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Ob 23. prazniku Občine Cerkvenjak
Razvoj kljub epidemiji covida-19 ni zastal, mnoga prizade-

vanja so obrodila sadove, na katere je Cerkvenjak ponosen tudi 
ob prazniku občine in dnevu državnosti. Čestitke ob praznikih!

Organi občine, organizacije, združenja, društva in klubi  
ter uredništvo Zrnja

Praznično
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KORONAVIRUS NI USTAVIL RAZVOJA 
CERKVENJAKA

Pred lanskim poletjem, ko je epidemija bolezni covid-19 
začela nekoliko pojenjati, je le malokdo pričakoval, da bo 
epidemija nevarne in nadležne bolezni trajala vse do leto-
šnjega poletja. Epidemija traja že toliko časa, da smo se z 
nalezljivo boleznijo navadili živeti in se bomo morali po 
njej spet navajati na novo normalnost. Kako je epidemi-
ja zaznamovala življenje v Občini Cerkvenjak? V kakšni 
kondiciji je občina in njeno gospodarstvo po letu in pol 
strogih priporočil Nacionalnega zavoda za javno zdravje 
ter vladnih ukrepov za zajezitev širjenja bolezni? Kako je 
občina pripravljena na okrevanje po epidemiji? O tem in 
drugih aktualnih vprašanjih smo se pogovarjali z župa-
nom Občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem.

Marjan Žmavc: Kljub vsem omejitvam je občini doslej uspelo 
uresničiti vse investicijske projekte, ki smo jih v preteklosti zapisali v 
svoje planske dokumente ter predvideli oziroma potrdili s sprejemom 
občinskega proračuna. Zato lahko rečem, da »koronavirus« ni zau-
stavil razvoja in razvojnih načrtov v Občini Cerkvenjak.

Ste pričakovali, da bo epidemija trajala tako dolgo?
Ne, nikakor. Pravzaprav lani na začetku leta ni nihče predvi-

deval, da se bo novi koronavirus tako hitro razširil po svetu in 
da bo epidemija tako dolgotrajna.
Zdaj pa vendarle kaže, da se epidemija postopoma umirja, ali ne?

Epidemiološka slika v naši občini se je v zadnjem času bi-
stveno izboljšala. K temu je svoje prispevalo cepljenje, pa 
tudi občanke in občani dokaj disciplinirano upoštevajo pripo-
ročila Nacionalnega zavoda za javno zdravje ter Ministrstva  
za zdravje. 

Kljub temu pa je doslej zbolelo za covidom-19 več kot deset 
odstotkov prebivalcev naše občine. Od začetka epidemije do 
letošnjega poletja je za covidom-19 zbolelo preko 240 Cerkve-
njačanov in Cerkvenjačank, kar je za tako veliko občino, kot je 
naša, kar precej. Nekateri so bolezen preživeli lažje, drugi tež-
je, marsikdo pa njene posledice čuti še danes. Žal so nekateri 
bolezni tudi podlegli, predvsem starejši in tisti, ki so jih pestile 
tudi druge bolezni.
Kako teče življenje v Občini Cerkvenjak leto in pol po začetku 
epidemije? Kakšne spremembe je povzročila epidemija?

Do največjih sprememb je prišlo zaradi zmanjšanja social-
nih stikov, ki je bilo nujno za zajezitev širjenja bolezni. Zato 
je v veliki meri zamrlo javno življenje, ki je sicer v naši občini 
zelo bogato. Ljudje se niso mogli družiti, kar so pri svojem 

delovanju občutila vsa društva, klubi in organizacije, ki so si-
cer nosilci javnega in družabnega življenja na območju obči-
ne. Zato se danes morda še bolj, kot smo se pred epidemijo, 
vsi skupaj zavedamo, kako pomembno je delovanje društev in 
različnih organizacij za našo občino.

Pomanjkanje socialnih stikov in druženja pa je vplivalo tudi 
na razpoloženje med ljudmi. Vsi smo že siti različnih omejitev, 
od katerih nekatere še vedno veljajo in jih velja upoštevati, da 
se epidemiološka slika ne bi ponovno poslabšala. Pozitivno pa 
je, da se epidemiološke razmere v celotni državi izboljšujejo in 
da bomo poleti lahko spet bolj normalno zaživeli.
Pred časom ste povedali, da je Občini Cerkvenjak kljub epide-
miji lani uspelo uresničiti vse načrtovane investicije. Vam to še 
vedno uspeva?

Da. Kljub vsem omejitvam je občini doslej uspelo uresniči-
ti vse investicijske projekte, ki smo jih v preteklosti zapisali 
v svoje planske dokumente ter predvideli oziroma potrdili s 
sprejemom občinskega proračuna. Zato lahko rečem, da »ko-
ronavirus« ni zaustavil razvoja in razvojnih načrtov v Občini 
Cerkvenjak. 

Največja letošnja investicija v občini – gre za energetsko sa-
nacijo osnovne šole, se je že začela. Njena vrednost bo dosegla 
okoli pol milijona evrov, pri čemer bo okoli 250 tisoč evrov 
oziroma 49 odstotkov čiste vrednosti investicije brez davka 
na dodano vrednost prispevalo ministrstvo za infrastrukturo. 
Dela bo izvedlo podjetje Lesnina oprema MG iz Ljubljane s 
svojimi podizvajalci.
Lepo, da bo država toliko prispevala za energetsko sanacijo šole.

Res je, vendar pa do tega denarja vedno ni lahko priti. Treba 
je pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo, ki mora ustre-
zati vsem standardom in predpisanim parametrom. Dobro in 
preudarno mora biti izbrana tudi investicija, kajti država in Ev-
ropska unija vsakega projekta ne subvencionirata. Zagotovljen 
mora biti tudi dober nadzor nad izvedbo investicije, saj denar 
iz proračuna države ali evropske unije pride šele, ko je inves-
ticija končana, seveda samo če je vse izvedeno natančno po 
projektih. Za to, da posamezno investicijo sofinancirata država 
ali evropska unija, mora skozi gosto sito.
So dela že stekla?

Že. Energetsko prenovo osnovne šole so začeli z izolacijo 
temeljev in zidov, kar bo omogočilo nadaljnja dela. Šola bo 
dobila novo izolacijsko fasado. V času šolskih počitnic bodo 
zamenjali okna, izolirali strope in tla v mansardi ter opravi-
li druga dela. Hkrati z energetsko sanacijo bo šola pridobila 
še večje prostore za šolsko in krajevno knjižnico, kabinete za 
pouk v glasbeni šoli, večjo šolsko kuhinjo, večji večnamenski 
prostor ter nekaj novih prostorov za upravni del šole.
Energetska sanacija osnovne šole poteka v več fazah, ali ne? 

Sanacija, ki se je začela že pred leti, poteka v treh fazah. V 
prvi fazi smo kotlovnico za centralno kurjavo tako prilagodili, 
da sedaj šolo ogrevajo z lesnimi sekanci. Drugo fazo sanacije 
bomo izvedli letos, v naslednjih letih pa pride na vrsto še tretja 
faza energetske sanacije osnovne šole. Ta bo zajemala poso-
dobitev kuhinje, ureditev večnamenskega prostora in nabavo 
opreme za kabinete za glasbeno šolo in za knjižnico.

Po tem bo osnovna šola zopet ustrezala vsem zahtevam za 
delo, pouk in bivanje otrok in zaposlenih v njej. Ko bo kon-

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM



17. JUNIJ 2021 ZRNJE

3

čana energetska sanacija, bo šola urejena za daljše obdobje, 
morda jo bo treba v prihodnosti še tudi dograditi.
To pa je vesela novica. Je v Cerkvenjaku zopet več otrok?

Da, zato bomo morali najprej razširiti vrtec. Vrtec je sedaj 
poln, kar kaže na to, da se demografsko stanje v občini iz-
boljšuje. K temu največ prispevajo mlade družine, ki se prise-
ljujejo na območje Občine Cerkvenjak. Potrebe po otroškem 
varstvu v Cerkvenjaku so vse večje.
Vrtca verjetno ne bo težko razširiti, saj je bil že projektiran tako, 
da je mogoče hitro dograditi še kakšno igralnico.

Idejno zasnovo za razširitev vrtca že imamo. Projektant 
je isti. Na srečo smo vrtec že tako zgradili, da s širitvijo ne 
bo problemov. K obstoječi zgradbi bomo dogradili štiri nove 
igralnice s pripadajočimi prostori in sanitarijami. Idejno za-
snovo je naredil projektivni biro Superform iz Ljubljane, ki je 
pripravil projektno dokumentacijo za sedanji vrtec.

Tako bo videti vrtec po razširitvi.

Kje se trenutno Cerkvenjak najbolj širi?
Nove hiše rastejo skoraj v vseh naseljih, saj je za našo ob-

čino značilna razpršena poselitev. Bolj strjeno je samo novo 
naselje v Cogetincih. Nekateri gradijo ali obnavljajo hiše za 
lastne potrebe, nekateri pa jih gradijo za trg.

Intenzivno gradi tudi Jože Mihorič v Brengovi, in sicer 
stanovanja in apartmaje za oddajanje na trgu. To je zanimivo 
predvsem za mlade družine in za samske delavce in delavke. 
Občina je že pred časom delno komunalno uredila to lokacijo, 
saj je zgradila novi vodovod.
Ima občina zaradi novogradenj več stroškov za komunalno 
opremljanje zemljišč?

Nekaj komunalne opreme je treba na novo zgraditi, kar za 
občinski proračun ni majhen zalogaj. Gledano dolgoročno pa 
so to naložbe v prihodnost.
Tudi novi trgovski objekt pred pokopališčem je začel hitro rasti.

Investitorja tega objekta sta podjetji GDO in Masiv iz Gor-
nje Radgone. V objektu bo nova Mercatorjeva trgovina, lekar-
na Špringer ter lokali za storitvene dejavnosti. Pred objektom 
bo 30 parkirišč. Lokale bo prodajal Atrium iz Lenarta. 
Za gradnjo je na voljo še zemljišče za novim blokom.

To zemljišče je kupil gradbinec Sašo Lorenčič, ki namerava 
na nekdanji Kocmutovi njivi zgraditi še en stanovanjski blok. 
Isti gradbinec bo gradil tudi hiše za trg v Andrencih in Čagoni.
Gradbinci imajo očitno polne roke dela. Kako pa so krizo preb-
rodili v gospodarstvu?

V poslovno obrtni coni ni več na voljo prostora, je polna. 
Občina nima več kaj prodati, zato razmišljamo o njeni širitvi. 
V coni gradijo dva gostinska lokala, pa tudi podjetje Kme-
tex, ki že dela nadgradnje gasilskih vozil v sedanji Knuple-
ževi hali, bo investiralo v svoj novi objekt. Sašo Lorenčič bo 

zgradil večje skladišče in poslovne prostore v POC Brengova, 
podjetje Domat s Peščenega Vrha (Matej in Tomaž Dolinar), 
pa objekt za obdelavo kovin ter ograjnih sistemov. Na občini 
upamo, da se bo v coni odprlo še kakšno novo delovno mesto 
za naše občane.
Je še vedno aktualna tudi ideja o enoti doma upokojencev v Cer-
kvenjaku?

Seveda. Razmišljamo o manjšem objektu z okoli tridesetimi 
posteljami. Prizadevamo si, da bi objekt stal nekje v bližini 
centra. Za ta dom iščemo koncesionarja. Nekaj sredstev bi pri-
spevalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, nekaj pa bi primaknila tudi občina iz proračuna. 
Občina že sedaj doplačuje okoli desetim starejšim občankam 
in občanom oskrbnine v domovih za starejše, ki so v drugih 
občinah. Za starejše iz naše občine, ki si plačujejo oskrbnino 
v domu za starejše sami ali s pomočjo svojcev, pa nimamo 
podatka, koliko jih je.

Seveda pa si želimo, da bi starejši čim dalj časa živeli v  
svojem domačem okolju, zato občina subvencionira pomoč  
na domu.
Koliko morajo zanjo plačati tisti, ki jo potrebujejo?

Uporabniki plačajo za uro pomoči na domu 3,5 evra, občina 
pa primakne še okoli 15 evrov. Trenutno ima pravico do po-
moči na domu pet do šest naših občank in občanov, čeprav so 
potrebe večje. Pomoč na domu izvaja Dom Danice Vogrinec 
iz Maribora.
Kako pa napreduje modernizacija cestnih odsekov?

Za vzdrževanje in novogradnje cest, vodovodov in kanaliza-
cijskega omrežja bo občina letos namenila okoli pol milijona 
evrov. Ob modernizaciji cest vse pripravimo tudi za polaganje 
telekomunikacij ob novih odsekih.

Trenutno potekajo dela na več cestnih odsekih: v Andrencih, 
v Čagoni, na Ivanjskem Vrhu in v Stanetincih. Kmalu bodo 
asfaltirali tudi pločnik proti Stanetincem, jeseni pa bo občina 
obnovila tudi cesto do Športno rekreacijskega centra Cerkve-
njak. V Andrencih bo občina poskrbela za sanacijo slabo pre-
glednega dela lokalne ceste pri Lorenčičevih, v Smolincih in 
Župetincih pa za asfaltiranje bankin.
Kako napreduje investicija v Vitalin park?

Prvo fazo izgradnje smo lani končali, za drugo fazo pa smo 
že naročili projekte. V okviru druge faze bomo zgradili fitnes 
na prostem, igrišče za odbojko in še nekatere druge naprave, 
denimo še kakšna igrala za otroke.

Dolgoročno pa razmišljamo še o manjšem naravnem ali 
betoniranem bazenu za kopanje v katerem bi se lahko poleti 
ljudje osvežili. Država po novem sofinancira tudi takšne pro-
jekte. Naj samo spomnim, da sta že v preteklosti tu obstajala 
dva manjša betonirana bazena, ki se ju  starejši Cerkvenjačani 
še dobro spomnijo oziroma so se v njih tudi kopali.
Kako napreduje gradnja optičnega omrežja?

Telekom bo poleti začel s polaganjem optike tam, kjer je 
za njeno polaganje že vse pripravljeno. Telekom bo z optiko 
pokril strnjen del Cerkvenjaka, za optiko na belih lisah, ki jo 
bo sofinancirala Evropska unija, pa bo poskrbel RUNE. Pred 
nedavnim smo imeli zoom sestanek z RUNE, na katerem smo 
uskladili trase za optične povezave na tako imenovanih belih 
lisah. Pričakujemo, da bo RUNE začel graditi optiko jeseni ali 
spomladi drugo leto.
Tudi Elektro posodablja omrežje.

Elektro Maribor bo v določenih delih naše občine polagal 
zemeljske kable, tako da se bomo sčasoma rešili drogov. Sicer 
pa na komunalnem in infrastrukturnem področju dela in novih 
izzivov nikoli ne zmanjka.
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Kako bo letos potekalo praznovanje občinskega praznika, saj so 
še vedno covid razmere?

Osrednja proslava bo v nedeljo, 20. junija, ob 11 uri. Povorke 
starih šeg in običajev zaradi epidemije letos ne bo. Različne pri-
reditve bodo potekale od 4. do 27. junija, seveda pa bodo izve-
dene v skladu s trenutnimi priporočili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Tudi druženje bo prilagojeno trenutnim razmeram.
Še vaše sporočilo bralkam in bralcem ob 23. občinskem prazniku.

Vsem občankam in občanom Občine Cerkvenjak čestitam 
ob 23. občinskem prazniku in se jim zahvaljujem za skupno 

delo in prizadevanja za razvoj občine. Zahvaljujem se jim tudi, 
da nam je s skupnimi napori uspelo zajeziti širjenje koronavi-
rusa, čeprav je previdnost še vedno na mestu. Želim, da bi se 
naša občina razvijala in da bi vsi skupaj še naprej skrbeli za 
uspešen razvoj in napredek v osrčju Slovenskih goric ter za 
dobre odnose in spoštovanje med ljudmi. Ob 30-letnici naše 
samostojne države pa vsem izrekam čestitke in najboljše želje 
tudi ob tem prazniku. Hvala vsem, ki so leta 1991 karkoli pri-
spevali k oblikovanju samostojne Slovenije.

Tomaž Kšela

USKLADILI PROGRAM 
IN URNIK PRIREDITEV
Kot je v Cerkvenjaku že običajno, se pred praznovanjem 

občinskega praznika skliče sestanek, na katerem se uskladi-
ta program in urnik prireditev. Nič drugače ni bilo tudi letos. 
Osrednja tema razgovora na sestanku so bile načrtovane prire-
ditve v času 23. občinskega praznika ter dokončno oblikova-
nje programa prireditev. Na sestanek so bili vabljeni društva, 
organizacije, klubi, zveze in gostinci v Občini Cerkvenjak.

Prireditve v čast praznika potekajo od 4. do 27. junija in 
bodo oziroma se izvajajo v skladu s trenutno veljavnimi 
ukrepi z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa.

Program objavljamo na zadnji strani Zrnja.

