletnega�pouka� in�
pouka�v�živo,�v�celoti�pouk�v�živo),�nivo�šolanja�(osnovna�šola,�
srednja� šola),� stopnja� interakcije�med� učiteljem� in� učencem�
(visoka,�srednja,�nizka),�stopnja�interakcije�med�učenci�(viso-
ka,� srednja,�nizka).�Osnovni� tipi� spletnih�programov� (2020),�
kot�jih�razlikuje�skupnost�za�digitalno�učenje�(Digital�Learning�
Collaborative,�2020),�so�spletne�šole,�hibridne�šole,�spletni�te-
čaji�s�spletnimi�učitelji,�spletni�tečaji�z�»onsite«�učitelji,�digi-
talne�vsebine�ter�programska�oprema�za�ocenjevanje�znanja�in�
prikaz�rezultatov.�V�spletni�šoli�opravijo�učenci�ves�program�v�
celoti�prek�spleta,�učitelji�pa�so�jim�dostopni�prek�spletnih�apli-
kacij�ali�telefona.�Večina�učnih�gradiv�in�usmeritev�je�učencem�
posredovana�prek�spleta�(asinhrono)�z�nekaterimi�sinhronimi�
učnimi�urami.�Učenci�se�učijo�kjer�koli�in�kadar�koli,�prek�ra-
čunalnika�in�internetne�povezave.�Nekatere�spletne�šole�zahte-
vajo�prisotnost�na�sinhrono�izvajanih�učnih�urah.�Hibridna�šola�
predstavlja�temeljni�program�za�svoje�učence�(enako�kot�sple-
tna�šola),�značilno�zanjo�pa�je,�da�ima�definirano�fizično�loka-
cijo,�na�kateri�so�učenci�redno�prisotni�pri�pouku,�nimajo�pa�
rednega�urnika,�tako�kot�tradicionalne�šole.�Učenci�opravlja-
jo�spletne�tečaje�oz.�dostopajo�do�spletnih�vsebin.�Dopolnilni�
in/ali�dodatni�spletni� tečaji�obsegajo�celotno�vsebino�nekega�
predmeta,�učenci�pa�jih�lahko�opravijo�prostorsko�in�časovno�
neodvisno,�obenem�pa�obiskujejo�klasično�šolo.�Večina�navo-
dil�oz.�pouka�poteka�asinhrono�z�možnostjo�razširitve�s�sinhro-
nimi�učnimi�urami.�Dopolnilni� in/ali� dodatni� spletni� tečaji� s�
spletnim�učiteljem�(onsite�teacher)�so�raznoliki,�razmerje�med�
količino�samostojnega�dela�z�gradivi�ter�interakcije�z�učiteljem�
pa�močno�variira.�Učenec�dela�z�učiteljem�sam�ali�v�majhni�
skupini�učencev.�Digitalne�vsebine�in�programska�oprema,�ki�
omogoča�trening�veščin,�so�gradiva,�ki�jih�uporabljajo�učitelji�
v�tradicionalni�šoli�kot�del�rednega�pouka�ali�za�učenčevo�do-
mače�delo.�Vsebino�oblikuje�ponudnik�ali�učitelj�sam,� lahko�
pa�učitelj�uporablja�oboje.�Umeščena�je�na�učiteljevo�spletno�
stran,�v�spletno�učno�okolje�(learning�management�system)�ali�
ustrezno�aplikacijo.�

IZ ŠOLE IN VRTCA
Še online izobraževanje v Sloveniji
V�preteklosti�so�se�različne�države�že�soočale�s�pandemijami�

in�sprejemale�raznovrstne�ukrepe�za�njihovo�omilitev�tudi�na�
področju�izobraževanja.�Na�podlagi�izkušenj�teh�držav�Unes-
cov�dokument�povzema�ključna�spoznanja,�izpeljana�iz�dobrih�
praks�(UNESCO�COVID-19�Education�Response).�Navajamo�
nekatere� dejavnosti,� ki� jih� ta� dokument� navaja� kot� ključne,�
spodbujanje�učiteljev�in�staršev�oz.�skrbnikov�k�spremljanju�in�
nadzoru�učenja�učencev.�Redno�spremljanje�namreč�reducira�
občutke� osamljenosti� ter� vpliva� na�motivacijo� in� samodisci-
plino�učenca�za�šolsko�delo.�V�slovenskem�šolskem�prostoru�
so�bili�učitelji�s�smernicami�za�delo�v�času�epidemije,�ki�jih�je�
z� okrožnico� izdalo�Ministrstvo� za� izobraževanje,� znanost� in�
šport�v�sodelovanju�z�Zavodom�RS�za�šolstvo,�spodbujani�v�
pogosto�vzpostavljanje�stikov�z�učenci.�Uporaba�in�prilagodi-
tev�formativnega�spremljanja�za�namene�spremljanja�procesov�
učenja.�Formativno�spremljanje� je�učinkovito� sredstvo�urav-
navanja�napredka�učencev,�saj� je�osrednja�strategija� tovrstne�
prakse�sprotna,�vsebinska�in�konstruktivna�povratna�informa-
cija,�ki�učencu�omogoča�vpogled�v�kakovost�dosežkov,�ob�tem�
pa�ga�spodbudi,�da�nadgradi�svoje�potencialne�vrzeli�v�znanju�
in�veščinah.�Spodbujanje�učiteljev�k�izobraževanju�za�pouče-
vanje�na�daljavo�ter�medsebojnemu�sodelovanju.�Medsebojna�
izmenjava�gradiv,� učnih� strategij� in� izkušenj� je� –� poleg� izo-
braževanj�–�učinkovita�pot�k�prilagajanju�učiteljeve�miselnosti�
in� delovanja� novim� okoliščinam,� tj.� poučevanju� na� daljavo.�
Medsebojno�sodelovanje�ter�izmenjava�idej,�gradiv�in�prime-
rov�dobrih�praks�je�v�slovenskem�izobraževalnem�prostoru�v�
času�epidemije�Raziskava�Izobraževanje�na�daljavo�Zavod�RS�
za� šolstvo� je� intenzivno�potekala� v� spletnih� učilnicah�ZRSŠ�
na�portalu�SIO.�Svetovalci�ZRSŠ�so�v�forumih�spletnih�učil-
nic� spodbujali� razprave�o� različnih� temah,� umeščali� primere�
lastnih� gradiv� za� izvajanje� pouka� na� daljavo� ter� spodbujali�
izmenjavo� gradiv� med� učitelji.� Spletne� učilnice� ZRSŠ� je� v�
času� zaprtja� šol� obiskalo�6030�osnovnošolskih� ter� 1402� sre-
dnješolskih� učiteljev,� spletne� učilnice� »sodelovalnice«� pa� še�
2794�učiteljev,�kar�skupaj�znaša�10226�udeležencev.�Poleg�de-
javnega�delovanja�v�spletnih�učilnicah�je�bilo�v�času�epidemije�
na�Zavodu�RS�za�šolstvo�izvedenih�148�spletnih�izobraževanj,�
ki�se� jih� je�udeležilo�11603�učiteljev.�Slovenski� izobraževal-
ni� sistem� oz.�Ministrstvo� za� izobraževanje,� znanost� in� šport�
se�je�na�epidemijo�odzvalo�z�učinkovito�akcijo�zagotavljanja�
računalniške� opreme� učenkam� in� učencem� ter� dijakinjam� in�
dijakom�iz�socialno�šibkejših�družin,�ki�sicer�v�času�epidemije�
ne�bi�imeli�dostopa�do�izobraževanja�oz.�bi�jim�bil�ta�bistveno�
otežen,� kar� bi� jih� potisnilo� v� neenak� položaj� v� primerjavi� z�
vrstniki.�V�času�epidemije�covida-19�so�bili�vsem�učencem�in�
učenkam�v�državi,�ki�niso�imeli�lastnega�dostopa�do�računalni-
ka,�razdeljeni�računalniki�ter�druga�oprema�(npr.�modemi),�ki�
so�jih�prispevali�različni�donatorji.�Akcijo�je�koordiniral�Zavod�
RS�za�šolstvo.
Kapacitete�se�nanašajo� tako�na� tehnične�zmogljivosti�plat-