 F. B. 

PRIZNANJA IN NAGRADE 
OBČINE CERKVENJAK

Tako kot vsako leto bo Občina Cerkvenjak tudi letos ob 
občinskem prazniku najbolj zaslužnim, prizadevnim ter uspe-
šnim podelila priznanja in nagrade, ki jim jih bodo slavnostno 
podelili na osrednji proslavi občinskega praznika 20. junija.

Plaketi Občine Cerkvenjak
Za uspehe na področju gospodarstva, obrti in podjetništva 

ter za kakovost storitev in promocijo občine na področju go-
spodarstva bo plaketo Občine Cerkvenjak prejelo podjetje 
LORS, Sašo Lorenčič, s. p. To podjetje že 15 let aktivno in 
uspešno deluje na področju gradbeništva, tako v domači občini 
kot širše v Sloveniji. V podjetju je zaposlenih 11 gradbincev, 
ki izvajajo različna gradbena dela. Med drugim gradijo eno in 

OB 23. PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK

večstanovanjske objekte ter podporne zidove, polagajo pa tudi 
različne komunalne vode ter izvajajo storitve s strojno meha-
nizacijo. V domači občini so v zadnjem letu zgradili pet hiš v 
stanovanjskem naselju Cogetinci (Nedeljko), dve od teh sta že 
vseljeni, druge pa že imajo znane kupce. V zadnjem času so 
nakupili še nekaj stavbnih zemljišč za nadaljnjo gradnjo dru-
žinskih hiš ter stanovanjskega bloka v Cerkvenjaku. Tudi od 
Občine Cerkvenjak so kupili parcelo v Poslovno obrtni coni 
Brengova, na kateri bodo zgradili 900 kvadratnih metrov ve-
lik objekt, vanj pa bodo preselili poslovne prostore in skladi-
šče. Na domači občini bodo uredili še nekaj stanovanj, ki jih 
v občini potrebujemo, saj je precejšnje povpraševanje po njih. 
Gradbeništvo LORS kot podizvajalec GVO za potrebe Teleko-
ma polaga tudi kable za optične povezave. Precej tega dela je 
podjetje opravilo v pomurskih občinah Dobrovnik in Šalovci, 
v kratkem pa ga bo, vsaj upati je tako, tudi v domači občini. 
Zaradi kakovostne gradnje in spoštovanja dogovorjenih rokov 
podjetju dela in ponudb ne zmanjka.

Za uspehe na področju gospodarstva, kakovost in tržno za-
nimivost produktov ter dosežke, ki so pomembni za prepo-
znavnost Občine Cerkvenjak bo plaketo Občine Cerkvenjak 
prejela Kmetija Firbas iz Cenkove, Domača viljamovka iz 
sadovnjaka družine Firbas. Kmetija Firbas iz Cenkove 6 se 
že od leta 1987 ukvarja s pridelavo hrušk viljamovk. Kme-
tija ima 12 ha površin, od tega 3,5 ha nasadov hrušk, ostalo 
so njive in gozd. Prve nasade hrušk, 1300 dreves, je nasadil 
Stanko Firbas, oče sedanjega mladega prevzemnika kmetije 
Mitja Firbasa, ki je kmetijo prevzel leta 2019. Nasad hrušk so 
do letos povečali na 5600 dreves, zadnjih 1100 so posadili v 
letošnjem mesecu maju. V začetku so hruške viljamovke pro-
dajali predelovalni industriji Fructal, pozneje pa so jih zaradi 
nizkih odkupnih raje začeli predelovati v domače žganje iz vi-
ljamovk. Mladi prevzemnik Mitja je žganjekuho še izpopolnil 
ter pridobil naziv Mojster žganjekuhe. Firbasovi iz Cenkove 
so za svojo viljamovko dobili najvišja priznanja na različnih 
ocenjevanjih, tako na državni kot na mednarodni ravni. Med 
drugim so leta 2017 prejeli srebrno priznanje na ocenjevanju 
Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, v letih 2018, 2019 in 2020 
pa so prav tako na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju prejeli 
zlato priznanje in znak kakovosti. Leta 2021 pa so na Dobrotah 
slovenskih kmetij na Ptuju ponovno prejeli zlato priznanje. Na 
mednarodnem ocenjevanju v Londonu (London spirit compe-
tion – LSC) pa so v letih 2020 in 2021 dvakrat prejeli srebrno 
priznanje. Na tem ocenjevanju različnih žganih pijač iz vsega 
sveta, je sodelovalo več kot 700 vzorcev. Tudi v domači občini 
Cerkvenjak ter širše po Sloveniji so prepoznavni po svoji izvr-
stni domači viljamovki. Občina Cerkvenjak jo uporablja celo 
kot svoje poslovno oziroma protokolarno darilo.

Zahvali Občine Cerkvenjak
Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju dru-
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štvenih dejavnosti in prostovoljstva bo zahvalo Občine Cer-
kvenjak prejel Dušan Kocmut, ki je aktiven na več področjih. 
V Čebelarskem društvu Ivan Jurančič Cerkvenjak aktivno so-
deluje pri vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo. Je tudi 
član Rdečega križa, v mladih letih pa je bil dejaven tudi v 
mladinski ekipi PGD Cerkvenjak in se z njo udeleževal vseh 
tekmovanj na ravni Gasilske zveze Lenart. Dušan Kocmut je 
bil kot član upravnega odbora v Turističnem društvu vedno 
prisoten pri organizaciji in izvedbi vseh prireditev, ki jih je 
organiziralo društvo. S svojimi idejami pomaga pri pripravi 
košnje z ročno koso, pri organizaciji nočnega pohoda, pri iz-
delavi presmeca in postavljanju jaslic ob župnijski cerkvi ter 
pri drugih aktivnostih društva.

Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju dru-
štvenih dejavnosti in prostovoljstva bo zahvalo Občine Cer-
kvenjak prejela Danica Zorko, ki je že v osnovni šoli spo-
znala pomen gasilstva in se nato z mladinsko in člansko ekipo 
PGD Cerkvenjak udeleževala gasilskih tekmovanj, iz katerih 
so se članice vračale z zavidljivimi rezultati. Nekaj časa je bila 
tudi desetarka članske ženske ekipe. Sodelovala je tudi pri 
razvoju in delovanju Kulturnega društva Cerkvenjak. Je tudi 
članica Rdečega križa in je redna krvodajalka. Danica Zorko 
v Turističnem društvu Cerkvenjak deluje že dobrih 15 let, spr-
va kot članica društva, kasneje kot članica Upravnega odbora 
društva, v katerem aktivno deluje še danes. Je zelo aktivna pri 
pripravi in izvedbi društvenih prireditev. Društvo že dobrih 
šest let izdeluje adventni venec pri družini Zorko, Danica pa 
poskrbi za dobro okrepčilo po opravljenem delu. Sama pripra-
vlja domače dobrote tudi za druge uspešno opravljene delovne 
akcije društva.

Županova priznanja
Vsako leto podeli svoja priznanja tudi župan Občine Cer-

kvenjak Marjan Žmavc. Letos jih bodo prejeli Jani Dimec 
(za uspešno vodenje Nogometnega kluba Cerkvenjak), To-
maž Kšela (za dolgoletno pisanje za občinsko glasilo Zrnje) 
in Roman Lorenčič (za dolgoletno vodenje Društva general 
Maister Cerkvenjak in za aktivno delovanje v Zvezi društev 
generala Maistra).

Nagrade učencem, dijakom in diplomantom
Občina Cerkvenjak vsako leto nagradi tudi najboljše učence, 

dijake, študente in diplomante.
Magistrice in magister
Nuša Kovačič bo prejela denarno nagrado za opravljeni ma-

gistrski študijski program 2. stopnje Arheologija na Filozofski 
fakulti Univerze v Ljubljani in za pridobljeni strokovni naslov 
magistrica arheologije.

Mojca Videtič bo prejela denarno nagrado za opravljeni 
magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika 
na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in za prido-
bljeni strokovni naslov magistrica profesorica inkluzivne 
pedagogike.

Martina Domanjko bo prejela denarno nagrado za opra-
vljeni magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk 
na Pedagoški fakulteti, Univerze v Mariboru in za pridobljeni 
strokovni naslov magistrica profesorica razrednega pouka.

Jerneja Babič bo prejela denarno nagrado za opravljeni ma-
gistrski študijski program 2. stopnje Kemijska tehnika, smer 
Biokemijska tehnika, na Fakulteti za kemijo in kemijsko teh-
nologijo Univerze v Mariboru in pridobljeni strokovni naslov 
magistrica inženirka kemijske tehnike.

Davorin Toš bo prejel denarno nagrado za opravljeni magi-
strski študijski program Mednarodne in diplomatske študije na 
Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze v Kra-
nju in za pridobljeni  strokovni naziv magister mednarodnih 

in diplomatskih študij.
Diplomanta in diplomantki
Mario Kramberger bo prejel denarno nagrado za opra-

vljeni diplomski izpit po višješolskem študijskem programu 
Policist na Višji policijski šoli v Ljubljani in za pridobljeni 
strokovni naziv policist.

Barbara Horvat bo prejela denarno nagrado za opravljeni 
diplomski izpit po višješolskem študijskem programu, Gostin-
stvo in turizem na Višji strokovni šoli za Gostinstvo in turizem 
v Mariboru in za pridobljeni strokovni naziv organizatorka 
poslovanja v gostinstvu in turizmu.

Anže Peklar bo prejel denarno nagrado za opravljeno di-
plomo na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. 
stopnje, Kemijska tehnologija na Fakulteti za kemijo in kemij-
sko tehnologijo v Mariboru in za pridobljeni strokovni naziv 
diplomirani inženir kemijske tehnologije (VS).

Martina Breznik bo prejela denarno nagrado za opravljeni 
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Manage-
ment turističnih podjetij na Fakulteti za turistične študije Uni-
verze na Primorskem ter pridobljeni strokovni naslov: diplo-
mirana organizatorka turizma (VS).

Zlati maturant
Erik Kladošek bo prejel denarno nagrado za  dosežen odli-

čen uspeh pri splošni maturi ter za naziv zlati maturant.
Odlična dijaka
Že lani sta prejela denarno nagrado dva dijaka, vendar so po-

datki zanju prišli naknadno. Zato njuni imeni objavljamo letos.
Tadej Ornik je denarno nagrado prejel za odličen uspeh v 

vseh letnikih izobraževanja Srednje zdravstvene in kozmetič-
ne šole Maribor – Zdravstvena nega.

Ana Breznik je denarno nagrado prejela za odličen uspeh v 
vseh letnikih izobraževanja na II. gimnaziji Maribor.

Županova petica
Županovo petico za izjemne dosežke v času osnovnošolske-

ga izobraževanja bo prejel Miha Černel.

T. Kšela

CERKVENJAK OB 
PRAZNIKU

Da Občina Cerkvenjak praznuje, sporoča tudi napis na balkonski 
ograji. Sicer pa je v dneh praznovanja v središču občine živahen 
utrip. Foto: E. P.
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v katere so bili vključeni. Vidno mesto je v teh osamosvoji-
tvenih vojnih desetdnevnih dogodkih imel tudi Cerkvenjak in 
Cerkvenjačani, ki so v tej desetdnevni vojni sodelovali.

V Cerkvenjaku smo takrat imeli tudi prvo tankovsko enoto 
Teritorialne obrambe. Tanki, ki so jih v bojih pri Šentilju ju-
goslovanski vojski odvzeli tamkajšnji pripadniki TO in jih po 
ukazu pripeljali ponoči, 5. julija 1991, v Cerkvenjak, so bili 
prvotno nameščeni pri gasilskem domu, pozneje so jih uma-
knili v Osojnico. Vod teritorialne obrambe Cerkvenjak z 21 
pripadniki pa je deloval v Gornji Radgoni.

Franc Bratkovič

OKROGLA MIZA IN 
PUBLIKACIJA „80 LET 

POZNEJE“

Udeležence okrogle mize je pozdravil župan Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc.

Združenje borcev za vre-
dnote NOB Cerkvenjak je v 
okviru 23. praznika Občine 
Cerkvenjak v petek, 11. ju-
nija, pripravilo okroglo mizo 
„80 let od začetka vojne in 
upora proti okupatorju“. Na 
njej so predstavili tudi pu-
blikacijo „80 let pozneje“, 
ki jo je uredil Franc Brat-
kovič, v uredniškem odboru 
pa so bili še Marjan in mag. 
Mirko Žmavc ter Edvard 
Pukšič. Kot je v uvodni be-
sedi zapisal Bratkovič, so v 
publikaciji na enem mestu 
zbrani povzetki različnih, v 
glavnem že publiciranih zgo-
dovinskih zapisov, spominov 
in pričevanj o uporu in naro-
dnoosvobodilnem boju v Cerkvenjaku in okolici – od zbornika 
Cirila Paluca do člankov dr. Marjana Toša ter publikacij Dra-
ga Novaka, Ljubice Šuligoj in Vide Rojic. Publikacija bralca 
vodi skozi čase pred drugo svetovno vojno do napada nacistov 
brez vojne napovedi, nato pa piše o nasilju in raznarodovalni 
politiki okupatorja, ki je privedla do ustanovitve osvobodilne 
fronte, upora in organiziranega ter zmagovitega narodnoosvo-
bodilnega boja. 

DOGODKI OB 23. PRAZNIKU 
OBČINE CERKVENJAK

Okrogla miza

PROCES 
OSAMOSVAJANJA 

IN VOJNA 1991 V 
SLOVENSKIH GORICAH
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart je 

v okviru letošnjega 23. občinskega praznika Občine Cerkve-
njak pripravilo v petek, 4. junija, v avli Vlada Tušaka v Domu 
kulture zanimivo okroglo mizo »Proces osamosvajanja in voj-
na 1991 v Slovenskih  goricah.« 

Letos namreč mineva 30. let od teh osamosvojitvenih do-
godkov, v katere so bili močno vključeni tudi Cerkvenjačani, 
in kar prav je, da je lenarško združenje veteranov vojne za Slo-
venijo pripravilo to okroglo mizo v Cerkvenjaku.

Okroglo mizo so povezovali (z leve) sekretar OZ Janez Kocbek, 
predsednik OZ VVS Andrej Kocbek in častni član OZ Darko Škerget.

Župan Marjan Žmavc in predsednik OZ Andrej Kocbek sta v družbi 
udeležencev okrogle mize položila cvetje in venec na pomnik ustano-
vitve tankovske čete v središču Cerkvenjaka.

Slišali smo veliko zanimivih pričevanj udeležencev, kako so 
doživljali in preživljali to osamosvojitveno vojno, katere pri-
padniki so bili. Lenarško združenje veteranov vojne za Slove-
nijo, ki združuje udeležence  slovenske osamosvojitvene  voj-
ne iz leta 1991 v osrednjih Slovenskih goricah, je doslej izdalo 
tudi tri zbornike, ki obširno opisujejo vse dogodke in priprave, 

V publikaciji „80 let pozneje“ so 
na enem mestu zbrani vsi zapisi 
o uporu in NOB na območju 
Cerkvenjaka.
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Spominsko ploščo, ki jo je Združenje borcev za vrednote NOB Cerkve-
njak namestilo na kulturni dom že novembra lani, so tudi uradno odkrili.

VESELA KUHARIJA
Društvo kmečkih žena in deklet Cerkvenjak je bilo v nedeljo, 13. junija, organizator Vesele kuharije, ki je letos zaradi epidemi-

je in ukrepov širjenja novega koronavirusa potekala nekoliko drugače in na več lokacijah. Sodelovalo je devet ekip, je povedala 
Alenka Novak, predsednica društva organizatoric. Mi pa jih v sliki v Zrnju tudi predstavljamo.

F. B.

Turistično društvo Cerkvenjak

DKDŽ Cerkvenjak

Člani društva vinogradnikov

OO RK Cerkvenjak

DU Cerkvenjak

ČD Ivan Jurančič

MK Slov. gorice - Cerkvenjak

Antujoški klenkarji

Članice društva vinogradnikov

Publikacija ne govori samo o organiziranem delovanju akti-
vistov osvobodilne fronte in partizanov, temveč so v njej obja-
vljeni tudi podatki o padlih, o talcih in drugih žrtvah fašizma 
ter o internirancih z območja Cerkvenjaka. Posebno poglavje 
je posvečeno usodi zavezniških letalcev, ki so jih sestrelili nad 
Cerkvenjakom. Prav tako so v publikaciji objavljeni spomini 
Matije Pravdiča, Vlada Tušaka ter pričevanja številnih aktivi-
stov, internirancev in izseljencev.

Pred okroglo mizo so uradno odkrili spominsko ploščo, ki 
jo je Združenje borcev za vrednote NOB že novembra lani na-
mestilo na Kulturni dom v spomin na ustanovitev Katoliškega 
bralnega društva v Cerkvenjaku 1. 4. 1894 in Krajevnega od-
bora OF 4. 11. 1941 ter na obiske pisatelja Ivana Cankarja v 
kraju v letih 1910 in 1911.

T. Kšela
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MODERNIZACIJA OBČINSKIH 
CEST

V letu 2021 je načrtovanih in tudi že v izvajanju več investi-
cij v cestno infrastrukturo in sicer:

- Modernizacija ceste JP 703 - 613 (Cerkvenjak–An-
drenci–Živko) v dolžini 312 m in investicijski vrednosti cca 
36.000 EUR;

- Modernizacija ceste JP 738 031 (Čagona–Nedeljko) v 
dolžini 116 m in investicijski vrednosti cca 33.000 EUR;

- Ureditev JP 703 611 (Stanetinci–Bratkovič–Vogrin) v 
dolžini 330 m in investicijski vrednosti cca 26.000 EUR;

- Sanacija vozišča  JP 703 502 (Cogetinci–Družovec–Ivanjski 
Vrh) v dolžini 415 m in investicijski vrednosti cca 13.000 EUR;

- Obnova ceste in izgradnja pločnika na JP 703-540 do ŠRC 
v dolžini 340 m in investicijski vrednosti cca. 82.000 EUR

Dotrajano cesto do ŠRC Cerkvenjak bo nadomestila široka s hodni-
kom za pešce in JR.

Ceste so bile do obnove zaradi tehničnih lastnosti (dotraja-
nosti in poškodb) slabše prevozne, prometno manj varne ter 
ne zagotavljajo dobre prometne povezanosti med kraji občine. 
Prav tako je bilo zaradi dotrajanega vozišča oteženo vzdrževa-
nje teh ceste. 

Obstaja več razlogov za izvedbo teh investicij, in sicer izbolj-
šati prevoznost cest ter povezanost med naselji, ki jih povezu-
jejo obravnavane ceste, omogočiti razvoj krajev in okolice, ki 
je z obravnavanim odsekom povezana z občinskim središčem, 
omogočiti lažje vzdrževanje rekonstruiranih odsekov cest, iz-
boljšati infrastrukturno urejenost občine ter izboljšati splošne 
pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce.

Obnova dotrajane javne poti v naselju Stanetinci

Tudi v letu 2021 in 2022 se tako lotevamo novih investicij 
v cestno infrastrukturo in se skupaj z občani veselimo novih 
pridobitev. 

INVESTICIJE V LETU 2021

OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI 
CERKVENJAK

Občina Cerkvenjak je aktivno pristopila k izgradnji optične-
ga omrežja po celotni občini že pred leti. Uspešno sodelujemo 
s podjetjem TELEKOM Slovenije, ki bo letos na območju ob-
čine Cerkvenjak vzpostavil cca. 160 priključkov na širokopa-
sovno optično omrežje. 

Za ta namen je bilo predvsem ob glavni regionalni cesti v 
Cerkvenjaku v minulih letih položenih kar nekaj kilometrov ka-
belske kanalizacije, v katero se bo lahko uvlekel optični kabel. 

Prav tako sodelujemo s podjetjem RUNE, ki pripravlja pro-
jektno dokumentacijo za izgradnjo omrežja tam (po vseh na-
seljih), kjer drugi ponudniki telekomunikacijskih storitev ne 
bodo izpostavili interesa za izgradnjo predmetnega omrežja.

Pri obnovah cest v naseljih navedeni podjetji že sedaj polaga 
kabelsko kanalizacija, ki bo omogočala širitev optičnega omrežja.

Polaganje kabelske kanalizacije za optično omrežje v naselju Stanetinci

V prihodnjih  letih bomo tako deležni intenzivne gradnje še 
kako potrebnega širokopasovnega optičnega omrežja, ki bo še 
kako spremenilo povezanost občanov vseh starostnih skupin v 
moderen spletni svet.

VODOVOD V NASELJU 
GRABONOŠKI VRH

Občina Cerkvenjak aktivno pristopa k nujni prevezavi va-
škega vodovodnega sistema Grabonoški Vrh na javni vodovo-
dni sistem v upravljanju JP Komunala Ptuj d. d. 

To v praksi pomeni, da se bo predvidoma še letos realizirala 
prevezava na javno vodovodno omrežje, za kar pa so v teku 
priprave za prevezave in zamenjave vodomerov. Občina bo za 
svoje občane oz. gospodinjstva poravnala vse stroške preuredi-
tve obstoječega sekundarnega omrežja, stroške neposredne pri-
ključitve in kot upoštevanje vrednosti obstoječega omrežja tudi 
dobave vodomera. Po dogovoru z upravljavcem javnega vodo-
voda se bodo vodomerni jaški v glavnini vgradili ob obnovi ce-
lotnega omrežja. Po potrebi zaradi tehničnih pogojev, na željo 
in stroške stranke se izvede tudi vgradnja vodomernega jaška.

Vgradnja le-teh pa je v skladu z veljavno zakonodajo le ob 
prvi vgradnji strošek lastnika priključka. Kasneje to po veljav-
nih predpisih obveznost upravljavca. 
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V prvi fazi se bo tako izvedla navezava javnega vodovo-
dnega sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje 
v celoti obnovljeno. Za ta namen je občina že naročila iz-
delavo potrebne projektne dokumentacije, ki je predhodno 
nujno potrebna za načrtovanje in izvedbo del.

VODOVOD V NASELJU 
ŽUPETINCI 

V letu 2020 smo na območju naselja Župetinci na meji z 
naseljem Novinci in s tem skupaj sosednjo občino Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah izvedli nadomestni cevovod za 11 go-
spodinjstev (6 iz Občine Cerkvenjak in 5 iz Občine Sv. Andraž 
v Slov. goricah). 

Predmetni vodovod izgrajen v letu 2006 je bilo potrebno 
zaradi zemeljskega 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 bila realizirana. 
V prihodnje pa načrtujemo še obnovo vodovoda v zaselkih 

Brezovjak in Župetinska graba oz. v tistem delu naselij Župe-
tinci in Andrenci, ki v letu 2006 niso bila deležna obnove. 

Načrtuje se, da bi se z izgradnjo vodovoda hkrati obnovila 
tudi tisti del ceste, ki je dotrajan in potreben obnove.  

Trenutno je v pripravi ustrezna projektna dokumenta-
cija in potrebna bo še obnova parcelnih mej ob cesti za 
kar pa bomo potrebovali aktivno sodelovanje lastnikov ze-
mljišč ob cesti. Prej kot bo ta postopek uspešno zaključen, 
prej bo občina lahko pristopila k izgradnji vodovoda. 

OBNOVA REGIONALNE CESTE, 
IGRADNJA PLOČNIKA IN 

SANACIJA PLAZU NA R III 734
Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) je občina 

že konec leta 2019 začela izvajati vse potrebne aktivnosti za 
obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika na odseku re-
gionalne 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 v letu 2020 bile izvedene vse potrebne aktivnosti in sicer 
odmera zemljišča in realiziran je odkup potrebnih zemljišč, ki 
je omogočal začetek investicije.

Pločnik in cesta ter zemeljski plaz ob regionalni cesti v kratkem zaključena

Prav tako je že v zaključni fazi izvedba izgradnje pločnika 
v dolžini več kot 200 m, ki ga v pretežnem obsegu financira 

občina. Obnova ceste, ki pa jo v celoti financira država prek 
DRSI kje bila samo z nosilnim (brez končnega – obrabnega) 
slojem asfalta izvedena že letos spomladi, kajti predhodno je 
potrebo sanirati zemeljski plaz na cesti, in sicer pred križiščem 
za naselji Stanetinci in Andrenci. 

Vrednost izvedbenih del, izdelave projektne dokumentacije 
ter odkupa zemljišča za celotni projekta (obnova ceste in iz-
gradnja pločnika) znaša skupaj cca. 170.000 EUR.

Sanacija plazu katere vrednost je cca. 100.000 EUR in jo v 
celoti pokrije DRSI, se že izvaja in bo zaključena v mesecu 
juliju oz. odvisno od končne strokovne rešitve.

Ker je sanacija predmetnega plazu bila podvržena usodi is-
kanja druge strokovne rešitve in priprave popravka projekta, 
je to povečalo stroške in zamik izvedbe projekta, ki je sicer v 
pristojnosti države (Direkcije RS za infrastrukturo). 

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

za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko), ki je na odlič-
ni lokaciji ob regionalni cesti naproti novega naselja Kadrenci. 

Oprema naselja obsega izgradnjo ceste v makadamski iz-
vedbi z navezavo na regionalno cesto, meteorno kanalizacijo 
za potrebe ceste, fekalno kanalizacijo, telekomunikacijsko ka-
belsko kanalizacijo, električno in vodovodno omrežje ter jav-
no razsvetljavo. Zazidljive parcele tako dobivajo vse potrebno 
za priključitev na komunalno opremo. 

V jesenskem času 2020 je že bila začeta še II. Faza, in sicer 
izvedba podpornih 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 
otroci) iz predmetnega novega naselja varno prečkali precej 
prometno regionalno cesto, za kar se že pripravlja potrebna 
projektna dokumentacija in soglasja. Načrtuje se dodatni ploč-
nik v potrebni dolžini ob regionalni cesti v smeri parkirišča ob 
pokopališču, in sicer do obstoječega prehoda za pešce.

Cesta v novo naselje Cogetinci bo varna in s pločnikom.

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

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

CERKVENJAK–VITOMARCI
Občina je v mesecu novembru 2020 izvedla prijavo za jav-

ni razpis JOB-2020 za energetsko prenovo javnih objektov 
Ministrstva za infrastrukturo RS in bila tudi uspešna ter tako 
pridobila sofinanciranje projekta vrednega cca. 0,5 mio EUR 
v deležu 49 %.

Spomladi je bil  na javnem razpisu izbran najugodnejši iz-
vajalec del (Lesnina MG oprema d. d.) s sedežem v Ljubljani. 
Realizacija je v teku že od začetka meseca maja. Dela se bodo 
zaključila predvidoma zaključila še do konca meseca avgusta 
oz. do začetka novega šolskega leta.

Objekt OŠ Cerkvenjak je bil v zadnji 22 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: 

• povečati energetsko učinkovitost stavbe, 
• racionalizirati porabo energije v objektu, 
• vzpostaviti nadzor nad porabo energije v objektu, 
• zmanjšati škodljive vplive na okolje, 
• doseganje stroškovne učinkovitosti,
• sledenje evropskim in nacionalnim uredbam, direktivam 

in zakonodaji na področju učinkovite rabe energije in 
obremenjevanja okolja,

• zagotoviti ugodne bivalne in delovne pogoje za zaposlene 
in uporabnike,

• razvijati podobo, ugled in prepoznavnost kraja ter občine. 

Objekt OŠ Cerkvenjak že dobiva nov plašč.

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).

Vsekakor pa je objekt, katerega neto tlorisna površina znaša 
2.500 m2 in površine fasade cca. 3.000 m2, veliki potrošnik tako 
toplotne kot električne energije, kar pa je možno zmanjšati samo 
z obnovo objekta, in sicer v prvi fazi z energetsko sanacijo.

V nadaljevanju pa je v načrtu tudi prepotrebna preureditev 
notranjosti (podstrešja za potrebe glasbene šole in upravnega 
dela, nujne obnove 40 let stare in dotrajane ter premajhne ku-
hinje in tudi premajhne knjižnice) za kar sta že pripravljeni 
projektna ter investicijska dokumentacija.

RAZŠIRITEV VRTCA 
CERKVENJAK

Zaradi prostorskih potreb namerava občina Cerkvenjak raz-
širiti vrtec. Trenutno je v vrtcu 5 oddelkov. Po izračunih je 
treba dodati 4 nove oddelke za otroke. Treba je zagotoviti za-
dostno površino notranjih prostorov in prav tako zunanjih pro-
storov. Dodatni prostori bi se morali neposredno navezovati na 
obstoječ objekt.

Zasnova razširitve izhaja iz osnovnega koncepta vrtca: vrtec 
je sestavljen iz niza hišk, ki se razvrščajo ob osrednjem prosto-
ru. Osrednji prostor je jasa, ki poteka od vhoda na dvorišču do 
izhoda na otroško igrišče.

GSPublisherVersion 7.52.99.3

14  /  VIZUALIZACIJA

Razširitev vrtca nadaljuje ta koncept. Na skrajnem južnem 
delu se ob osrednjem prostoru doda nov členek sestavljen iz 
dveh elementov, v dveh etažah. Na ta način se vrtec razširi za 
4 dodatne oddelke.

Nova razširitev je za polovico etaže nižje od zadnje etaže. Iz 
obstoječega objekta se za pol etaže spustimo ali za pol etaže 
dvignemo do novih prostorov. Vse igralnice bodo večje od 50 
m2. Vsak oddelek ima pripadajočo pokrito teraso. Doda se nov 
prostor za dodatno dejavnost otrok v drugi etaži.

GSPublisherVersion 7.52.99.3

17  /  VIZUALIZACIJA

3D pogled na novi razširjen objekt vrtca

Obstoječ ločen objekt, namenjen orodju in zunanjim sanita-
rijam, se odstrani. Novi prostori se umestijo v novo razširitev 
v pritličju. Dostop v te prostore je iz zunanje strani. Inštalacije 
v novem objektu se priključijo na obstoječe inštalacije.
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NOVO

±0,00 = 327.30 m nmv

OBSTOJČE
LINIJA OBSTOJEČEGA TERENA ZAHODNA FASADA

JUŽNA FASADA

13  /  ZAHODNA IN JUŽNA FASADA // NOVO 1:200Prerez razširjenega objekta 

Občina namerava kupiti manjšo parcelo na severni strani, ki 
predstavlja dodatne zelene površine. Dodajo se nova polja z 
igrišči na vzhodni strani vrtca.

Brežina in teren na južni strani okrog objekta se preoblikuje. 
Delno se odkoplje, delno se dosipa (na južni strani) in se obli-
kuje v funkcionalno in prijetno okolico za igranje.

Nova razširitev harmonično nadgrajuje obstoječ vrtec. Raz-
širjen vrtec predstavlja funkcionalen in oblikoven prispevek k 
obstoječemu vrtcu.

PREGLED REALIZACIJE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2021
INVESTICIJA

OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2021:
 y MODERNIZACIJA CESTE JP 703 - 613  

(Cerkvenjak – Andrenci - Živko) v dolžini 312 m;
 y MODERNIZACIJA CESTE JP 738 031  

(ČAGONA - NEDELJKO) v dolžini 116 m;
 y UREDITEV JP 703 611 (STANETINCI- 

BRATKOVIČ-VOGRIN) v dolžini 330 m;
 y SANACIJA VOZIŠČA  JP 703 502 (COGETINCI - 

DRUŽOVEC - IVANJSKI VRH)« v dolžini 415 m;
 y OBNOVA CESTE IN IZGRADNJA PLOČNIKA  

NA JP 703-540 DO ŠRC v dolžini 340 m. 

V IZVAJANJU

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 V IZVAJANJU

 - UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV OB CESTI DO  
ŠRC CERKVENJAK

NAČRTOVANA IZVEDBA 
GLEDE NA SOFINANCIRA-
NJE V NASLEDNJIH LETIH

2. VODOVOD:
 y IZGRADNJA VODOVODA ŽUPETINCI

 y IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI  
VRH – COGETINCI

IZVEDENA I. FAZA

PRIPRAVA izvedba  
prevezave na javni vodovod

3. TELEKOMUNI- 
KACIJE

 y OPTIČNO OMREŽJE - PROJEKTI
 y OPTIČNO OMREŽJE – IZVEDBA

V IZDELAVI 
polaganje kabelske kanalizacije 
(cevi) ob obnovi občinskih cest

4.
KOMUNALNA OPRE-
MA ZEMLJIŠČ ZA 
STAN. GRADNJO:

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)
ZAKLJUČENO – I. FAZA

V IZVAJANJU II. FAZA

5. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

6. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

V IZVAJANJU

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave
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16. redna seja občinskega sveta

SPREJELI TUDI DVA 
ODLOKA, KI PRINAŠATA 

GLOBE
Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, ki 

je bila v sredo, 2. junija 2021, so imeli na dnevnem redu 13 
točk. Na začetku seje so se poklonili spominu na pokojnega 
Jožeta Bračka.

Razpravljali so kar o štirih odlokih: o odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje Občine Cerkvenjak, o odloku o kategori-
zaciji občinskih cest v Občini Cerkvenjak v drugem branju, o 
odloku o javnem redu in miru na območju Občine Cerkvenjak 
in o odloku o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na ob-
močju Občine Cerkvenjak. 

Precej debate sta med svetniki sprožila odloka o javnem 
redu in miru ter odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov 
psov. Gre za nova odloka, ki ju doslej v Občini Cerkvenjak še 
nismo imeli. Prvi določa, da so občani ter druge fizične osebe, 
ki se nahajajo na območju občine, dolžne ravnati tako, da ne 
motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu 
ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, 
da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja 
ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obve-
zna, oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepo-
vedana. Odlok ima kar 17 členov in bo začel veljati 15. dni po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na obmo-
čju Občine Cerkvenjak ima 8 členov. Ti lastnika ali skrbnika 
psa obvezujejo, da mora zagotoviti fizično varstvo psa tako, 
da (na domačem dvorišču, povodcu, za ograjo, v boksu, ipd.) 
nikogar ne ogroža. Cilj odloka je tudi izboljšanje stanja v zvezi 
s pospravljanjem pasjih iztrebkov na javnih mestih in prepre-
čitev sprehajanja psov brez nadzorstva. Oba odloka so sprejeli 
že v prvem branju. 