form,�ki�jih�je�treba�za�čas�zaprtja�šol�zaradi�simultanega�obi-
ska�učenk�in�učencev�ter�dijakinj�in�dijakov�okrepiti,�kot�tudi�
na� vsebinsko� ponudbo� gradiv� in� idej� za� doseganje� vzgojno-
-izobraževalnih�ciljev�za�vse�učne�načrte�na�vseh�stopnjah�iz-
obraževanja.�Takšna�gradiva� je�smiselno�načrtno�razvijati.�V�
Sloveniji�je�bil�eden�izmed�najbolj�obiskanih�aktivnih�platform�
portal�Slovensko� izobraževalno�omrežje,�na�katerem�so�se�–�
poleg�dogajanja�v�spletnih�učilnicah,�v�katerih�se�je�ob�forum-
skih�razpravah,�videokonferenčnih�izobraževalnih�srečanjih�za�
učitelje�ter�izmenjavi�gradiv�za�izvajanje�pouka,�–�izmenjevale�
novice,�splošni�videoposnetki�s�sugestijami�za� izvajanje� izo-
braževanja�na�daljavo�ter�druga�gradiva�in�je�bilo�pomembno�
podporno� okolje� za� vse� zainteresirane� deležnike� v� vzgoji� in�
izobraževanju.�Sodobni�odprti�informacijski�viri�(Open�educa-



22. DECEMBER 2020 ZRNJE

29

tional�resources�–�OER),�usklajeni�z�nacionalnim�kurikulom.�
Vzpostavitev�takšnih�spletnih� tečajev�in�učnih�gradiv,�prosto�
dostopnih�širokim�množicam�uporabnikov,�zmanjšuje�socialne�
razlike�med�učenci,�obenem�pa�spodbuja�bolj�dinamično�izme-
njavo�idej�med�učitelji� (povzeto po Analizi izobraževanja na 
daljavo v času epidemije covid-19 v Sloveniji, ZŠ RS, 2020).
V�primerjavi�z�drugimi�torej� tudi�v�Sloveniji�ugotavljamo,�

da�je�takšna�oblika�izobraževanja�lahko�uspešna,�če�v�njem�so-
delujejo�deležniki,�ki�upoštevajo�postavljena�pravila�in�v�nje-
nem�procesu�aktivno�sodelujejo.�Nikakor�pa�ni�to�delo�v�živo,�
kjer� je� interakcija�med� učiteljem� in� učencem�na� popolnoma�
drugi�izkustveni�ravni.
Visok�tehnološki�razvoj�in�človekova�želja�po�nečem�novem�

pa�bo�v� prihodnje� zagotovo� izpostavljena� takšnim�modelom�
tudi�ob�prilikah,�ko�se�ne�bomo�ukvarjali�s�takšno�obliko�epi-
demije.�Zagotovo�je�dobro,�da�svoje�otroke�pripravimo�na�to,�
pa�čeprav�se�oddaljenost�le�tega�lahko�meri�še�tako�ali�drugače.�
Zagotovo�ni�daleč�do�tega,�saj�nam�naša�bližina�govori,�da�

smo� na� preizkušnji� pravzaprav� že� vsi,� tako� starši,� učenci� in�
tudi�mi,�učitelji.

ŠE O NAŠI IZKUŠNJI
Šolsko�leto�ostaja�enako�prejšnjemu,�le�da�je�še�zahtevnejše.
Po�poletnih�počitnicah�so�se�tudi�naši�učenci�vrnili�v�šolske�

klopi,�polni�optimizma�in�upanja,�da�bo�pouk�potekal�v�razme-
rah,�ki�so�jih�bili�navajeni�pred�epidemijo.
Spomladanska�izkušnja�nas�je�marsikaj�naučila,�tako�starše,�

kakor� tudi� nas�učitelje� in� seveda�učence,� ki� so�bili� naenkrat�
postavljeni�v�neko�popolnoma�novo�učno�okolje.�To�je�seveda�
povzročilo�malo�zmede,�pa�tudi�kakšna�nejevolja�se�je�prita-
knila�v�vsakodnevno�delo.�Prejšnje�šolsko�leto�smo�kljub�temu�
uspešno�zaključili,�le�da�je�bilo�v�marsičem�drugačno�od�prej-
šnjega.�Upali�smo,�da�se�po�poletju�vračamo�na�stare,�utirjene�
poti�izobraževanja.�
Že�v�samem�začetku�se�je�pokazalo,�da�seveda�temu�ne�bo�

tako.�Od�nošenje�zaščitnih�mask,�do�prvih�omejitev,�ki�so�nam�
bile�postavljene.�Naši�učenci�so�jih�seveda�sprejemali�razno-
liko,�eni�zaradi�nekih,� še�vedno�nejasnih�prepričanj�njihovih�
staršev,�drugi�pa�z�dejstvom,�da�je�to�pač�potrebno.�Večina�jih�
je�sprejela�to�kot�dejstvo,�ki�ga�je�bilo�treba�spoštovati,�pa�tudi�
do�takšnih,�ki�še�vedno�niso�verjeli,�da�je� to�mogoče.�V�šol-
skem�okolju�smo�bili�na�razpotju�med�enim�in�drugim.�Vseka-
kor�smo�trdno�stali�na�stališču,�da�je�potrebno�spoštovati�vse�
omejitve,�ki�so�nam�bile�naložene.�Sami�smo�verjeli,�da�je�to�
edina�možnost�iz�situacije,�v�kateri�smo�se�znašli.�In�tako�se�je�
tudi�izkazalo.
Po� začetni� skepsi� nekaterih� se� je� večina� takoj� prilagodila�

delu,�tako�v�šolah�kakor�tudi�v�vrtcih.�September�je�bil�še�vedno�
relativno�negotov�in�poln,�včasih�celo�nekoliko�nejasen.�Zače-
tek�oktobra�pa�se� je�začel� takoj�kazati�kot�mesec�s�porastom�
okužb,�tako�v�šolah�kot�seveda�tudi�v�vrtcih.�V�šolah�smo�se�kar�
nekako�izognili�okužbam,�v�vrtcu�v�Cerkvenjaku�pa�se�je�kar�
čez�noč�pojavilo�večje�število�okuženih�strokovnih�delavk.�Bila�
je�polovica�in�to�je�nakazalo,�da�moramo�takoj�ukrepati.�
Tako�smo�21.�oktobra�2020�morali�vrtec�v�Cerkvenjaku�ne-

mudoma�zapreti.�Še�vedno�sem�prepričan,�da�smo�s�to�potezo�
ohranili�veliko�zdravih�staršev,�pa�tudi�otrok�in�preostalih�za-
poslenih.�Vsa�morebitna� takratna�nejevolja,�kot�ugotavljamo�
zdaj,�je�tudi�takrat�bila�odveč.
Po�skoraj�14-ih�dneh�smo�vrtec�ponovno�odprli.�Od�2.�no-

vembra� 2020� vrtca� nemoteno� delujeta� in� tako� staršem,� ki� si�
zaradi� narave� dela� ne� morejo� priskrbeti� varstva� za� svojega�
otroka,� nudimo� vso� potrebno� varstvo� v� obliki� načrtovanega�
vzgojno–izobraževalnega�procesa.

Po�jesenskih�počitnicah�v�šolah�nas�je�MIZŠ�obvestilo�o�po-
daljšanju�jesenskih�počitnic�do�9.�11.�2020.�Ker�se�je�epidemi-
ološko�stanje�in�razširjanje�okužb�s�covid–19�samo�še�slabšalo,�
se�je�Vlada�RS�odločila,�da�šole�še�naprej�ostajajo�zaprte.�In�
tako�je�še�danes,�ko�nastaja�ta�prispevek,�2.�decembra�2020.�
Vmes�se�je�zgodilo�in�se�dogaja�mnogokaj;�od�nadaljevanja�

pouka�v�šolah�na�daljavo,�do�dela�v�vrtcih,�kjer�je�trenutno�pri-
sotna�nekaj�več�kot�desetina�otrok.�Tako�še�naprej�ostajamo�v��
krogu,�iz�katerega�še�ne�vidimo�izhoda.�Čeprav�ne�lahko,�smo�
se�morali�vsi�temu�na�nek�način�privaditi.�Velikokrat�to�sproža�
nelagodje,�naveličanost,�apatijo,�lucidnost�in�celo�še�marsikaj.�
Seveda�tudi�mi�upamo,�da�bo�morda�decembrski�čas�tisti,�ki�bo�
za�delovanje�šol�in�vrtcev�pa�že�nekoliko�drugačen.�Upamo,�da�
se�bodo�čim�prej�odprli.
Verjamemo,�da�bodo�naši�otroci�v�vrtcih�in�učenci�v�šolah�

za�marsikaj�prikrajšani.�Ne�samo�zaradi�decembrskega�vese-
lja,�temveč�zaradi�narave�vsakodnevnega�dela,�kjer�sta�učenje�
in�vzgoja�postavljeni�v�realno�dimenzijo�človeškega�življenja.�
Zagotovo�pa�pride�tudi�čas,�ko�se�bodo�lahko�zdravi�vrnili�in�
bo�to�morda�samo�še�bled�spomin�na�to,�ko�smo�ljudje�lahko�
izkusili�našo�popolno�nemoč.
Virtualne�resničnosti,�ki�jih�sicer�vsakodnevno�doživljamo,�

še�vedno�niso�tiste,�ki�bi�našim�otrokom�prvenstveno�utirjale�
poti� njihovega� življenja� in� jih� pripravljale� na� premagovanje�
vsakodnevnih� težav,�v�katerih� se�bodo�znašli,� so�pa�žal� tiste�
njihove,�vsakodnevne�spremljevalke.
Četudi�si�morda�ne�priznamo,�živimo�v�času,�ko�tudi�virtual-

no�življenje�postaja�čista�resničnost.�

mag. Mirko Žmavc, spec., prof.,  
ravnatelj OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, foto: splet
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SLOVENSKI 
TRADICIONALNI ZAJTRK 
V VRTCU PIKAPOLONICA 

CERKVENJAK
V�petek,�20.�11.�2020,��smo�kljub�skrčenim�skupinam�z�otro-

ci� vrtca� Pikapolonica� Cerkvenjak� obeleževali� slovenski� tra-
dicionalni� zajtrk.�Ogledali� smo� si� kratki� dokumentarni� film,�
Kako�nastane�med�in�kako�pridemo�do�njega�ter�se�seznanili�z�
delom�čebelarja.�Pogledali�smo�si�različne�slikanice�o�čebelah�
in�medu.�Otrokom�smo�pripravili�posebne�pogrinjke,�ki�so�si�
jih�poljubno�pobarvali.�Na� teh�pogrinjkih� smo� jim�postregle�
slovenski� tradicionalni� zajtrk,� ki� ga� sestavlja� domači� kruh� z�
maslom;�medom�in�mleko.�Pozneje�smo�jim�ponudile�še�jabol-
ka.�Otrokom�smo�povedali,�da�so�nekoč�to�že�jedli�tudi�naše�
babice�in��dedki�ter�da�so�za�sladico�dobili�jabolka.�Pogrinjke�
smo�jim�nato�plastificirale,�da�se�lahko�obrišejo�in�uporabijo�
znova.�Ostali�jim�bodo�za�spomin.