Na seji so sprejeli tudi Pravilnik o dodeljevanju sredstev za 
pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini 
Cerkvenjak. Sprejeli Sklep o podelitvi nagrad in priznanj ob-
čine Cerkvenjak v letu 2021. Sprejeli pa so tudi sklepa o višini 
sredstev pomoči iz proračuna  Občine Cerkvenjak v primeru 
elementarnih nesreč in sklep o imenovanju nadomestnega čla-
na Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepre-
mičninami. Iz tega odbora je izstopil dosedanji član mag. Mitja 
Kovačec, na njegovo mesto je bil imenovan Roman Lorenčič.   

Na dnevnem redu so imeli tudi Sklep o odlogu plačila ko-
munalnega prispevka, za katerega je zaprosil investitor v po-
slovno obrtni coni v Brengovi MATT-PRO s Peščenega Vrha. 
Svetniki in svetnici so mu tako omogočili plačilo tega prispev-
ka v višini 23.235,00 EUR v treh obrokih. Zadnji tretji obrok 
se za plačilo izteče 31. 12. 2022.

Sprejeli so še tudi Sklep o soglasju k ceni storitev pomoči na 
domu. Te so v Občini Cerkvenjak trenutno deležni štirje občani.

Kot običajno ni manjkala točka dnevnega reda  Pobude in 
vprašanja svetnikov, ki jim jih ni zmanjkalo tudi tokrat. Vsi 
sklepi in odloki so bili sprejeti soglasno razen enega od njih.                                                                                                                                    

Franc Bratkovič 

Odlok o javnem redu in miru na območju 
Občine Cerkvenjak

PRAVILA ZA MIRNO IN 
VARNO ŽIVLJENJE V 

SKUPNOSTI
Ker je Občina Cerkvenjak tako kot vse druge občine v Slo-

veniji odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, 
čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin ter za izva-
janje ukrepov za varstvo ljudi in njihovega premoženja ter obve-
znosti lastnikov in vodnikov konjev ter drugih domačih živali, 
je občinski svet Občine Cerkvenjak sprejel Odlok o javnem redu 
in miru na območju občine. Spoštovati ga je treba na vseh javnih 
površinah, kadar je to izrecno navedeno, pa tudi na zasebnih.

Po tem odloku so dožni vsi, ki se nahajajo na območju Ob-
čine Cerkvenjak, ravnati tako, da ne motijo, ne vznemirjajo in 
ne ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku ter da ne 
ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja. Prav tako morajo 
vsi spoštovati javni red ter skrbeti za urejenost svojega kraja 
ali naselja.

Po odloku je izrecno prepovedano prati avtomobile na jav-
nih površinah, zalivati vrtove ali prati avtomobil ob pomanj-
kanju vode ter na javnih ali lahko dostopnih površinah imeti 
nezavarovane jame ali druge odprtine, v katere lahko kdo po 
nesreči pade.

Na javnih prireditvah in shodih mora organizator poskrbeti 
za posode z odpadki in za stranišča, 24 ur po prireditvi pa mora 
prostor očistiti in ga pustiti takšnega, kot je bil prej.

Po odloku so prepovedana vsa dejanja (ali opustitve dejanj), 
ki ogrožajo premoženje občine oziroma javno dobro. Zato je 
prepovedano saditi rastline v koridorjih komunalnih vodov ali 
v bližini javnih površin ali zgradb, parkirati na zelenih povr-
šinah, opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico, 
metati kamenje na javne površine in podobno.

Prav tako je prepovedano voditi živali v objekte in na jav-
ne površine, če je tako označeno, zanemarjati red in čistočo 
na javnih površinah, objektih in avtobusih, prazniti stranišča 
avtodomov na javne površine ali v naravno okolje, puščati od-
padke po piknikih v naravi, puščati iztrebke domačih živali na 
javnih površinah, puščati blato na javnih cestah in podobno.

Prav tako je prepovedano odlagati kakršenkoli material na 
javno površino, speljati odpadne ali meteorne vode na javno 
površino ter puščati cigaretne ogorke in človeške ali živalske 
iztrebke na javnih površinah 

Lastniki in najemniki hiš ter zazidanih ali nezazidanih stavb-
nih zemljišč so dolžni poskrbeti, da so zemljišča urejena in v 
času rasti trave najmanj dvakrat pokošena – prvič do 1. 7 in 
drugič do 15. 10.. Poskrbeti morajo tudi za obrezovanje gr-
movnic in dreves, da ne silijo na javne površine in ne ovirajo 
preglednosti v prometu. Skrbeti morajo tudi za zatiranje agre-
sivnih plevelov in rastlinskih bolezni. 

Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrže-
vani skladno z občinskimi predpisi o plakatiranju in ne smejo 
ovirati pešcev ali prometa.

Po odloku konjev ni dovoljeno voditi na otroška in športna 
igrišča, v parke ter na zelenice ob vzgojno-izobraževalnih usta-
novah. Lastniki konjev so dolžni za njimi počistiti iztrebke.

Smisel takšnih odlokov je v tem, da omogočajo opozarjanje in 

IZ DELA ORGANOV OBČINE CERKVENJAK
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po potrebi tudi kaznovanje tistih, ki osnovnih civilizacijskih pravil 
obnašanja v skupnosti ne spoštujejo ter s tem motijo, vznemirjajo 
in ogrožajo druge ter jim škodujejo. Zato ima odlok tudi kazen-
ske določbe. Kogar bodo zalotili, da odloka ne spoštuje, bo plačal 
globo v višini 250 evrov. Če bo odlok kršila pravna oseba, bo ta 
plačala 500 evrov, odgovorna oseba pravne osebe pa 250 evrov. 
Nadzor bodo izvajali občinski inšpektorji in redarji organizirani v 
okviru Skupne občinske uprave Maribor. Iz njihovih letnih poro-
čil izhaja, da kršitelje predpisov opozarjajo, kadar to ne zaleže ali 
v primeru hujših kršitev, pa posežejo po strožjih ukrepih.

T. Kšela

Nov odlok o obveznostih lastnikov psov na 
območju Občine Cerkvenjak

PSE NA POVODCE
Člani občinskega sveta Občine Cerkvenjak so sprejeli Odlok 

o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine 
Cerkvenjak, ki govori o njihovih obveznostih na javnih mestih 
na območju občine. Odlok prav tako določa omejitve gibanja 
psov in govori o tem, kako preprečevati onesnaževanje javnih 
površin z iztrebki psov.

Odlok določa, da je lastnik psa dolžan zagotoviti tako fizič-
no varstvo psa, kjerkoli se pes nahaja (na domačem dvorišču, 
na povodcu, za ograjo, v boksu itd.), da ne ogroža nikogar.

Po odloku so lastniki psov dolžni z javnih površin odstranjeva-
ti pasje iztrebke. Zato mora imeti lastnik s seboj ustrezen čistilni 
pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati po-
oblaščeni uradni osebi. Lastnik je dolžan pasje iztrebke odlagati 
v posebne koše zanje oziroma v koše za komunalne odpadke.

Psov ni dovoljeno voditi na otroška igrišča in zelenice v bli-
žini vzgojno varstvenih ustanov, na pokopališča, športna igri-
šča, javne prireditve in na površine, označene z znaki ali napisi 
za prepoved gibanja psov (površine, na katere je prepovedano 
voditi pse, s posebnimi oznakami označi občina). Izjeme so psi 
na povodcu in z nagobčnikom uradnih oseb ter psi pomočni-
ki invalidov in slepih. Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja 
pristojen prekrškovni organ Skupne občinske uprave Maribor, 
Medobčinsko redarstvo.

Za kršitelje odlok predpisuje kazni: za fizične osebe 150 
evrov, za pravne osebe 500 evrov in za odgovorne osebe prav-
nih oseb 250 evrov. Za vse obveznosti lastnikov in skrbnikov 
psov, ki niso urejene z odlokom, pa se za nadzor in kaznovanje 
neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zaščito živali.

T. Kšela PRAVILNIK O 
DODELJEVANJU 

SREDSTEV ZA 
POSPEŠEVANJE IN 

SPODBUJANJE RAZVOJA 
PODJETNIŠTVA V OBČINI 

CERKVENJAK
Občinski svet Občine Cerkvenjak je na svoji 16. redni seji, dne 

2. 6. 2021, sprejel Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeše-
vanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Cerkvenjak.

Z namenom pospeševanja in spodbujanja razvoja podjetni-
štva v Občini Cerkvenjak, se je pripravil predmetni Pravilnik, 
na podlagi katerega se bodo sredstva namenjala za:

OBVESTILO
o zbiranju pobud za spremembo namenske 

rabe zemljišča v občinskem prostorskem 
načrtu (opn) občine cerkvenjak

Občina Cerkvenjak ponovno obvešča občane in vso za-
interesirano javnost, da smo  začeli z zbiranjem pobud za 
spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostor-
skem načrtu (OPN) Občine Cerkvenjak. Vsi zainteresirani 
lahko podajo svoje pobude in predloge, vezane ne spre-
membo namenske rabe prostora na obrazcu, ki je na voljo 
na spletni strani Občine Cerkvenjak www.cerkvenjak.si ali 
se oglasijo v prostorih Občine Cerkvenjak, kjer lahko vlogo 
prevzamejo osebno. Rok za vložitev pobude je 15. 9. 2021.

S spremembo Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/2017), občina od 1. junija 2018, oz. od sprejetja Od-
loka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in takse za 
obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora 
v Občini Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
26/2019) zaračuna takso za obravnavo pobude za spremem-
bo namenske rabe zemljišča, in sicer:

• za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 100 EUR;
• za spremembo podrobne namenske rabe prostora: 50 EUR;
• za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vo-

dna) se taksa ne plača.
Če se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo 

šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem 
zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe pro-

stora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na 
občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja 
prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi 
v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s ko-
munalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Plačilo takse je pogoj za nadaljnjo obravnavo pobude. Če 
taksa kljub pozivu občine ne bo plačana, se bo štelo, da je 
pobudnik odstopil od pobude.

Za dodatne informacije pokličite na Občino Cerkvenjak, tel. 
02 729 57 00 ali pišite na e-naslov: obcina@cerkvenjak.si 

Metka Lah Simonič

Foto: E. P.
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1. Naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
2. Samozaposlitev v obdobju, določenim z razpisom in mi-

kro nova podjetja, ki izpolnjujejo pogoje po pravilniku. 
1. Naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih investicij. 
Namen je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove 

proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti. 
Upravičenci morajo imeti sedež v občini Cerkvenjak. Preje-
mnik pomoči mora po pravilniku zagotoviti vsaj 50% lastnih 
sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.

Upravičenci so mikropodjetja, ki niso v stečajnem ali likvi-
dacijskem postopku, imajo sedež na območju občine Cerkve-
njak ter investirajo v razvoj ali razširitev obstoječe dejavnosti 
oziroma v novo dejavnost.

Upravičeni stroški so stroški nakupa, urejanja, opremljanja 
zemljišč na območju občine, stroški pridobivanja investicijske 
in projektne dokumentacije in stroški nakupa nove, večje opre-
me in celovita obnova obstoječe proizvodnje. Intenzivnost po-
moči znaša lahko do 50% upravičenih stroškov.

2. Povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih de-
lovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. 

Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so 
brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ima-
jo stalno prebivališče na območju občine Cerkvenjak, so bile 
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj šest mesecev 
pred realizacijo samozaposlitve in v obdobju določenim z raz-
pisom, realizirajo samozaposlitve v okviru programa zavoda 
za spodbujanje samozaposlovanja.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizi-
rati samozaposlitve na območju občine Cerkvenjak (sedež in 
poslovni prostori morajo biti na območju občine Cerkvenjak).

Dejavnost se mora ohraniti na območju občine Cerkvenjak 
vsaj dve leti po realizaciji samozaposlitve.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki 
bo predvidoma objavljen še v mesecu juniju. Vse prejete vlo-
ge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana za izvedbo 
javnega razpisa. Letos imamo za ta javni razpis, v proračunu 
namenjenih 5.000,00 EUR.

Za obravnavani Pravilnik smo na Ministrstvu za finance, 
pridobili Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči, kar 
pomeni, da je Pravilnik usklajen in skladen z evropsko zako-
nodajo, saj dodeljena sredstva predstavljajo državno pomoč.

Metka Lah Simonič

PREGLED VARNOSTNEGA 
POLOŽAJA NA  

OBMOČJU 
CERKVENJAKA V  

LETU 2020
Policisti  PP Lenart so v letu 2020 zabeležili na območju Ob-

čine Cerkvenjak precejšen porast obravnavanih kaznivih de-
janj. Večina kaznivih dejanj, ki so jih obravnavali, sodi v sku-
pino kaznivih dejanj splošne kriminalitete. V notranji strukturi 
splošne kriminalitete prevladujejo kazniva dejanja zoper pre-
moženje. Na področju kaznivih dejanj zoper premoženje prev-
ladujejo velike tatvine, ki so v primerjavi z letom 2019 v letu 
2020 narasle za 90 procentov.

Med kaznivimi dejanji zoper življenje in telo je bilo stanje 
enako letu poprej. Med kaznivimi dejanji zoper zakonsko zve-

zo, družino in otroke so lani obravnavali sedem primerov, leto 
poprej pa le eno dejanje nasilja v družini.

Največ kaznivih dejanj je bilo obravnavano v mesecih juni-
ju, juliju in avgustu.

Policisti so obravnavali tudi 23 kršitev predpisov, ki urejajo 
javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja, kar 
pomeni, da je število teh kršitev bilo v upadu v primerjavi z 
letom 2019. Med zaznanimi kršitvami so prevladovale kršitve 
Zakona o varstvu javnega reda in miru, obravnavane so bile 
tudi 3 kršitve Zakona o nalezljivi bolezni in tri kršitve Zakona 
o zaščiti živali.

Na območju Občine Cerkvenjak poteka trasa avtoceste A5, 
kjer opravljata naloge tudi Policijska postaja za izravnalne ukre-
pe (PPIU) iz Maribora in Postaja prometne policije Maribor. V 
letu 2020 so policisti PP Lenart in policisti PPP Maribor obrav-
navali 16 prometnih nesreč, leto poprej 32. Nobena se, v zado-
voljstvo, ni iztekla s smrtnim izidom. Največ prometnih nesreč 
se je zgodilo na avtocesti. Kot najpogostejša primarna vzroka 
prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in premiki z vozilom.

Policisti še vedno ugotavljajo, da je pri povzročiteljih nesreč 
prisoten tudi alkohol, kar ocenjujejo za problematično, zato 
bodo aktivnostim na tem segmentu namenili večjo pozornost.

Na območju Občine Cerkvenjak so lani obravnavali tudi tri 
dogodke, od tega dve nenadni smrti.

Sled vsega navedenega bodo policisti PP Lenart v tudi v 
letu 2021 pri delu sledili prednostnim nalogam PU Maribor, 
predvsem pa si prizadevali povečati število odkritih kaznivih 
dejanj in prekrškov ter njihovih storilcev s področja prepove-
danih drog, omejiti porast premoženjske kriminalitete (tatvine, 
vlomi) in izboljšati njeno preiskanost. Pristopili bodo tudi k še 
bolj aktivnemu izvajanju ukrepov, povezanih s prekrški vožnje 
pod vplivom alkohola in brez vozniškega izpita.

Franc Bratkovič 

OMEJENA RABA PROSTORA V 
OBMOČJU JAVNE CESTE 

Obvestilo lastnikom zemljišč
Vsak med nami si želi urediti  bivalno okolje po svojih po-

trebah ter svojih željah in prav je tako. Vendar se lastniki ze-
mljišča pogosto ne zavedamo, da smo pri rabi svojih omejeni. 
Še posebej takrat, ko naše zemljišče meji na javno cesto ali 
drugo javno prometno površino.

V Medobčinski inšpekciji Skupne občinske uprave Maribor 
ugotavljamo, da lastniki zemljišč ob javnih cestah ne pozna-
jo omejitev njihove rabe. Posledično se ne zavedajo svojih 
dolžnosti predhodnega pridobivanja soglasja za postavljanje 
objektov ter dolžnosti zasajevanja ter obrezovanja živih mej, 
grmov ali dreves.

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v pro-
metu vas želimo opozoriti na obvezno upoštevanje zakonodaje.

Varovalni pas ceste in postavitev objektov
Vzdolž javne ceste je varovalni pas, v katerem je raba pro-

stora omejena. Varovalni pas je širok od 2,0 do 10,0 m, od-
visno od kategorije ceste. Če želimo v njem postaviti objekt 
ali objekte, kot so nadstreški, ograje, skalnjaki, robniki poti, 
količki ipd. ali izvesti kak drug poseg, za to potrebujemo so-
glasje upravljavca ceste (97. člen Zakona o cestah, Uradni 

IZ SKUPNE OBČINSKE  
UPRAVE MARIBOR



17. JUNIJ 2021 ZRNJE

15

list RS, št. 109/10, s spremembami in dopolnitvami; v nada-
ljevanju: ZCes-1). Upravljavec ceste ob občinskih cestah je 
občina. Pri izdaji soglasja se presoja, ali načrtovana izvedba 
posega vpliva na varnost cestnega prometa na tej cesti (pregle-
dnost) ali na cesto samo.

Varovalni pas ceste ter prosti profil in zasaditev rastlin
Lastniki zemljišč pa smo omejeni tudi pri zasaditvah dreves, 

grmovnic, visokih poljščin in drugih višjih rastlin. Pri zasadi-
tvah pogosto pozabimo na to, da majhna sadika ali grmiček, 
posajen tik ob robu parcelne meje, kaj kmalu zraste na cestišče, 
vozišče, pločnik ali javno površino. Previsoka in razraščena 
vegetacija, kot tudi drugi objekti oz. predmeti ob javnih 
cestah predstavljajo ovire. Ovire, ki ogrožajo varnost vseh 
udeležencev v cestnem prometu; nemalokrat najbolj otrok, ki 
so peš ali s kolesom udeleženi v prometu in so s svojo majhno-
stjo in manjšimi izkušnjami ter zmožnostmi predvidevanja, že 
tako najbolj ogroženi udeleženci na cesti. 

Zakonodajalec je za zagotovitev varne uporabe javne ceste 
za vse udeležence v prometu in preglednosti občinske ceste 
v 98. členu ZCes-1 določil: »V območju nivojskega križišča 
občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (pre-
gledni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko 
cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin 
(pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vege-
tacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter sto-
riti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča 
ali priključka.«

Med vegetacijo se šteje: grmovje, drevesa, visoko cvetje, 
visoke trave, visoke poljščine, trta ipd.

Prav tako je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli 
dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, 
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala 
varnost prometa na njej (5. člen ZCest-1).

Za ne ovirano in varno uporabo ceste je potrebno zagoto-
viti prosti profil, ki je definiran s Pravilnikom o projektira-
nju cesta (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 
36/18). To je območje ob in nad cesto, ki omogoča preglednost 
nad dogajanjem na cesti in v prometu. 

V prosti profil ceste ne smejo posegati stalne fizične ovire 
(npr. objekti, vegetacija …).

Najbolj enostavno prosti profil razložimo na način, da je to 
prostor, ki se razteza vzdolž vozišča v širino od 1,25 do 2,50 m 
in v višino od 4,50 do 7,50 m. To v praksi pomeni, da morajo 
biti žive meje biti ob cesti v naselju obrezane tako, da so od 
roba asfaltnega vozišča oddaljene vsaj 1,25 m, drevesa pa v 
to območje ne smejo posegati vsaj pod višino 4,50 m.

Opomba: Dejanska širina je odvisna od širine ceste, širine 
prostora, potrebnega za bankino ter projektne hitrosti vožnje

Dodatno je treba paziti na to, da je zagotovljeno polje pre-
glednosti na notranji strani cestnih krivin (pregledna berma ali 
območje znotraj ovinka) ter v območju priključkov občinskih 

cest ali nekategorizirane ter občinske ceste. V tem območju je 
lahko grmovje (in drugo rastje ter objekti) visoko do 0,75 m.

Pregledna berma

Polje preglednosti

Dolžina pregledne berme ter širina polja preglednosti sta od-
visna od nagiba ceste in projektne hitrosti. 

Zato apeliramo na vse: Spoštujmo zakon! Zakon omejuje, 
da nas vse varuje!

PRAVILNO ORANJE 
KMETIJSKIH POVRŠIN 

OB JAVNIH CESTAH  
Obvestilo za obdelovalce kmetijskih površin
Ponovno je nastopil čas poljedelskih opravil na njivah in poljih. 

Pogosto opažamo, da posamezniki, v preveliki delovni vnemi, 
pri obdelovanju njiv preveč posegajo v cestni svet javnih cest. 
Ne smemo pozabiti, da je utrjena podlaga ceste praviloma precej 
širša, kot je videti na prvi pogled. Običajno je videti samo asfalti-
rano cestišče, mogoče še bankino, dejansko pa je utrjena podlaga 
ceste, na površini prekrita s travinjem, še vsaj meter širša.  

Pogosto prejemamo prijave v zvezi z nepravilnim oranjem 
in nanosom zemlje na cesto. V sled navedenega vam v nada-
ljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo 
kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravi-
len pristop k temu opravilu.

Sestavni deli ceste in pomen izrazov
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, s spremembami 

in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZCes-1) določa pomen posa-
meznih izrazov v 2. členu in ta je naslednji: 

Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov 
o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami 
prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napra-
vami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 me-
tra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje.

Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z na-
sipi in vkopi. 
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Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstav-
ni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, napra-
ve za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v 
višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča. 

Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu 
vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter 
omogoča namestitev prometne signalizacije in opreme. 

Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, 
namenjeno prometu vozil pod pogoji, določenimi s predpisi 
o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udele-
žencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni do-
ločeno drugače. 

Za lažje razumevanje, kaj v praksi pomenijo pravilni odmiki 
pri oranju od cestnega sveta, vam predstavljamo spodnje skice: 

1. Prikaz pomenov izrazov: 

(Vir skice: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, Cestno 
podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor) 

2. Oranje vzporedno s cesto

(Vir skice: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, Cestno 
podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor)

(vir: Občina Velika Polana)

3. Oranje pravokotno na cesto

(Vir skice: Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, Cestno 
podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor) 

Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju 
kmetijskih površin do poškodb bankin in vozišča. Orači obra-
čajo traktorje s priključki na cestnem svetu, celo na asfaltnem 
vozišču, s čimer prihaja do poškodb bankin, razpokanosti as-
falta, posedanja roba cestišča, hkrati pa tudi do onesnaženja 
cestišča z nanosom blata in zemlje. Orač oziroma voznik de-
lovnega stroja je dolžan, da preden se vključi na javno cesto, 
pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi ter tako oči-
ščen zapelje na javno cesto.

Stroški odpravljanja posledic nezakonitih ravnanj
Vse odstranitve ovir (zemlja oz. blato, razsut gnoj ipd.) 

ali drugih posledic prepovedanih ravnanj na cesti (obnova 
bankin, obnova obcestnih jarkov, sanacija vozišča ipd.), izve-
de izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na stroške 
povzročitelja ovire oz. poškodbe.

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče izvesti 
tako, da ne bi ovirali in ogrožali promet, poškodovali cesto 
ali povečali stroškov njenega vzdrževanja, ZCes-1 v 27. členu 
dopušča tudi možnost, da izvajalec del pred začetkom izvaja-
nja del upravljavca cest (občino) zaprosi za soglasje teh del. S 
tem soglasjem se določijo pogoji, pod katerimi se ta dela lahko 
opravijo, po potrebi se določi začasna označitev ovire na ali 
ob cesti z začasno prometno signalizacijo ter dolžno ravnanje 
izvajalca del po tem, ko je z deli zaključil. 

Kazenske sankcije
ZCes-1 V 5. členu določa prepovedi ter sankcije, in sicer:
 - na cestišče javne ceste je prepovedano nanašati blato ali jo 

kako drugače onesnaževati;
 - prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba 

cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji 
manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.

Za omenjena prekrška je predpisana globa (posameznik se 
kaznuje z globo 1000 €, pravna oseba se kaznuje z globo 4000 
€ in odgovorna oseba pravne osebe z globo 1000 €). 

Skupaj za večjo varnost!
Poškodovana vozišča, bankine in naprave za odvodnjava-

nje ceste. Z zemljo, blatom ali sipkim materialom onesnaže-
no vozišče. Vse to so stanja, ki vplivajo na varnost cestnega 
prometa. Vsi skupaj se moramo zavedati, da promet niso le 
vozniki motornih vozil na štirih in več kolesih. Najranljivejši 
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udeleženci cestnega prometa so motoristi, kolesarji ter pešci. 
Zanje že manjše poškodbe vozišča ali bankin, kakor tudi manj-
ši nanosi materiala na cesto, predstavljajo veliko tveganje za 
nastanek hujših poškodb.

Zato apeliramo na vse: Spoštujmo zakon! Zakon omejuje, 
da nas vse varuje!

Skupna občinska uprava Maribor,  
Medobčinska inšpekcija in Medobčinsko redarstvo

VITALIN – TOČKA 
ZA VITALNOST V 

VSEH ŽIVLJENJSKIH 
OBDOBJIH

Tako, kot smo pisali že v prejšnjih številkah Zrnja, je v 
lanskem letu zraven ŠRC Cerkvenjak, zrastel Vitalin. Ime je 
zloženka iz besed VITA in baLIN. Tako nam že sam naziv ope-
racije/investicije pove, da je ta točka namenjena življenju, vi-
talnosti, druženju in balinanju. 

Občina Cerkvenjak je skupaj s projektnima partnerjema 
Društvom upokojencev Cerkvenjak in Gostinstvom in turiz-
mom Breznik d.o.o., uspešno kandidirala na javnem pozivu 
LAS Ovtar Slovenskih goric, za pridobitev sofinancerskih 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sama operacija znaša 146.360,00 EUR, sofinacerski del 
ESRR pa 40.000,00 EUR. V ta znesek so všteti vsi izdatki, ki 
v tej operaciji nastajajo, od izgradnje objekta, balinišča, opre-
me, gradbenega nadzora in izvedbe delavnic. Površina objekta 
znaša 49 m2, pokrite terase pa 20 m2. V samem objektu je raz-
delilni kuhinjski del, soba za druženje, sanitarije, shramba oz. 
soba za rekvizite. Balinišče ima 2 stezi.

V okviru operacije so bile v mesecu maju izvedene kulina-
rične in športne delavnice. 

V sredo, 26. 5. 2021, so se na točki Vitalin izmenjevali osnov-
nošolski otroci, ki so sodelovali na naslednjih delavnicah: 

 - Med in njegove posebnosti, 
 - Spoznajmo kruh in 
 - Odkrivajmo slovensko kulinariko. 
Otroci so pri samih delavnicah aktivno sodelovali in bili nad 

prikazanim zelo navdušeni, kar se je videlo na njihovih obra-
zih. Tako so mesili kruh, pripravljali ajdove žgance, pokusili 
različne vrste medu, bili enotnega mnenja, da je med najbolj-
ši na palačinkah, ugotavljali kakšna vrsta kruha se pripravi 
iz določene moke in jih seveda tudi vse pokusili, sodelovali 
pri Masterschef kvizu, izvedeli katere se najznačilnejše jedi 
za posamezne slovenske pokrajine, najmlajši pa so še zapeli 

PROJEKTI ZA RAZVOJ

pesmico Čebelica Maja. Vse 
delavnice je uspešno vodila 
in izvedla Martina Breznik 
s pomočjo Zinke Breznik. 
Kot predstavnici projektnega 
partnerja GT Breznik d.o.o..

Naslednji dan, v četr-
tek 27.5., pa so bile na vrsti 
športne delavnice, pri katerih 
so sodelovali člani Društva 
upokojencev Cerkvenjak. 
Tako, kot je v svojem poro-
čilu zapisal izvajalec športnih 
delavnic g. Gorazd Voglar, 
predsednik Športnega društva 
Majstri: »Dogodka se je ude-
ležilo veliko upokojencev, ki 
so s svojo prisotnostjo in ak-
tivnim sodelovanjem poma-
gali izvesti vse tri delavnice:

 - Demonstracija varne 
uporabe rekvizitov na 
balinišču,

 - Gibanje in zdrava pre-
hrana,

 - Uporaba športnih pripomočkov.

Žganci

Športna delavnica

V lepem vremenu smo odigrali vrsto iger, prav vsi so upora-
bili vse pripomočke in drug z drugim odigrali “pravo tekmo”. 
Balinišče z objektom je na izvrstni lokaciji in prav gotovo bo 
mnogo let služilo svojemu namenu. Gibanje je zdravje!«

Priprava
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Športno-rekreacijski center Cerkvenjak je 
dobro obiskan 

CENTER DRUŽENJA 
IN ZDRAVEGA NAČINA 

ŽIVLJENJA
»Čas je pokazal, da je bila 

naložba v Športno-rekre-
acijski center Cerkvenjak 
upravičena in smotrna, saj ga 
obiskuje in uporablja veliko 
društev, klubov in organi-
zacij ter občank in občanov 
vseh starosti od učenk in 
učencev do upokojenk in 
upokojencev iz območja ce-
lotne Občine Cerkvenjak,« 
pravi podžupan Občine Cer-
kvenjak Andrej Kocbek, ki 
usklajuje uporabo tega so-
dobnega športnega centra v 
osrčju Slovenskih goric. Še 
posebej je dragocen za mla-
de, saj jim omogoča razvoj 
motoričnih sposobnosti, ki 
so za njihov psihofizični 
razvoj izjemnega pomena. 
Strokovnjaki ugotavljajo, da 
so motorične aktivnosti izjemno pomembne celo za razvoj in-
teligence pri otrocih in mladostnikih, saj »računalniki« v nji-
hovih glavicah menda najbolj aktivno delujejo ravno takrat, ko 
najbolj divjajo in skačejo ter se igrajo.

Športno-rekreacijski center Cerkvenjak je občina slovesno 
predala namenu 13. oktobra 2012, ko je bila na njem zname-
nita otvoritvena prijateljska nogometna tekma, na kateri so se 
pomerili nogometaši Nogometnega kluba  Cerkvenjak in No-
gometnega kluba Maribor. Ker je šlo za prijateljsko nogome-
tno tekmo, njen rezultat ni pomemben. Kljub temu pa so bili 
takrat Cerkvenjačani zelo ponosni, saj je njihovim nogometa-
šem uspelo legendarni ekipi večkratnih državnih in pokalnih 
prvakov dati zelo lep gol. S strelom iz velike razdalje jim ga je 
zabil Mitja Zorman.

Od samega začetka s Športno-rekreacijskim centrom upra-
vlja Občina Cerkvenjak oziroma njen režijski obrat. V njem 
dela tudi David Poljanec, ki je med drugim zadolžen za vzdr-
ževanje športno-rekreacijskega centra. Za usklajevanje med 
uporabniki centra, ki je edini daleč na okoli, pa po sklepu žu-
pana Marjana Žmavca skrbi podžupan Andrej Kocbek.

Vzdrževanje sodobnega športnega centra ni mačji kašelj
Vzdrževanje takšnega športno-rekreacijskega centra, kakr-

šen je v Cerkvenjaku, ni mačji kašelj. Travo na glavnem igri-
šču je treba redno zalivati, gnojiti, kositi in valjati, občasno pa 
jo še dodatno sejati. Skrbeti je treba tudi za čistočo v celotnem 
centru ter za redno vzdrževanje tribune, garderob, prostorov za 
sodnike, sejne sobe za društva, strelišča (z njim upravlja Strel-
sko društvo Cerkvenjak), objekta za rusko kegljanje in drugih 
objektov. Skrbeti je treba tudi za teniška igrišča in za atletsko 
stezo, ki ni tartanska, zato je njenemu vzdrževanju treba po-
svetiti malo več časa. Vzdrževalcem v športnih centrih marsik-
daj »parajo« živce tudi preveč živahni otroci in mladostniki, ki 
športno opremo raje obračajo na glavo kot pospravljajo, ven-
dar je David to vzel v zakup že ob nastopu dolžnosti. »Mlade 
in druge rekreativce je lepo gledati, kako se družijo, zabavajo 

Balinanje

Kulinarična delavnica

Priprava kruha

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

Verjamemo, da sta to samo prva uspešno izvedena dogodka 
od vseh nadaljnjih, ki še sledijo.

Torej, na svidenje na točki Vitalin.

Metka Lah Simonič

Podžupan Andrej Kocbek: Špotno- 
rekreacijski center Cerkvenjak 
uporablja veliko društev, klubov 
in organizacij ter Cerkvenjačank 
in Cerkvenjačanov vseh starosti. 
Naložba vanj se je že nekajkrat 
poplačala.
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in razvijajo zdrav način življenja,« pravi. Za večja popravila 
v športno rekreacijskem centru vzdrževalec pokliče na pomoč 
občinski obrat in mojstre za posamezna področja.

Med največjimi uporabniki Športno-rekreacijskega centra Cerkvenjak 
so tudi članice in člani Društva upokojencev Cerkvenjak. Največ se 
jih ukvarja z ruskim kegljanjem, balinanjem, streljanjem in rekreacijo.

Za uporabo centra obstajata pravilnik in cenik
Kot pravi podžupan Kocbek, je Športno-rekreacijski center 

Cerkvenjak namenjen organizirani vadbi. Posamezniki, ki to 
želijo, pa se lahko rekreirajo po predhodnem dogovoru na po-
možnem nogometnem igrišču.