Ker�so�trenutno�zaradi�virusa�in�razglašene�epidemije��naše�sku-
pne�dejavnosti�in�druženja�omejene,�nas�letos�nista�obiskala�župan�
g.�Marjan�Žmavc�in�ravnatelj�OŠ�Cerkvenjak�–�Vitomarci�mag.�
Mirko�Žmavc.�Vendar� kljub� vsemu� poskušamo� skupaj� z� otroki�
izvesti�nekatere�usmerjene�dejavnosti�pri�katerih�seveda�upošte-
vamo�določene�ukrepe.�Ob�vsem�tem�pa�jim�čim�bolj�dati�občutek�
varnosti�in�približek�normalnega�poteka�življenja�v�vrtcu.

Tamara Majerič, vzgojiteljica predšolskih otrok

PRAVLJIČNI DECEMBER
Mesec� december� nam� vsako� leto� prinese� veliko� lepega� in�

predvsem�pravljičnega,�kar�je�odlično�izhodišče�za�decembr-
ske�aktivnosti.�Da�bi�bil�december�zares�pravljično�obarvan,�
bomo�vanj�vključili�še�pravljična�bitja:�medvedke,�škratke,�je-
lenčke,�snežake�…�in�vsa�dobra�bitja,�ki�bodo�otrokom�polep-
šala�praznične�dni.�Želimo�si,�da�bi�vsi�otroci�doživeli�čim�več�
lepih�in�prijetnih�trenutkov.

Vzgojiteljice�bomo�poskrbele,�da�se�bodo�otroci�v�vrtcu�pri-
jetno�počutili,�da�bodo�praznični�december�doživljali�kot�nekaj�
čarobnega,�sproščenega�in�pravljičnega.
Otroci�bodo�z�našo�pomočjo:
 - Poslušali�pravljice,�zgodbice�za�praznični�čas,�deklamacije�
in�bibarije.

 - Se�pogovarjali�o�praznikih,�pomenu�praznovanja,�obdarova-
nja�in�osrečevanja�drugih�ljudi.

 - Sodelovali�v�projektu�»Mala�pozornost�za�veliko�veselje«.
 - Listali�knjige�s�praznično�in�zimsko�tematiko.
 - Peli�in�poslušali�otroške�pesmi,�zimsko�in�praznično�glasbo.
 - Se�igrali�gibalne�in�rajalne�igre�(Ringa�ringa�raja,�Dedek�
Mraz�prihaja�…).

 - Igrali�na�male�ritmične�instrumente.
 - Se�pogovarjali�o�dobrih�možeh�o�Miklavžu,�Božičku�in�
Dedku�Mrazu�(obdarovanje).

 - Še�posebej�dobro�očistili�čevlje�za�Miklavža
 - Pisali/risali�bodo�Božičku.
 - Okrasili�bomo�igralnice�in�hodnik�vrtca
 - Izdelovali�bodo�božično-novoletne�voščilnice,�okraske�...
 - Okrasili�smrečico.�
 - In�še�in�še�…

T. M.

IVO LORENČIČ 
LETOS VELIKOKRAT 

RAZSTAVLJAL

Slikar,�kipar�in�umetniški�fotograf�Ivo�Lorenčič�ob�spomeni-
ku�»pruharja«�oziroma�»lomilca�kamnov«�na�osrednjem�trgu�
v�Sveti�Trojici,�ki�ga�je�iz�oseškega�kamna�kot�pravi�»pruhar«�
izklesal�sam.
Za�slikarjem,�kiparjem�in�umetniškim�fotografom�Ivom�Lo-

MED NAŠIMI LJUDMI
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renčičem�iz�Brengove�je�ustvarjalno�slikarsko�in�kiparsko�leto,�
saj�je�v�zadnjem�letu�sodeloval�na�številnih�slikarskih�koloni-
jah�ter�svoja�dela�predstavil�na�več�kot�15�razstavah.

Po� tem� ko� sta� lani� decembra� Občina� Cerkvenjak� in� Slo-
venskogoriški�forum�v�avli�Vlada�Tušaka�v�Kulturnem�domu�
Cerkvenjak�pripravila�jubilejno�razstavo�njegovih�del�ob�nje-
govi�70-letnici,�je�dobil�nov�ustvarjalni�zagon.�Med�drugim�je�
sodeloval�na�Mednarodnem�Ex�temporu�Kurent�na�Ptuju,�na�
foto�natečaju�in�slikarski�razstavi�Eko�Drava�v�Mariboru�in�na�
Mednarodni�koloniji�LD�AS�v�Zgornjem�Konjišču.�Svoja�dela�
je�razstavljal�tudi�v�Hiši�druženja�v�Mariboru�in�v�Razstavišču�
Apače,�udeležil�pa�se� je� tudi�Mednarodne�kolonije� Ipavčeva�
paleta�v�Šentjurju.�Poleg�tega�je�sodeloval�na�srečanju�slikarjev�
na�Gori�Oljki,�na�virtualni�razstavi�Polzela,�na�Mednarodnem�
Ex� temporu�Sočerga,�na�virtualni� razstavi� Izola,�na�Koloniji�
KUD�Pavza�Arnolda�Tovornika�v�Selnici�ob�Dravi� (gostitelj�
je�bila�družina�Bernarda� in�Majde�Rajh� iz�Cerkvenjaka,�kjer�
so�umetniki�tudi�ustvarjali),�na�Mednarodni�slikarski�koloniji�
Malekova�Zidanica�v�Jeruzalemu,�na�razstavi�v�dvorani�v�Or-
možu�in�na�Mednarodni�slikarski�koloniji�Lendava�–�Novi�sad�
ter�na�virtualni� razstavi�v�Lendavi.� �Svoja�dela� je� razstavljal�
tudi�na�regijski�razstavi�v�samostanu�Sveta�Trojica,�medtem�ko�
je�bila�jubilejna�razstava�njegovih�del�v�Tušakovi�avli�v�Kul-
turnem�domu�Cerkvenjak�na�ogled�vse�leto�2020.

Tako je zaigral skupaj z ansamblom na otvoritvi jubilejne razstave 
svojih del v Cerkvenjaku. Foto: E. P.