»Za uporabo športno-rekreacijskega centra obstajata pravil-
nik in cenik,« pojasnjuje  Kocbek. Za uporabo igrišča za tenis, 
kar je plačljivo, se mora zainteresirani uporabnik denimo pri-
javiti na spletni strani občine. Kdor želi, se lahko obrne na ob-
činsko upravo ali na podžupana, kjer mu bodo ljubeznivo poja-
snili, kakšni so pogoji uporabe objektov za šport in rekreacijo.

Po Kocbekovih besedah je oziroma bo ob športno-rekrea-
cijskem centru tudi Vitalin park. Balinišče v njem že deluje. V 
upravljanju ga ima Društvo upokojencev Cerkvenjak. Tudi za 
uporabo objektov v Vitalin parku obstajata pravilnik in cenik. Za 
uporabo je potreben predhodni dogovor z društvom upokojen-
cev. V Vitalin parku je tudi večnamenski prostor, ki ga je mogo-
če najeti. Objekte v parku je mogoče najeti zlasti za rekreacijo in 
balinanje. Ker občina spodbuja šport in rekreacijo svojih občank 
in občanov, so cene najemnin za objekte in športne terene v špor-
tno rekreacijskem centru in Vitalin parku relativno nizke.

Vzdrževalec v Športno-rekreacijskem centru Cerkvenjak David 
Poljanec: Športniki in športnice ter rekreativci vseh starosti skrbno 
uporabljajo športne naprave in objekte. Lepo jih je gledati, kako se 
družijo ter skrbijo za zdrav način življenja.

Med uporabniki so pripadniki vseh generacij – od mla-
dih do starih

Kdo pa so največji uporabniki športno-rekreacijskega cen-
tra? »Med največjimi je Nogometni klub Cerkvenjak, ki ima 
več selekcij, ki tekmujejo v Medobčinski nogometni zvezi 

Maribor. Predsednik kluba je Jani Dimec. V sezoni imajo se-
lekcije tega kluba v športno rekreacijskem centru tako rekoč 
vsak dan trening ali tekmo. Dnevno obišče center do 60 mladih 
nogometašev,« pojasnjuje Kocbek.

Po njegovih besedah je med velikimi uporabniki centra tudi 
šola, zlasti pri izvajanju športne vzgoje v določenih programih 
in ob športnih dnevih. 

Veliki porabniki centra so tudi člani Društva upokojencev 
Cerkvenjak. Največ uporabljajo dve ruski kegljišči, balinišče 
in strelišče, radi pa hodijo tudi na pohode.

Avtomatsko štiristezno strelišče za zračno puško uporablja 
tudi Strelsko društvo Cerkvenjak.

Tenis klub Cerkvenjak uporablja zlasti tenis igrišča, nogo-
metna igrišča pa uporabljajo tudi člani Klub malega nogometa 
Cerkvenjak in nogometni Veterani Antuj. 

Športno-rekreacijski center za svoje aktivnosti uporabljajo 
tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak. Po-
licijska uprava Maribor pa je pred časom organizirala v njem 
varnostno olimpijado. Plato pred športno-rekreacijskim cen-
trom uporablja tudi svet za preventivo v cestnem prometu, 
gostinci pa na njem organizirajo družabna srečanja. Občasno 
so v centru večji športni dogodki. Tako je Cerkvenjak gostil 
mednarodne tekme ženskih nogometnih reprezentanc do 15 
leta starosti, ki jih je organizirala Nogometne zveza Slovenije. 
Poleg nogometašev pride vsak dan v center še okoli 50 drugih 
športnikov in rekreativcev.

Poleg športnikov športno rekreativni center obiskujejo tudi 
gledalci. Tribuna ob glavnem nogometnem igrišču sprejme 
blizu 380 ljudi. Ob otvoritvi centra in ob drugih večjih do-
godkih je bila polna, bolj atraktivne tekme oziroma lokalne 
nogometne derbije pa si ogleda do 200 gledalcev.

Dovolj prostora in možnosti za vse zainteresirane
»Čeprav naš športno-rekreacijski center uporablja veliko 

domačinov vseh starosti, s koordiniranjem njegove uporabe ni 
težav,« pravi podžupan Andrej Kocbek. »Samo dogovoriti se 
je treba, pa je dovolj prostora in možnosti za vse zainteresi-
rane.« Zato vse, ki si želijo športnih aktivnosti in rekreacije 
vabi, da ga čim bolj izkoristijo oziroma da ga obiskujejo. Ob 
našem obisku v športno rekreacijskem centru so ga uporabljali 
člani Društva upokojencev Cerkvenjak, ki so se ob kegljanju 
s kroglo na vrvici očitno dobro zabavali, saj so bili videti prav 
zadovoljni in nasmejani.

Tomaž Kšela

»MAJPAN« JE ZNOVA STAL 
Po stari domeni so člani Prostovoljnega gasilskega društva 

Cerkvenjak, po enoletnem premoru, pred gasilskim domom 
tudi letos na predvečer 1. maja znova postavili prvomajsko 
drevo, »majpan«, kot mlaj ljudje imenujejo v osrednjih Slo-
venskih goricah. Drevo je letos daroval Ivan Furšt.

Kot smo se  lahko prepričali, so letos kljub koronavirusnim 
ukrepom po osrednjih Slovenskih goricah stali številni mlaji. 
Na predvečer mednarodnega delavskega praznika so zagoreli 
tudi kresovi, ob katerih pa ni bilo množic. Ljudje so se držali 
koronavirusnih ukrepov, še bolj pa ustrašili predpisanih kazni. 
Izostale niso tudi tradicionalne prvomajske budnice.

Mlaj ali »majpan« se že dolga desetletja postavlja na pred-
večer 1. maja, mednarodnega delavskega praznika – praznika 

IZ AKTUALNEGA DOGAJANJA
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dela. Tradicija prvega maja 
seže v leto 1886 s Haymar-
ketskim izgredom v ameri-
škem Chicagu, ko je Fede-
racija organiziranih obrti in 
delavskih zvez po uspehih, ki 
jih je doseglo kanadsko dela-
vsko gibanje, zlasti leta 1872, 
zahtevalo več delavskih pra-
vic, med njimi predvsem uza-
konjen 8-urni delavnik. V 20. 
stoletju je prvi maj pridobil 
uradni status praznika dela, 
začenši v Sovjetski zvezi.

Pred 2. svetovno vojno se 
praznik v Sloveniji ni uradno 
obeleževal, čeprav so neu-
radne slovesnosti obstajale  
in jih oblast načeloma ni pre-
povedala.

Takšen je bil pogled na kres pri Čebelarskem domu v Čagoni.

Slovenska tradicija pa prvi maj obeležuje zlasti s kurjenjem 
kresov, postavljanjem mlajev, nošnjo rdečih nageljnov in igra-
njem prvomajskih budnic. Še nekaj let nazaj pa ni manjkalo 
tudi veselic. 

Sicer pa ta praznik praznuje večina držav sveta, redka iz-
jema so ZDA. Praznik z dolgo zgodovino je tudi simbol svo-
bode in bujne rasti. V prejšnjem sistemu je bil 1. maj tudi čas 
množičnih delavskih srečanj, na katerih so delavci delodajalce 
spomnili na svoje pravice. Lani in letos zaradi epidemije koro-
navirusa - covida 19 kaj takšnega ni bilo mogoče.

Franc Bratkovič

Kljub dovoljeni le manjši priso-
tnosti so gasilci postavili spodo-
ben »majpan«, ki ni zaostajal za 
tistimi izpred koronskih let.

DRUŠTVO GENERALA 
MAISTRA CERKVENJAK 

OHRANJA SPOMIN NA 
VELIKEGA SLOVENCA

Manjša delegacija, v kateri je bil poleg predsednika društva 
Romana Lorenčiča tudi cerkvenjaški župan Marjan Žmavc, je 
pod Maistrov spomenik položila venec in velikega Slovenca 
počastila tudi z branjem njegovih pesmi.

V naših mislih je ob tem dogodku ponovno zaživela tudi 
zgodba slovenske preteklosti, ki se je na tem prepišnem oze-

DEJAVNOSTI OO RK 
CERKVENJAK

 V letu 2020 je tako kot vse ostalo, tudi delovanje OO RK 
Cerkvenjak bilo močno okrnjeno zaradi epidemije Covid - 19. 
Vseeno smo v tem letu izpeljali vse tri načrtovane krvodajalske 
akcije, v mesecu januarju sestanek in v mesecu marcu Občni 
zbor. V mesecu avgustu oz. septembru 2020 smo izvedli tudi 
razdelitev paketov pomoči potrebnim. Zaradi epidemije Covid 
– 19, smo se v lanskem letu odpovedali razdelitvi koledarjev 
po gospodinjstvih, saj nam je zdravje naših občanov, članov in 
prostovoljcev pomembnejše od vsega ostalega. 

V  letu 2021 smo izvedli krvodajalsko akcijo v mesecu fe-
bruarju, v aprilu pa se je  sestal Upravni odbor, kjer so po-
tekale  tudi volitve nove predsednice in podpredsednice OO 
RK Cerkvenjak. Mesto  predsednice je ponovno prevzela ga. 
Marija Firbas, podpredsednice pa ga. Marija Slekovec.

Klavdija Dvoršak

IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, 
DRUŠTEV IN KLUBOV

mlju ves čas oplajala pri evropskem dogajanju, vztrajal pa 
tudi s svojimi posebnostmi; zlasti s svojo jezikovno identiteto 
in vse bolj izrazitim narodnim samozavedanjem, oprtim na 
naše žlahtne kulturne zmožnosti, nam je uspelo slovensko  
državno samostojnost.

Naš zgodovinski razvoj so skozi stoletja pospeševale pred-
vsem pomembnejše osebnosti, ki so ga s svojimi idejami in 
požrtvovalnim delom tudi usmerjale. Humanisti so ga pleme-
nitili z vrednotami, naši umetniki so ga svojimi deli notranje 
bogatili, narodni delavci so mu dajali smisel, Maister pa mu je 
z vojaško odločnostjo zagotovil suverenost v širšem politič-
nem prostoru, po kateri smo v svojih narodnostnih programih 
že desetletja pred tem hrepeneli.

Predsednik društva Roman Lorenčič in župan Občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc sta položila pod Maistrovim spomenikom venec in s 
tem počastila velikega Slovenca.

Poseben pomen ima, po našem prepričanju, Maistrov poseg 
v nacionalno zgodovino za severovzhodni del slovenskega 
ozemlja, ki je bilo pravzaprav izhodišče njegovega delovanja. 
S svojimi dejanji je tod ob koncu prve svetovne vojne zausta-
vil narodnostna prerivanja v slovenski prid ter vzhodno obro-
bje dokončno približal matičnemu središču Slovencev.

Čeprav njegovih zaslug aktualna politika niti v stari niti v 
novi Jugoslaviji ni rada priznavala, mu ne moremo bit dovolj 
hvaležni za vse, kar je postoril za slovensko prihodnost.

Tekst: B. Rajh, foto: R. Lorenčič
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DRUŠTVO 
VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VINA 

CERKVENJAK
Prišli so težko pričakovani poletni dnevi, ko nas sonce z 

obilico žarkov vabi nastavljanju. Ne glede na težave, ki jih 
je prinašala vsem znana situacija v svetu, pa narava dela po 
svoje. Vinograd je neke vrste tovarna na prostem, torej je  delo 
odvisno od podnebja, predvsem pa trenutnega vremena. 

Tudi letošnja vinogradniška sezona se pridružuje nekajle-
tnemu trendu možnosti spomladanskih pozeb, kar je pustilo 
posledice predvsem na zgodnjih sortah. Kljub poznemu začet-
ku odganjanja pa velika namočenost, nizke nočne temperature, 
terjajo od vinogradnika stalno prilagajanje situaciji glede dela 
in opravil v vinogradu, predvsem pa stalno skrb za varstvo in 
zaščito pred boleznimi. Med pogostimi padavinami v mesecu 
maju se je znašla tudi močna sodra, ki je ponekod dodobra 
poškodovala nežne poganjke. Vendar pa je trta rastlina sonca 
in bo ob izdatnem dvigu temperatur ter osončenju dala vse od 
sebe in morebiti zopet presenetila s pridelkom jeseni.

Kakor vsako leto, smo tudi letos člani organizirali in izvedli 
enega najpomembnejših dogodkov vinogradnika, in sicer že 
19. društveno ocenjevanje vin. Presek letnika 2020, ki je potr-

TURISTIČNO DRUŠTVO CERKVENJAK
Ker v preteklem letu in v samem začet-

ku letošnjega leta nismo imeli posebnih 
prireditev, nestrpno čakamo, da lahko vsaj 
letos končno kakšno malo večjo izpeljemo. 
Tako smo letos ostali brez tradicionalnega  
nočnega pohoda. Smo pa uspeli spet nare-
diti  presmec, ki bo od letos dalje vedno 
postavljen v nekdanjem župnijskem vrtu,( 
slika) kjer se je našlo mesto. Seveda smo 
konec lanskega leta speli še naredit adven-
tni venec in pa postavili smo tudi jaslice. 
Za ta mesec imamo namen izpeljati košnjo 
in spravilo trave na starinski način, ki pa 
ne bo tekmovalnega značaja, temveč bolj 
družabno srečanje. Dogodek bo potekal pri 
družini Bezjak iz Stanetincev dne 27. 6. ob 
13.00. Pri Johanezovi kapeli smo letos ob-
novili zasaditev v cvetlični gredi, ki je se-
daj še lepša. Prav tako smo pri arheološkem 
parku dokončali brajde, pri katerih rastejo 
avtohtone vrste grozdja.

Za TD Cerkvenjak David Poljanec 

ditev in spodbuda vinogradnikovega dela v teh negotovih ča-
sih, predvsem tistih vinogradnikov, ki navkljub polnim kletem 
neprodanega vina z zanosom vztrajajo v tej kmetijski panogi.

Ocenjevanje smo izvedli 30. marca na Izletniški kmetiji Bre-
znik, 5-članska komisija, ki ji je predsedoval g. Andrej Reberni-
šek, je ocenila tudi vzorce vinogradnikov iz Društva vinogradni-
kov Sveta Trojica, saj smo zaradi varovanja zdravja ocenjevanje 
izvedli pod strogimi ukrepi, skupaj torej 65 vzorcev. 

Cerkvenjaški vinogradniki smo na ocenjevanje prispevali 41 
vzorcev, ocene vzorcev pa so tako pokazale, da smo si prislužili 
kar 20 zlatih odličij – to so vzorci z oceno 18.10 in več ter 18 srebr-
nih odličij, ki jih dobijo vzorci z oceno 17.10 točke do 18.09 točke.

Ker najvišja ocena vzorca redne trgatve prinese vinogradni-
ku dodatno priznanje Najkletar, imamo letos kar 2 Najkletarja, 
in sicer vzorca vin sorte Renski Rizling vinogradnika Stan-
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ka Žmavca ter vzorec sorte Chardonnay vinogradnika Marka 
Breznika iz Vina Breznik, oba z visoko oceno kar 18.40 toč-
ke. Povprečna ocena ocenjevanja je bila letos kar 18.03 točke, 
kar kaže, da cerkvenjaški vinogradniki pridelujemo kakovo-
stno vino, čemur je po končanem ocenjevanju pritrdila tudi 
strokovna komisija. Predsednik komisije je tako pohvalil delo 
društev, predvsem pa je pohvalil podporo društvoma iz nivoja 
lokalne skupnosti, saj sta bila na ocenjevanju prisotna tudi žu-
pana obeh občin g. Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak 
in g. David Klobasa, župan sosednje Občine Sveta Trojica, kar 
daje tovrstnemu ocenjevanju dodatno težo in spodbudo čla-
nom, da delamo dobro in v pravi smeri, koristno tako za vino-
gradnike kakor tudi za obe občini. 

Društveno ocenjevanje pa tako daje visoko ocenjenim vzor-
cem nadaljnjo možnost udeleževanja ocenjevanj, tako so se 
naši člani udeležili meddruštvenega ocenjevanja vina v Lenar-
tu, kjer so prisotni vinarji z vzorci tudi iz tujine, na Grajskem 
ocenjevanju na Ptuju ter tudi 4. državnem ocenjevanju vin 
Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Vinis, ki bo letos 11. 
junija v Bistrici ob Sotli.

Izvedba ocenjevanja je tako zahteven in pomemben projekt, 
katerega člani DVLV peljemo vzporedno z vsemi drugimi de-
javnostmi društva, ki smo si jih letos zadali prvič v zgodovini 
društva na Skupščini članov, ki smo jo izpeljali na daljavo, 
preko vsem članom dostopnih medijev; predlagane sklepe smo 
nato potrdili na 41. seji UO, dne 29. 4. 2021.

Vsem članicam in članom želim, da bi se čim prej vrnili na 
‘stare tire’ kar se tiče prireditev, ki jih bomo letos prirejali ve-
činoma bolj na prostem, saj za prireditve v zaprtih prostorih 
veljajo še stroge omejitve glede druženja ter možnosti priso-
tnosti, predvsem pa zdravja, da se čim prej srečamo, kot ob-
čankam in občanom vse lepo ob 23. občinskem prazniku ter 
kot državljankam in državljanom predvsem sloge in vztrajno-
sti ob 30. obletnici samostojne države.

Franci Zorko

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Z umirjanjem epidemiološke slike in sproščanjem ukrepov, 
smo v društvu Krdebač Cerkvenjak lahko začeli izpolnjevati 
letne načrte. Ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ smo svoje 
spomladansko delovanje začeli v športnem duhu, s kolesarje-
njem po Občini Cerkvenjak.

V maju smo organizirali sedaj že tradicionalni pohod od 
Lübe vodice do Arheološkega parka v Brengovi. Oba dogodka 
privabila veliko ljudi, kar potrjuje, da so naši člani in simpati-
zerji že pogrešali družbo in dogajanje znotraj našega društva. 

 Aktivno smo tudi sodelovali v okviru občinskega praznika 
občine Cerkvenjak z že 5. Rimskim taborom Lüba vodica v 
‚‘Andrenški‘‘ dolini. Na taboru so se nam pridružili Barbari iz 
Ptuja, predstavnik društva Poetovio LXIX in lončarji z Lon-
čarskega centra Maribor. Ti so nam pripravili lončarsko učno 
delavnico. Po strokovni in nazorni demonstraciji so se naši 
člani in obiskovalci tabora preizkusili v lončarskih spretnostih. 

Tabor je bil številčno obiskan. Da pa smo lahko tabor uspe-
šno izvedli, se zahvaljujemo Občini Cerkvenjak in vsem spon-
zorjem, donatorjem, članom društva ter simpatizerjem, ki so 
omogočili pripravo in izvedbo tabora.

Krdebači bomo svoje aktivnosti nadaljevali tudi v poletju. 
V prihodnjih mesecih načrtujemo izpeljati občni zbor ter se 
predstaviti na Festivalu Lent in Rimskih igrah na Ptuju.

Danica Kladošek 

UTRINKI IZ DELA ČD 
IVAN JURANČIČ 

Dobre tri mesece od zadnjega javljanja v občinskem glasilu 
se mi je zdel tako kratek čas, da skoraj ne znam česa napisati. A 
to je le prvi vtis, ko malo bolje premislim, bi lahko bilo prosto-
ra za pisanje še premalo. Pravzaprav je toliko različnih zadev, 
da jih bom poskušal zgolj strniti v nekaj ločenih povzetkih. 

Naj začnem z letošnjo če-
belarsko sezono. Na kratko, 
katastrofa. Smo v prvi polo-
vici meseca junija, ko bi mo-
rala biti čebelarska sezona na 
vrhuncu. Čebelje družine bi 
morale biti v fazi najmočnej-
šega razvoja, družine naj bi 
bile na vrhuncu letnega števila 
»članstva«. Aktivnejši čebe-
larji, ki pridobivajo različne, 
zvrstne lote medu, bi morali že 
zdavnaj opraviti prva točenja. 
Namesto tega opravila in tega 
veselja opravljajo vsi čebelarji 
na našem koncu krmljenje če-
bel. Brez tega, bi marsikatera 
čebelja družina, da ne napišem 
večina njih, do današnjega dneva izumrla. Spomladanska pozeba 
in hladno ter mokro vreme vse do začetka meseca junija, so na-
redili svoje. Prav danes pred pisanjem tega članka sem si ogledal 
eno od rastišč akacije v Čagoni. Med kolonijo akacijevih dreves, 
sem na eni od njih na celotni krošnji naštel za prste na eni roki 
cvetov. Res je, da sem na drugi stani na obronku gozda videl v 

Koš, foto: A. Anžel
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malo bolj belo barvo odeto drevo, prav tako akacijo. Ampak osa-
mljeno. Mogoče pa bi lahko prehrano v tem času rešile travniške 
medonosne trave in drugo cvetje, ki ga je, moramo reči, bilo kar v 
obilju. Ampak imel sem priložnost poslušati starejše čebelarje, pa 
tudi kje prebrati, da mora biti vsaj tri (3!) dni brez dežja in dovolj 
toplih, da lahko čebele naberejo potrebna hranila. Najprej za la-
stno preživetje, šele potem za nas, njihove skrbnike in »roparje«, 
kot pogosto rečemo sami sebi. In koliko dni smo v letošnji pomla-
di našteli brez dežja in razmeroma toplih v treh zaporednih dneh? 
In smo spet na začetku tega odstavka, da ne ponavljam.

Kar se tiče društvenega udejstvovanja in delovanja. Na ža-
lost moram spet omeniti aktualno stanje, povezano s pandemijo 
COVID-19 in s povezanimi vladnimi ukrepi. Prepoved, ali vsaj 
odsvetovanje zbiranj članstva, nasveti in navodila z vseh strani 
in nenazadnje, tudi več ali manj upravičena previdnost vodstva 
društva ter članov pred posledicami, so onemogočili redne dru-
štvene aktivnosti. Reden občni zbor, redna petkova srečanja, se-
stanki društva, vse to nas čaka, upam da čim prej, po sprostitvi 
ukrepov.  Kljub temu, pa je bilo v zadnjem  obdobju kar nekaj 
narejenega. Po načrtu je bilo na Kremperku postavljeno prvo-
majsko  drevo in v čast Praznika dela, na večer 1. maja, je zago-
rel kres. Brez velikega obiska kresovalcev, ampak nič kaj manj 
slovesno in pomenljivo. Opravljenih je bilo nekaj društvenih 
delovnih akcij, med katerimi je bila največja in najpomembnejša 
ureditev brežine nad Društvenim čebelarskim domom. Posekano 
je bilo drevje, ki je - milo rečeno - uničevalo streho naše stavbe.

Delovna akcija, foto V. Blažič

Društveni čebelnjak ne bi smel soditi v zaključni del tega 
prispevka. Bralci Zrnja in naših objav veste, da je nastani-
tev čebel v Društvenem čebelnjaku na Kremperku doživljala 
vzpone in padce. Danes z veseljem pišem, da so trenutno v 
čebelnjaku nastanjene štiri družine, od tega dve nabavljeni s 
strani priznanega čebelarja in dva rojenca. Naj medi!

Še to. Smo v času, ko čebele opravljajo svoje poslanstvo, 
ki jih je ohranilo skozi milijone let, v času rojenja. Rojenje je 
naraven način razmnoževanja čebele. Roj se po navadi zasilno 
“usede” v krošnjo bližnjega drevesa, lahko  jih najdemo tudi na 
bolj oddaljenih mestih, kasnejša stalna nastavitev je vprašljiva, 
in večina rojev brez pomoči kasneje izumre. Če tak roj opazite 
na območju občine Cerkvenjak, vas prosimo, da nas obvestite.

Še ena, ne nazadnje za društvo ne nepomembna zadeva. Vla-
da RS je 14. 5. 2021 v Uradnem listu RS objavila Sklep o do-
polnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 
2020, za področje nevladnih organizacij v javnem interesu. Na 
seznamu je tudi naše, ČD IJC, in veseli smo, da smo do dne 31. 
5. 2021 pridobili več kot 40 donatorjev. Hvala vsem. In seveda 
vabljeni tudi ostali.

Pred nami so društvene aktivnosti, in aktivnosti v sklopu 
praznovanja občinskega praznika.

Vido Blažič

Društvo upokojencev Cerkvenjak

ŽIVLJENJE SE POČASI 
VRAČA

450 let stara trta z Lenta v Mariboru je v svoji rasti podarila 
številne cepiče in tako svojo znamko Stare trte razširila v šte-
vilne občine in mesta, kjer se sedaj bohotijo njene potomke. 
Ena izmed njih je bila prenesena tudi v Občino Cerkvenjak 
in nadalje cepič podarjen Društvu upokojencev Cerkvenjak. 
Odgovorni v društvu so poskrbeli za pravilno posaditev cepiča 
na pravem mestu, ki krasi in se bohoti med domom upokojen-
cev in domom Košnik, in danes že spušča svoje poganjke, na 
katerih se kažejo zametki grozda.

Vsemu temu je narekovalo, da moramo postaviti latnik 
(brajde), da se bo trta lahko razvila. Tako je tudi bilo, dogovor 
je stekel in akcija je bila izvedena, kar dokazuje fotografija. 
Trta lepo raste, zato smo postavili tudi lep latnik, ki krasi kraj 
in pomaga potomki stare trte normalno rast in razvoj.

Zadnje čase nas je popolnoma ločil in onemogočil druženje 
covid-19, ki je zarezal s svojo močjo med nas. Zaradi varnosti 
smo se umaknili vsak v svoj dom. Trenutno se stanje izboljšu-
je, za kar je poskrbel tudi vsak posameznik in trenutno ceplje-
nje. Vsekakor pa še ni dopustno druženje večje mase ljudi v 
zaprtih prostorih oziroma le pod določenimi pogoji.

Zaradi trenutnega izboljšanja stanja smo se upokojenci po-
novno povezali, saj želimo normalno zaživeti; organizirali 
smo pohod po Občini Cerkvenjak, se nadihali svežega zraka, 
izmenjali misli in težave, ki so nas spremljale zadnje leto, ko 
smo se  prebijali skozi  obdobje negotovosti glede zdravja.

V tem času se je zaključila investicija izgradnje balinišča s 
poslovnim objektom. Nastopil je trenutek, da balinišče sedaj 
izkoristimo za treninge, da se tako postavimo ob ramo drugim 
DU iz zveze in tudi naše občine. Prve krogle v smeri balinčka 
so bile že potočene in dana prva navodila o pravilnosti uporabe 
in delovanje balinišča.

S strani občine je bila narejena  streha nad kegljiščem, s stra-
ni društva upokojencev  pa je zamenjana podlaga kegljišča.  
Kegljanje in balinanje so aktivnosti, kjer si lahko sprostimo 
živce, obenem pa razgibamo svoje telo in se nadihamo sveže-
ga zdravega zraka.

Zato priporočam vsem društvom v Občini Cerkvenjak, da se 
med seboj povežejo, sestavijo ekipe in se vključijo v ŠRC Ka-
drenci. Vse ostale informacije se dobijo za kegljišče pri Ani Feko-
nja, za balinišče pri Feliksu Fekonji oz. na samem objektu igral.
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Začeli smo tudi s pohodi, da razgibajmo svoje telo, obenem 
pa spoznamo lepote naše občine, kar se seveda iz avta ne da 
videti in spoznati, da je tu najlepše. Naslednji pohod smo na-
črtovali 10. 6. 2021.

Po projektu Vitalin smo opravili dve delavnici potom Ob-
čine Cerkvenjak na temo »Uporaba športnih pripomočkov in  
demonstracija varne uporabe rekvizitov na balinišču. Udelež-
ba je bila lepa, delavnice pa so vodili strokovnjaki  s tega po-
dročja, kar dokazuje, da smo se starejši pripravljeni v tretjem 
življenjskem obdobju še naprej vključevati v normalno življe-
nje in prav tako pomagati pri  razvoju objektov in naprav, kar 
lahko koristi vsem mlajšim generacijam.

Feliks Fekonja

ŠTD SMOLINCI–
ŽUPETINCI

ŠTD Smolinci – Župetinci je v začetku leta praznovalo 13 let 
od ustanovitve društva. Zadnje leto je trenutna situacija zaradi 
epidemije COVID-19 pripomogla k temu, da nismo mogli iz-
vesti vseh dogodkov, ki smo si jih zadali na začetku prejšnjega 
leta. Za konec leta 2020 smo našim članom podarili termo-
flise. Letošnje leto smo začeli aktivno, predvsem na vaškem 
področju. Ker je bila rabota zaradi ukrepov širjena COVID-19 
za letos odpovedana. Smo v skupaj s svetnikom Smolincev 
in Župetincev, Denisom Plojem organiziralo čistilno akcijo po 
Smolincih in Župetincih ter v okolici hrasta in kapele v Žu-
petincih. Čistilne akcije so se udeležili vaščani Smolincev in 
Župetincev, ki so tudi člani društva. Pobrali smo odpadke ob 
cesti in po gozdu, očistili prepuste ob cesti, bankine ter listje iz 
potokov, uredili okolico kapele in hrasta v Župetincih. Čistilno 
akcijo smo tudi izkoristili za postavitev prvomajskega drevesa 
v bližini hrasta v Župetincih. V prihodnje upamo, da nam bo 
vsem uspelo uresničiti načrtovane dogodke in da bomo lahko 
ponovno zaživeli v rednih mesečnih dogodkih. 

Sandra Soko

ŠTUDENTI IN DIJAKI – 
DOŽIVITE POLETJE S 

ŠTUDENTSKIM KLUBOM 
SLOVENSKIH GORIC

Vročina, morje, senca, hladna pijača, počitnice – končno po-
letje! In veste kaj  je še prineslo poletje? Manj okužb, sprosti-
tev ukrepov in možnost izvedbe projektov v živo :)

ŠKSG smo že na polno začeli z organizacijo in v spomla-
dnih mesecih sodelovali z raznimi ponudniki. Tečaj tujih jezi-
kov s ŠKVS, tečaj za čoln in radijsko postajo, tek Wings for 
life z Redbullom, dobrodelne licitacije s KMN Sveta Trojica, 
udeležba na Škisovi tržnici … Seveda vse na daljavo, zdaj ak-
cija z dogodki v živo!

V izpitnem obdobju ste dobrodošli na delavnici Učinkovito 
upravljanje s časom, da si boste znali vse obveznosti in aktiv-
nosti uskladiti z učenjem. Še v tem mescu bomo sodelovali na 
Trojica festu in v Benediktu izvedli Stand up. Ponedeljkove 
večere bomo ponovno zabijali in blokirali na odbojkarskem 
igrišču v Voličini. Z RK sodelujemo na krvodajalskih akcijah 
po UE Lenart, kjer udeležencem podarimo manjšo pozornost. 
4. julija bomo izvedli tečaj mešanja koktajlov, v istem mese-
cu bomo končno izvedli dolgo pričakovan tečaj fotografiranja.  
Konec julija se vidimo v Wake parku Dooplek, kjer se vsi na-
učimo ‘vejkat’! Za vrhunec poletja pa se še odločamo – bi raje 
šli na morje ali se ohladit v hladno reko in ob večerih segret s 
taborniškim ognjem, hmm?

Jesen bo tipična za ŠKSG! Upamo, da nam letos vsaj v 
manjši verziji uspe speljat tradicionalen, nepozaben Pütafest, 
med krompirjevimi počitnicami pa spet na ogled enega mno-
gih izmed lepih mest Evrope.

Dijaki – šola je konec, maturo ste zrihtali. Študenti – izpitno 
obdobje boste zrihtali, držimo pesti. Tako da kdaj je pravi čas, 
če ne zdaj? Pridružite se nam in skupaj s ŠKSG doživite nepo-
zabno poletje najboljših let vašega življenja!

Za vse dodatne informacijo smo vam na voljo na uradnih 
urah vsako sredo (17:00-20:00) in vsako soboto (10:00-13:00). 
Lahko pa nas kontaktirate tudi preko socialnih omrežjih (FB, 
IG), nam pišete na info@sksg.org ali obiščete našo spletno 
stran (sksg.org). 

Radi vas imamo, vaš ŠKSG <3

Teja Vogrinec
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ČLANI MDI LENART 
PRED 40-LETNIM 

JUBILEJEM
Jubilej bodo proslavili v soboto, 3. julija, v Športno-re-

kreacijskem centru Polena Lenart
14. marca 1981 je bilo v Lenartu ustavljeno Društvo inva-

lidov Lenart. Z razpadom velike Občine Lenart in z ustanovi-
tvijo novih manjših občin  Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. 
Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Trojica v Sloven-
skih goricah se je društvo preimenovalo v Medobčinsko dru-
štvo invalidov Lenart. Od leta 2017 društvu predseduje Dušan 
Derganc, ki pove, da v društvu deluje 8 socialnih programov: 
preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic inva-
lidnosti, zagotavljanje zagovorništva, informativna dejavnost, 
usposabljanje za aktivno življenje, programi za ohranjanje 
zdravja in drugi rehabilitacijski programi, rekreacija in šport, 
dnevni centri in klubi in kulturna dejavnost.

Zaradi koronavirusnih ukrepov večina dejavnosti v obdobju 
epidemije bolj ali manj miruje ali se izvajajo v skladu z ukrepi 
in priporočili NIJZ. Se pa v društvu že nekaj časa pripravljajo 
na praznovanje 40-letnice društva, ki jo bodo proslavili v so-
boto, 3. julija, na lenarški Poleni. Ob tej priliki bodo ob kultur-
nem programu pripravil piknik. Izdali pa bodo tudi publikacijo 
40 let MDI Lenart. 