Ob� tem,� ko� slovenskogoriški� trubadur,� kakor� je� Lorenčiča�
označil�profesor�likovne�umetnosti�mag.�Mirko�Žmavc,�še�ve-
dno�krepko�drži�za�slikarski�čopič�in�odločno�vihti�kiparsko�kla-
divo,�pa�občasno�s�prijatelji�glasbeniki�zaigra�tudi�na�trobento.�

T. Kšela

VALERIJO CIGLAR 
NAVDUŠUJEJO 

POTOVANJA 
Človek� je� od� nekdaj� rad�

potoval,� razlogi� so� seveda�
bili�različni.�Nekdo�je�moral�
zaradi� golega� preživetja� is-
kati�širši�življenjski�prostor,�
da� je�preživel.�Nekdo�drug,�
da� je� prodal� ali� izmenjal�
presežke�lastnega�dela.�Lju-
dje�so�potovali��tudi�nemalo-
krat�v�imenu�religij,�osvajali�
dežele,� da� bi� imeli� še� več,�
in�da�bi�bila�njihova�moč�in�
vpliv�še�močnejša.�
Današnji� sodoben� človek�

potuje,�da�odkriva�drugačen�
svet,� spoznanja,� kulturo� in�
ljudi.� Nenazadnje� potova-
nja�so�ena�sama�bogata�učna�
ura.�Pravo�potovanje�je�iti�v�
neznano.� Iti� v� kraje,� ki� jih�
prej�nikoli�nisi�videl.�Iti�kot�
popotnik�in�ne�kot�turist,�ve-
zan�na�prevoz,�hotel�in�uro.
Potovati� sam� naredi� po-

tovanje� zanimivo� in� vzne-
mirljivo.� Potovanja� so� bla-
godejna� tudi�za�zdravje.�So�
priložnost� za� sprostitev,� da�
pozabiš� � na� vsakodnevne�
skrbi� in�rutino.�In�da�se�vr-
neš� domov� z� napolnjenimi�
baterijami� in� novimi� izku-
šnjami�ter�spoznanji.
Danes� rado� potuje� kar�

veliko�ljudi.�Ena�teh�je�tudi�
Valerija� Ciglar� iz� Stanetin-
cev.�Kot�pove,�se�je�prvič�na�
potovanje�odpravila�v�lastni�
režiji� pri� osemnajstih� letih,�
in� namreč� za� teden� dni� v�
Francijo,�da�ob�Parizu�spo-
zna�še�nekaj�drugih�franco-
skih�mest,�kar�se�ji� je�v�ce-
loti�uresničilo,�saj�ni�bila�na�
nikogar�vezana�in�si�je�lahko�vzela�dovolj�časa�za�oglede.�Do�
Pariza��si�je�izbrala�letalski�prevoz,�ki�je�bil�njen�prvi.�Od�ta-
krat�se�na�takšna�in�podobna�potovanja�ali�izlete�odpravi�vsako�
leto,�dvakrat�letno.�Če�je�sprva�nove�dežele�in�njihova�mesta�
kot�tudi�podeželje�spoznavala�in�odkrivala�sama,�ji�že�več�kot�
dobro�desetletje�na�potovanjih�delajo�družbo�partner�Branko�in�
sinova�Matic�in�Rene.�
Valerija�pove,�da�je�prepotovala�skoraj�vse�evropske�države�

in�tudi�kar�nekaj�arabskih.�Toda�potovanja�v�države�nekdanje�
Jugoslavije� in� predvsem�Skopje� v�Makedoniji,� so� nekaj� po-
sebnega.�So� se�kar�večkrat�ponovila,� tudi� za�dva� tedna.�Cilj�
niso�le�nam�vsem�znana�mesta�in�turistične�destinacije,�ampak�
tudi�območja�in�kraji,�bogu�za�hrbtom,�če�se�tako�po�domače�
izrazimo.
Valerija�Ciglar�in�njeni�tudi�letos�niso�pustili�na�stran�svo-

jih�navad�po�raziskovanju�novih�krajev�in�mest,�kar�so�izko-

Njegošev mavzolej na gori Lovčen 
v Črni gori

Popotnica Valerija v Tirani 
Albanija
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ristili,� ko� je� koronavirus� to�
dopuščal.� Izven� Slovenije�
so� se� odpravili� v� sosednjo�
Madžarsko�in�obiskali�nekaj�
krajev,� za� katere� pred� tem�
še� nikdar� niti� slišali� niso.�
Predvsem�pa�so�letos,�ko�je�
bilo� to�mogoče,� spoznavali�
kraje,� zanimivosti� in� lepote�
domače�Slovenije.
V�vseh�teh�letih�potovanj,�

sama�jih�ima�za�seboj�že�ve-
liko,�saj�šteje�že�sedeminšti-
rideset�let,�nikjer�ni�bilo�no-
benih�težav�in�tudi�ne�okvar�
na� avtomobilu.� Povsod� so�
bili� lepo� sprejeti� in� naleteli�
na�prijazne�domačine.�Pov-
sod�kjer�so�bili�oziroma�kam�
gredo,� � pa� uživajo� njihovo�
hrano�in�specialitete.�
Kam� jih�bo�vodilo�njiho-

vo�prvo�popotovanje�priho-
dnje�leto,�če�bodo�razmere�s�
koronavirusom�to�dopuščale,�še�ni�dokončno�odločeno,�pove�
sogovornica.�Razkrije�pa�njeno�veliko�željo,�v�življenju�si�želi�
obiskati�Južno�Ameriko.

Franc Bratkovič, foto: arhiv sogovornice

KUŽNO ZNAMENJE ALI 
MEJNIK MED DVEMA 

POKRAJINAMA
V�Cogetincih� že� stoletja� stoji� zanimivo� in� lepo� ohranjeno�

kamnito�obeležje.�Kot�je�razbrati,�izhaja�iz�daljnega�leta�1529.�
Na�njem�sta�grški�črki�alfa�in�omega.�

Da�bi�o�obeležju�ali�znamenju�izvedeli�kaj�več,�smo�že�pred�
leti�povprašali�lastnika�zemljišča�Vinka�Lorenčiča,�upokojene-
ga�diplomiranega�pravnika.�Lorenčič�je�povedal,�da�si�okrog�
tega�znamenja�niso�enotni�niti�strokovnjaki.�Zato�tudi�ne�more�
z� gotovostjo� trditi,� ali� gre� za� zares� za� kužno� znamenje,� kot�
menijo�naši�strokovnjaki,�ali�mejno�znamenje�oziroma�mejnik�
med�dvema�pokrajinama,�kot�izjavljajo�strokovnjaki�iz�Grad-
ca.�Povedal�je�še,�da�je�bilo�znamenje�leta�1914�za�nekaj�me-
trov�prestavljeno�zaradi�širitve�ceste.�V�temeljih�pod�njim�naj�
bi�bila�shranjena�njegova�zgodovina.�O�tem�mu�je�govoril�oče,�

Utrinek iz Skopja v Makedoniji

ki� je� bil�med� prvo� in� drugo� svetovno� vojno� znan� kulturnik,�
režiral�naj�bi�več�kot�dvajset�gledaliških�iger.
Med�pogovorom�z�Vinkom�Lorenčičem�smo�takrat�opazili,�

da�ima�častitljivo�letnico�tudi�njegova�domačija,�in�sicer�1814.
�Glede�na�ohranjenost� je� to� skoraj� težko�verjeti.�Toda�po-

vedal� je,� da� je� tako� kot� njegov� oče� hišo� redno� vzdrževal� in�
popravljal;�tu�pa�je�živel�že�njegov�ded.�Tako�kot�njemu�je�tudi�
očetu�in�dedku�bilo�ime�Vinko.�
Ta� Lorenčičeva� domačija� ima� tudi� dokaj� nenavadno� hišno�

ime�ali�»cuno«,�kot�smo�temu�navajeni�rečti�v�naših�krajih�–�
»pri�Tetičjaku«,�nas�je�tudi�zanimalo,�zakaj�takšno�domače�ime.
O� tem�je�Lorenčič,�ki�živi�v�Bresternici�pri�Mariboru� in�v�

Cogetince�na�rojstno�domačijo�prihaja�postorit��potrebna�dela,�
povedal,�da�so�starši�znali�povedati,�da�naj�bi�bil�tu�nekdaj�ne-
kakšen�ženski�samostan.�Ženske�so�ljudje�klicali�tetice,�in�tako�
naj�bi�prišlo�do�tega�domačega�imena�pri�Tetičjaku.
Morda�še�podatek,�Cogetinci� se�v�urbarju�Salzburške�škofije�

omenjajo�že�leta�1321�in�v�urbarju�Ptuja�leta�1322�kot�Zogendorf.

Franc Bratkovič

DAROVI JESENI

Že�v�starih�časih�so�ljudje�pravili,�da�je�narava�skrivnostna:�
na�eni�strani�nam�daje,�na�drugi�pa� jemlje.�Tako�je�bilo� tudi�
letos:�na�eni�strani�nam�je�narava�dala�bogat�pridelek,�na�drugi�
pa�je�zgodaj�spomladi�v�naše�kraje�prinesla�neznan�in�nevaren�
koronavirus,�ki�nam�povzroča�sive�lase�še�danes�in�nas�opo-
minja,� da� smo� še� vedno� odvisni� od� narave� in� da� si� je� kljub�
silovitemu�razvoju�znanosti�še�zdaleč�nismo�podredili.
Kako� bogato� nas� je� letos� narava� obdarila� s� sadovi� jeseni,�

dokazuje�tudi�naša�fotografija.

T. Kšela 

KAKI - VITAMINSKA 
BOMBA

Kaki� ali� zlato� jabolko� izvira� iz� centralne�Kitajske,�kjer�ga�
gojijo�že�nekaj�tisočletij.�Izven�Azije��se�je�kaki�začel�razširjati�
predvsem�v�19.�stoletju.�V�zadnjih�desetletjih�je�postal�prilju-
bljen��tudi�v�Evropi.�Ustreza�mu�mediteransko�podnebje,�zato�
ga�v�Sloveniji�gojijo�predvsem�v�slovenski�Istri,�na�Vipavskem�

V BESEDI IN SLIKI
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in�Goriških� brdih.�V�Strunjanu� vsako� leto� novembra� poteka�
tudi�Praznik�kakija.�Razvitih�naj�bi�bilo�več�kot�4000�sort�ka-
kija,�za�gojenje�se�uporablja�okoli�400�sort.

Pri obiranju kakija smo v novembru naleteli tudi na 78-letno Marijo 
Žižek v Peščenem Vrhu.  

Kaki� je� zaklad� vitaminov� in�mineralov,� imenujejo� ga� tudi�
vitaminska�bomba,�je�sadež�jeseni�in�je�veljal�nekoč�za�hrano�
bogov.�Zadnja�leta�vse�pogosteje��naletimo�na�drevesa�kakija�
tudi�v�naših�krajih.�Njegovi�(hobi)�pridelovalci�se�letos�pohva-
lijo�z�obilno�letino.�Obira�se�med�koncem�septembra�in�začet-
kom�decembra.

Franc Bratkovič

KO SE POIGRA NARAVA
Tudi�narava�se�zna�poigrati.�Korenine�sta�združili�smreka�in�

bukev�in�obe�zrasli�v�lepi�drevesi.

ODPADKI (SPET) V 
GOZDOVIH

V�naših�gozdovih�še�vedno,�kljub�organiziranemu�odvozu�od-
padkov�gospodinjstev,�naletimo�na�takšne�in�podobne�prizore.

F. B.

ARHITEKTURNO SOŽITJE 
V PEŠČENEM VRHU

F. B.

MIKLAVŽ

Miklavža�niso�zadržale�nobene�omejitve,�ne�prepovedi�ne�NIJZ.�
Kako�bo� s�preostalima�dobrima�možema,�Božičkom� in/ali�

Dedkom�Mrazom,�pa,�žal,�nihče�ne�ve.�

F. B.
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CVETNI PRAH – 
KORISTEN DODATEK 

NAŠI PREHRANI
Čebelji�pridelki�že�od�nekdaj�slovijo�kot�naravna�in�zdrava�

živila.�Najbolj�poznan�čebelji�pridelek�je�seveda�med,�čebele�
pa�v�naravi�nabirajo�tudi�cvetni�prah.�Cvetni�prah�ali�pelod�je�
mikroskopska�struktura,�značilna�za�vsako�cvetočo�rastlinsko�
vrsto,�predstavlja�pa�osnovo�za�spolno�razmnoževanje�rastlin.�
Čebele� imajo� v� naravi� posebno� nalogo,� saj� je� njihovo� telo�
oblikovano�tako,�da�lahko�prenašajo�cvetni�prah�iz�rastline�na�
rastlino.�Temu�pravimo�opraševanje,�ki�je�bistvenega�pomena�
za ohranjanje biotske pestrosti, pridelavo sadja in zelenja-
ve ter tudi drugih kulturnih rastlin, pomembnih v prehra-
ni ljudi in živali.�Cvetni�prah�čebele�nabirajo� tudi�za� lastno�
prehrano.�Drobna�mikroskopska�zrna�lepijo�med�seboj�in�obli-
kujejo�drobni�grudici,�ki�ju�na�posebnem�mestu,�ki�se�imenuje�
košek� in� se� nahaja� na� njihovih� zadnjih� nožicah,� prinesejo� v�
panj.� �Sočasno� lahko�nosijo� le�dve� taki�grudici.�Cvetni�prah�
za� čebele� predstavlja� vir� številnih� hranilnih� snovi,� ki� so� po-
membne� za� življenje� čebelje� družine.�Brez cvetnega prahu 
čebelje družine ne bi preživele, kar nakazuje njegovo res-
nično vrednost.�Vsebuje�ogljikove�hidrate,�prehransko�vlak-
nino,�beljakovine,�aminokisline,�maščobe�in�maščobne�kisline,�
elemente,�vitamine� in�druge� funkcionalne�spojine.�Vse� to�so�
snovi,�ki� jih�v�svoji�prehrani�potrebujemo�tudi�ljudje.�Zaradi�
ugodne�hranilne�sestave�in�uporabe�v�prehrani�ljudi,�čebelarji�
čebelam�odvzamejo�del�cvetnega�prahu.�Na�vhode�v�čebelje�
panje� namestijo� naprave,� ki� se� imenujejo�osmukalniki� in� ob�
prehodu� čebel� skozi� te� naprave� jim� grudice� cvetnega� prahu�
odpadejo� v� zbirni� predalček.� Tako� pridobljenemu� cvetnemu�
prahu,� ki� se� tudi� največ� uporablja� v� prehrani� ljudi,� pravimo�
osmukanec,�vendar�to�poimenovanje�ni�zelo�pogosto.�
Hranilna�vrednost�cvetnega�prahu�osmukanca�je�različna�in�

je�odvisna�tudi�od�botaničnega�porekla�cvetnega�prahu,�saj�je�
navadno�končni�pridelek�mešanica�grudic�cvetnega�prahu�raz-
ličnih�barv.�V�Sloveniji�v�večini�pridelujemo�mešan�oz.�večvr-
sten� cvetni� prah.� Dobite� ga� lahko� pri� slovenskih� čebelarjih,�
saj� velja,� da� je najbolje uživati čim bolj svež cvetni prah 
osmukanec iz okolja, v katerem živimo.�Pomembno�je,�da�
ga�ustrezno�shranimo.�Če�ga�uživamo�v�svežem�stanju,�je�shra-
njevanje�v�hladilniku�ali�zamrzovalniku�nujno�potrebno,�saj�je�
svež�cvetni�prah�osmukanec�mikrobiološko�občutljivo�živilo.�
Cvetni�prah�osmukanec,�ki�ga�pridelajo�čebele,�naj�ne�bi�pov-
zročal�alergij,�saj�ga�zaužijemo.�Vseeno�pa�se�ljudem,�občutlji-
vim�na�cvetni�prah,�pred�prvo�uporabo�priporoča�previdnost�in�
se�svetuje,�da�ga�začnejo�uživati�postopoma�v�manjši�količini,�
ki�jo�vsakodnevno�povečujejo.�Priporoča se, da na dan zau-
žijemo eno do dve jedilni žlici cvetnega prahu,�lahko�pa�tudi�
več.�Najbolj�se�priporoča,�da�ga�pred�uživanjem�namočite�v�te-
kočino.�To�je�lahko�voda,�mleko,�sadni�ali�zelenjavni�sok,�lah-
ko�ga�namočite�v�jogurt,�kislo�smetano�ali�pa�z�njim�posujete�
različno�sadje,�ga�uporabite�kot�sestavino�v�sadni�solati�ali�pa�
ga�kombinirate�z�medom,�sladoledom,�kosmiči,� itd.�Načinov�
uživanja�je�veliko�in�si�jih�lahko�prilagodite�svojemu�okusu.�

Cvetni prah osmukanec je primeren za uživanje v vseh 
življenjskih obdobjih.� Vključujemo� ga� lahko� v� prehrano�
otrok�od�1.� leta�starosti�naprej,�koristen� je�pri�vegetarijanski�
prehrani,�zaradi�nizke�energijske�vrednosti�pa�ga�lahko�uživajo�
tudi�sladkorni�bolniki.�Uživa�se�ga�neprekinjeno�od�enega�do�
treh�mesecev,�kar�lahko�večkrat�na�leto�ponovimo.�

ČEBELE ZA ZDRAVJE
Cvetni�prah�osmukanec�je�bogat�vir�hranilnih�snovi.�Še�po-

sebej�izstopa�po�visoki vsebnosti prehranske vlaknine, ki je 
pomembna�za�normalno�delovanje�našega�prebavnega�sistema,�
vsebuje� tudi� nekatere� za�delovanje�našega�organizma�nujno 
potrebne elemente�(kot�so�npr.�kalij,�magnezij,�kalcij,�fosfor,�
železo,�mangan�…).�Vsebuje�vitamine�A,�D,�E,�vitamine�sku-
pine�B�in�vitamin�C�ter�tudi�fenolne spojine,�v�največji�meri�
flavonoide,�ki�lahko�delujejo�kot�potencialni�antioksidanti.

Zaradi�številnih�funkcionalnih�sestavin�je�cvetni�prah�osmu-
kanec� predmet� številnih� raziskav,� ki� nakazujejo� na� njegovo�
antioksidativno,�protivnetno,�protialergijsko�in�protimikrobno�
delovanje.�Ugodno naj bi vplival tudi na imunski sistem, saj 
njegovo� uživanje� vpliva� na�povečanje odpornosti organiz-
ma.�Priporočajo��ga�pri�podhranjenosti,�pomanjkanju�energije,�
apatičnosti� ter� za� povečanje� fizične� in� psihične� sposobnosti.�
Največji� dokazan� terapevtski� učinek� klinične� vrednosti� je�
zmanjšanje�simptomov�pri�benigni�hiperplaziji�prostate.�Študi-
je,�narejene�na�živalskih�modelih,�so�pokazale,�da�deluje�proti�
slabokrvnosti,�arteriosklerozi,�osteoporozi�in�alergijam.
Dandanes,�ko�v�hitrem�tempu�življenja�pozabljamo�na�urav-

noteženo�prehrano,�imamo�slabe�prehranske�navade,�uporabl-
jamo�hitro�pripravljena�živila,�živila,�ki� so�zaradi�postopkov�
pridelave�in�predelave�osiromašena�hranilnih�snovi,�se�lahko�
spomnimo�na�besede�antičnega�grškega�filozofa,�pisatelja� in�
zdravnika�Hipokrata,�ki�je�dejal:�»Hrana naj bo vaše zdravilo 
in vaše zdravilo naj bo vaša hrana«. Cvetni�prah�osmukanec�
je�koristen�dodatek�naši�vsakdanji�prehrani. 

Dr. Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije

15 LET OD PRVE PENEČE 
MEDICE

Na�pobudo�vodstva�ČZD�Maribor�je�bila�leta�2002�ustano-
vljena�Sekcija�izdelovalcev�medenih�pijač,�ki�je�združila�izde-
lovalce�medenih�pijač�iz�cele�Slovenije.�Vloga�sekcije�ni�bila�
samo� druženje,� ampak� tudi� da� čebelarje� preko� tečajev,� tako�
teoretično� kot� tudi� praktično� usposobi� za� izdelavo�medenih�
pijač.�Kakovost�njihovih�končnih� izdelkov�medenih�pijač�pa�
se�je�preverjala�z�vsakoletnim�ocenjevanjem�medenih�pijač.
Čebelarji�so�hitro�nadgrajevali�svoje�znanje�o�pridelavi�me-



22. DECEMBER 2020 ZRNJE

35

Proba
Žena�si�je�v�trgovini�z�oblačili�v�kabini�pomerila�obleko.�
Ko�je�prišla�ven,�je�žalostno�dejala:�»Premajhna�je.«
»Kabina�ali�obleka?«�je�vprašal�mož.

Primerjava
»V�Indoneziji�sem�bil�v�hotelu,�v�katerem�so�imeli�poseb-
no�sobo�za�tarnanje�in�jokanje.«
»To�ni�še�nič.�Mi�imamo�za�tarnanje�in�jadikovanje�celo�
državo.«

Jutranji pogovor
»Kje�si�bil�ponoči?«�je�mama�zjutraj�ostro�vprašala�sina.
»S�kolegi�sem�se�učil.«
»Ne�laži.«
»Ne�bom�lagal�-�bil�sem�v�striptiz�baru.«
»No�in�kaj�si�tam�videl?«
»Očeta.«

Kalorije
»Hura,�danes�sem�‹skurila›�1500�kalorij,«�je�ena�prijatel-
jica�navdušeno�dejala�drugi.
»Koliko�kilometrov�si�pretekla?«
»Nisem�tekla.�V�pečici�sem�zažgala�pico.«

Idiotka
»Žena,� ti�si�prava�idiotka,«�je�mož�med�prepirom�dejal�
ženi.
»Vem.«
»Kako�veš?«
»Če�bi�se�poročila�z�direktorjem,�bi�bila�direktorica.«

Vakuum
»Ata,�kaj�je�to�vakuum?«�je�Pepček�vprašal�očeta.
»V�glavi�ga�imam,�samo�sedaj�se�ne�morem�spomniti,�kaj�
je�že�to,«�je�pojasnil�ata.

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.

Novoletna zabava
Na�novoletni�zabavi�je�direktor�zbijal�šale,�vsi�okoli�nje-
ga,�razen�Mimike,�pa�so�se�smejali.
»Mimika,� ali� ti� nimaš� smisla� za�humor?«� jo� je�vprašal�
direktor.
»Imam,�vendar�sem�jaz�že�našla�novo�službo�in�bom�ko-
nec�tedna�dala�odpoved,«�je�pojasnila�Mimika.

Dovoljenje
»Ali�bom�dobil�vozniško�dovoljenje,«�je�po�vozniškem�
izpitu�kandidat�vprašal�inštruktorja.
»Za�zdaj�imate�moje�dovoljenje�za�vožnjo�z�avtobusom,«�
je�odvrnil�inšpektor.

Kriza
»V�času�krize�sem�se�ponovno�postavil�na�noge,«�je�ob-
rtnik�dejal�sosedu.
»Kako�ti�je�to�uspelo?«
»Banka�mi�je�zarubila�avto.«

Lopova
»Kako�gre,«�je�en�lopov�vprašal�drugega.
»Kakor�vzameš.«

Novoletni nakupi
»Šef,�ali�lahko�grem�danes�dve�uri�prej�iz�službe.�Z�ženo�
moram�po�novoletnih�nakupih.«
»Ne,�danes�pa�ne�bo�šlo.�Delal�boš�celo�nadure.«
»Najlepša�hvala,�bom�takoj�sporočil�ženi.�Vedel�sem,�da�
se�lahko�zanesem�na�vas.«

Zvestoba
»Naš�sosed�je�najbolj�zvest�človek�na�svetu,«�je�Pepček�
dejal�sošolcu.
»Zakaj�tako�misliš?«
»Že�trideset�let�ima�isto�ljubico,�čeprav�se�je�medtem�že�
trikrat�ločil.«

denih�pijač.�A�kmalu�to�ni�bilo�več�dovolj.�Zato�je�padla�ideja,�da�dopolnijo�
svoj�ponudbo�medenih�pijač�še�s�penečo�medico�oz.�kot�so�jo�takrat�poimeno-
vali�»medena�penina«.�V�sekciji�so�takrat�imeli�srečo,�da�je�bila�ena�od�preda-
vateljic�poznavalka�»šampanjske«�metode�izdelave�penin.�Ga.�Silva�Podlesnik�
je�bila�pripravljena�pripraviti�ustrezna�navodila�kot� tudi�voditi�celoten� tečaj�
izdelave�peneče�medice.�Čebelar�se�na�svoji�čebelarski�poti�venomer�uči,�in�
tako�se�je�pet�čebelarjev�opogumilo,�da�se�udeležijo�prvega�tovrstnega�teča-
ja.� In�po�enem�letu� jim�s�skupnimi�močmi�uspe,�da�v�Mariboru�prvič�svetu�
predstavijo�penečo�medico�na�god�sv.�Martina.�Nad�kakovostjo�prve�peneče�
medice�so�bili�presenečeni�tako�prvi�udeleženci�tega�tečaja,�predavateljica�kot�
tudi�ocenjevalna�komisija.�
Peneča�medica�je�tako�najmlajša�med�medenimi�pijačami.�In�je�sad�vrhun-

skega� znanja� slovenskih� izdelovalcev�medenih� pijač,� kakovostnega� sloven-
skega�medu�in�izdelana�po�klasični�šampanjski�metodi.�Vsebuje�od�9,0�do�15,0�
vol.�%�alkohola,�minimalni� tlak�peneče�medice�mora�biti�najmanj�3,0�bara.�
Glede�na�ostanek�neprevretega�sladkorja�pa�ločimo�suho,�polsuho,�polsladko�
in�sladko�penečo�medico.�
Čebelarji�smo�tako�ponosni�na�penečo�medico,�ki�jo�lahko�ponudimo�ob�poseb-

nih�priložnostih,�kot�so�poroka,�slavnostni�dogodki,�slavnostne�večerje�in�podobno.�

Tomaž Samec, svetovalec za varno hrano pri Javni svetovalni službi v čebelarstvu
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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
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