V društvo je včlanjenih tudi precejšnje število nepokretnih 
in težje pokretnih članov invalidov. Za te vsako leto enkrat v 
letu, običajno v jeseni, pripravijo samostojno srečanje. Spo-
mnijo pa se jih tudi pred novim letom in pred velikonočnimi 
prazniki, ko jih obiščejo društveni poverjeniki s simboličnimi 
paketi in jim tako dajo vedeti, da niso pozabljeni. Tako so jih v 
skladu s predpisi NIJZ za preprečevanje širjenja koronavirusa 
obiskali tudi pred letošnjimi velikonočnimi prazniki, ko so se 
z velikonočno pozornostjo spomnili 78 svojih članic in članov 
invalidov. Od tega 13 v domu starostnikov v Lenartu. Sicer pa 
MDI Lenart po trenutni evidenci šteje 350 članov invalidov in 
128 članov brez statusa.

Ne pozabimo pa, da so v društvu aktivni tudi na športnem 
področju. Prav pred dnevi sta se moška in ženska ekipa v pi-
kadu s prvima mestoma na regijskem tekmovanju uvrstili na 
državno. Na državno tekmovanje se jim je, kot že večkrat do-
slej, uspelo uvrstiti tudi v streljanju z zračno puško, kamor sta 
se kot posameznika uvrstila Srečko Poštrak z Zavrha in Majda 
Bolšec iz Sv. Ane.

Franc Bratkovič

10. LETALSKI DAN IN 20 
LET AEROKLUBA SRŠEN 

CERKVENJAK
Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos obeležuje že 20. leto 

uspešnega delovanja 
V teku je pestro leto polno aktivnosti. To soboto, 19. 6. 

2021, bomo organizirali največjo klubsko prireditev, in sicer 
že 10. LETALSKI DAN AK CERKVENJAK 2021 in 20. 
obletnico delovanja AK Sršen Cerkvenjak.

Vsi, ki imate radi letalski šport ali letenje nasploh ponovno 
vljudno vabljeni to soboto na vzletišče v Čagoni, da skupaj z 
nami podoživite dan, poln letalskega programa.

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

Smo stališča, da je treba izkoristiti ta veliki potencial, ki ga 
nudi samo vzletišče in v prihodnje intenzivno izvajati vse ak-
tivnosti, da bo izvajanje obrambe pred točo iz Cerkvenjaka ter 
obisk letal iz tujine kaj kmalu realnost.

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, modelarje 
kot motorne padalce. Prav tako želimo še naprej aktivno sodelo-
vati z domačimi in tujimi klubi ter delati na približevanju letal-
skega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zainteresirane va-
bimo, da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših prireditvah.

Dogajanje na letalskem dnevu

Spremljajte nas in se nam pridružite na: 
 http://www.facebook.com/AeroklubSrsen/

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak
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NK CERKVENJAK, 
ZAKLJUČEK 

TEKMOVALNE SEZONE 
IN 13. NOGOMETNA ŠOLA

Takoj, ko so se marca začeli sproščati epidemiološki ukrepi, 
smo v NK Cerkvenjak, z vsemi selekcijami, seveda z upošte-
vanjem predpisanih ukrepov začeli s treningi in se pripravlja-
ti na morebitno nadaljevanje prvenstva. Z 11. majem pa smo 
na veliko žalost bili obveščeni, da se vsa tekmovanja v vseh 
selekcijah pod okriljem MNZ Maribor zaključijo za sezono 
2020/21. Nogometaši kljub temu nismo prenehali s treningi in 
se pridno pripravljamo na naslednjo sezono.

24. maja smo izvedli tudi občni zbor NK Cerkvenjak, kjer so 
vsi organi kluba ugotovili, da je NK Cerkvenjak postal stabi-
len klub, kar se tiče financ so poravnane vse obveznosti, naku-
pilo se je veliko nove opreme, klub pa sodeluje tudi pri vzdr-
ževanju nogometne zelenice in nabavi skupne opreme ter tudi 
s tem potrjuje dobro sodelovanje z občino. Se pa tudi pri nas, 
tako kot verjetno v vseh športnih klubih kaže upad članstva, 
pri nas samo v 
določenih selek-
cijah, kjer že prej 
nismo bili kadro-
vsko najmočnejši 
in se vsak igralec 
pozna. Raste pa 
število članov no-
gometnega vrtca, 
zato smo za to 
selekcijo priskr-
beli še dodatnega 
trenerja.

Upravni odbor 
pa je z mislimi 
že pri naslednjem 
večjem projektu, 
to je organizacija 
13. nogometne 
šole, ki bo od 
21. do 25. maja. 
V upanju, da se 
bodo do takrat vsi 
ukrepi sprostili, 
upamo na lepo 
udeležbo, mi pa 
se bomo potru-
dili za čim lepše 
in zanimivo po-

stransko dogajanje v nogometni šoli.
Nekaj besed pa še o že prej omenjeni najmlajši in najštevilč-

nejši ekipi, to je nogometni vrtec, v katerem trenira 28 otrok. 
Za delovanje ekipe je izjemno pomembno odgovorno, učin-
kovito in transparentno delo ob dejstvu, da želimo pri otrocih 
spodbuditi pripadnost, ki je več kot potrebna za delovanje klu-
ba. Le skupaj smo namreč močnejši in le prave ekipe v slo-
gi najdejo moč. Iz moči pa vemo – izhajajo zmage, ponosno 
dvignjeni pokali in sladki poljubi kolajn … Po drugi strani pa 
le močni športniki hrabro prenašajo poraze. Visoko dvignjena 
glava, ki ob vsakem atomu zmanjkane podaje, zadetka …najde 
motivacijo in še večji zagon za doseganje zastavljenih ciljev.

Zastavljeni cilji našega kluba pa zasledujejo smer pri mladih 
spodbujati zdrav način življenja. Zato smo izjemno veseli, da 
smo del projekta NLB Šport mladim, s katerim delimo isto 
vizijo: mlade ljudi, izpred TV, računalnikov in telefonov vrniti 
nazaj v naravo, telovadnice in igrišča. Poleg sponzorske pod-
pore, s katero imamo olajšano delovanje in hkrati nižje stroške 
treningov, se znotraj projekta učimo tudi preudarnega ravnanja 
z denarjem, se vključujemo v aktivacije, s katerimi skupaj z 
otroki navijamo za svoje idole, in smo družbeno odgovorni. 

Jani Dimec, predsednik NK Cerkvenjak
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VETERANI »ANTUJA« 
ORGANIZATORJI 

VETERANSKE LIGE
V nedeljo, 6. 6. 2021, se je na ŠRC Cerkvenjak v Kadrencih od-

igralo 6. kolo spomladanskega prvenstva Veteranske lige malega 
nogometa na travi, sezone 2020/21. Organizatorji so bili veterani 
»Antuj«, kot se imenuje ekipa, ki že nekaj let tekmuje v ligi, ki 
poteka med veteranskimi ekipami z območja Slovenskih goric. 

Organizatorji so se zelo potrudili in ligo odlično organizirali. 
Za vse ekipe so pripravili pogostitev in nekateri so se kar ne-
kaj časa zadržali na čudovitem objektu ŠRC-ja. Ekipa veterani 
»Antuj« se trenutno nahaja na 4. mestu lige in jih do konca 
prvenstva čaka še kar nekaj težkih tekem.

Andrej Kocbek

»HIŠICA«  POSTAJA 
PREMAJHNA

Cerkvenjaški  vrtec 
Časi, ki jim utiramo različne poti, so največkrat nepredvidljivi, 

pa čeprav ljudje na prihodnost gledamo optimistično. Tudi naša 
življenja so prežeta z mnogoterimi, največkrat nepričakovanimi 
situacijami. Kljub temu pa smo ljudje tisti, ki oblikujemo in 
izgrajujemo prihodnost in svoja pričakovanja. Tudi dnevi, ki jih 
preživljamo nam v zadnjem letu in pol odpirajo popolnoma nove 
oblike realnosti. Nenazadnje se srečujemo s težavo, na katero člo-
veštvo sploh ni bilo pripravljeno. Ljudje kot socialna bitja imamo 
že v svojem genomu izgrajene elemente primarne socializacije, 
ki se kažejo kot sobivanje, vzgoja, pridobivanje vrednot, izobra-
ževanje in pridobljena znanja. To pa seveda ne gre, če pri tem 
ni staršev, vrstnikov, družbe, države in določenih izobraževalnih 
institucij. Veliko vlogo pri odraščanju ima tudi vrtec, ki je v naših 
okoljih pustil del zgodovine, čudovitih spominov in še česa. Že 
od zgodnjega otroštva smo tako vpeti v različne tokove človeške 
družbe. Posledično tudi naši spomini sežejo veliko nazaj, naj-
večkrat celo v naša najzgodnejša leta. Spomini, prve izkušnje, 
prva znanja in čudovita prijateljstva so tista, ki se jih najrajši spo-
minjamo.  In ravno zato se tudi marsikaj v življenju zgodi prvič. 
Vsak »prvič« je kot prelomna točka v našem življenju, po kateri 
stvari ne bodo iste, kot so bile. Nekatera prva doživetja se za 
vselej usidrajo v naš spomin. Po določenem preteku časa prebu-
jajo vznemirljiva, težko določljiva občutja. Ta so lahko prijetna 
ali neprijetna, največkrat pa so mešanica obojega. Vsak »prvič« 
pomeni izziv, zahteva določen napor in prinaša, če gre vse po 
sreči, nove izkušnje, ki nas obogatijo in peljejo naprej. Zgodi se, 
da je izziv prevelik, zahteve, pred katere smo prvič postavljeni, 
pa previsoke. Ne znamo jih rešiti s sredstvi, ki jih poznamo in ne 

IZ ŠOLE IN VRTCA

zmoremo iznajti novih. K izidu prispevajo naše pretekle izkušn-
je, spretnosti, ki smo jih pridobili, čustvena toleranca, ki nam je 
bolj ali manj lastna, in odpornost. Otrok pride v vrtec kot bolj ali 
manj socialno spreten. Morda mu ni bilo treba nikdar navezovati 
stikov z vrstniki ali ljudmi, ki jih ni poznal in mu je bil ozek krog 
družine zadosten. Predvsem pa se otrok z odhodom v vrtec ločuje 
od svojih staršev, kar vzbuja veliko različnih, tudi bolečih čustev. 
Seveda vsa ta čustva že zelo hitro niso več boleča in otrokom 
ne povzročajo večjih težav. V vrtcu se hitro sklenejo nepozabna 
prijateljstva in navezanost na skupino, ki ji otrok pripada.

Vrtec iz zračne perspektive

Še iz »kratke« zgodovine našega vrtca
Zgodovina našega vrtca sega že več kot štiri desetletja nazaj, 

zadnjih 20 let pa je bilo zanj še posebej uspešnih. V letu 1998, 
ko se je ustanovila občina, je vrtec praznoval 20 let delovanja. 
Ob tej priložnosti je bila še otvoritev obnovljenega igrišča. 
Novo obdobje se je za vrtec v Cerkvenjaku začelo septem-
bra 1999 leta, ko je na novo ustanovljena Občina Cerkvenjak 
sprejela Odlok o ustanovitvi Javno vzgojno izobraževalnega 
in vzgojno varstvenega zavoda OŠ Cerkvenjak. S tem je vrtec 
postal sestavni del – enota tega zavoda.  V letu 1999 je bil 
sprejet še Kurikulum za vrtce, državni dokument, ki predpisu-
je cilje in drugačno strokovno doktrino.

Kurikulum smo začeli postopno uvajati v šolskem letu 
2000/2001, v šolskem letu 2001/2002 pa so ga obvezno začeli 
izvajati vsi vrtci v Sloveniji. Vsa leta od ustanovitve v letu 
1978, je vrtec v večini izvajal skrajšano pripravo na šolo. V 
šolskem letu 2000/2001 se je OŠ Cerkvenjak vključila v pro-
gram devetletke in skrajšana priprava otrok na OŠ ni bila več 
potrebna, saj so se v 1. razred vključili šestletni otroci. 

Tako je bilo še v starem vrtcu.

Morda še nekaj zanimivosti iz zapisov kronike vrtca:
 - v letu 2000/2001 smo se vključili v postopno uvajanje 

kurikuluma za vrtce;
 - v marcu leta 2000 je za kvalitetnejše bivanje otrok starejše 

skupine poskrbela občina Cerkvenjak z nabavo novih mizic 
in stolov;
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 - v juniju leta 2000 smo izvedli delovno akcijo na igrišču vrt-
ca. S pomočjo staršev in    zunanjih sodelavcev smo izdelali 
leseni peskovnik, leseno hišico ter skalnjak z vodometom

 - vrtec dobi ime PIKAPOLONICA; 
 - v decembru 2000 smo izdali prvo lastno Publikacijo vrtca;
 - 22. 6. 2003 je bila otvoritev novega igralnega prostora - 

pokrite terase.

Od 20. – 24. 10. 2003 - ob praznovanju Tedna otroka so po-
tekale prireditve v počastitev 25. obletnice  ustanovitve in delo-
vanja vrtca. Otroci so ustvarjali v likovnem ateljeju, srečali sta 
se prva in zadnja generacija otrok, pripravili smo razstavo li-
kovnih del in fotografij, ki so nastale v vrtcu v 25 letih. Prazno-
vanje smo zaključili s prireditvijo v večnamenskem prostoru 
šole. Ob praznovanju obletnice smo izdali publikacijo » Naših 
25 let «. V šolskem letu 2003/2004 sta obe igralnici dobili novo 
opremo prilagojeno otrokom in zahtevam kurikulumu – otro-
kom dostopne police, igrače, različni kotički …  V šolskem 
letu 2004/2005 smo se vključili v EKO PROJEKT in 22. 4. 
2005 posadili javor, podpisali eko listino, izdelali zloženko, ...

V juniju - 3. 6. 2005 – smo prejeli ekozastavo, ki jo vsako 
leto potrjujemo. Vedno skrbimo za čisto in urejeno okolje ter 
izvajamo druge dejavnosti iz tega področja.

Spomladi 2005 smo na igrišče namestili nova lesena igrala 
(otvoritev je bila 21. junija 2005), igralni park smo obogatili 
še v letu 2007 z igrali na vzmet in vrtiljakom. V tem šolskem 
letu smo posodobili tudi kuhinjo z novo opremo, ki ustreza 
normativom HACCP programa. Celotno šolsko leto 2007-
2008 je bilo zaznamovano tudi s praznovanjem 30. obletnice 
delovanja vrtca. Izdana je bila pisna publikacija z naslovom 
Mozaik sedanjosti in prihodnosti. V vseh nadaljnjih letih je 
vrtec v celoti izpolnjeval zahteve lokalnega okolja in s tem v 
celoti zagotavljal institucionalno oskrbo predšolski otrok.

Otroci vrtca so se junija 2013 poslovili od starega vrtca

V mesecu septembru 2014 smo se preselili v popolnoma 
nove prostore nizkoenergetskega šestoddelčnega vrtca. Otvo-
ritev novega vrtca je bila 26. 9. 2014.

Na novem vrtčevskem igrišču

Od 1978 – 1995 leta je vrtec v posameznem šolskem letu 
povprečno obiskovalo 23 otrok, od 1995 – 2005  povprečno 40 
otrok in od tega leta naprej je bilo v vrtec vključenih 38 otrok. 
Do izgradnje novega vrtca se je število otrok v vrtcu poveče-
valo, še posebej po izgradnji novega šest oddelčnega vrtca, ki 
je bil odprt septembra 2014.

Danes, 3. junija 2021, v vrtcu Cerkvenjak deluje polnih 6 
oddelkov, v katere je vključenih 108 otrok. Postali smo pre-
tesni glede na trenutne in prihajajoče potrebe staršev. Naša 
namera je, da v naslednjih letih vrtec dogradimo ter otrokom 
in staršem ponudimo dovolj prostora za bivanje otrok v vrtcu. 
Izdelana je že idejna zasnova dograditve. V tem projektu bi 
naš vrtec razširili za dodatne 4 oddelke.

Skupaj bi tako bilo v prihodnje na razpolago 10 oddelkov, v 
katere bi lahko sprejeli še vsaj dodatnih od 60 - 80 otrok. 

Danes se to morda nekomu zdi preveč; pa  zagotovo ne bo 
tako, saj tudi nekatera naša predvidevanja iz preteklosti niso 
zgrešila cilja, pa čeprav so nekateri o tem na veliko dvomili.

Bodoči dograjeni vrtec

Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje prisluhnili svojim 
potrebam in našo »hišico« povečali. Ta bo še mnoga desetletja 
nudila otrokom kraj nepozabnih spominov iz zgodnjega otroštva.

Seveda sem to misel zapisal že večkrat, pa jo bom tudi to-
krat, ob zaključku mojega pisanja: „Šole in vrtca ni brez ljudi, 
predvsem pa ni dobre šole in vrtca brez zadovoljnih posame-
znikov.“ In tako bo zagotovo tudi v prihodnje.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., ravnatelj

»POGUMNO« PO UČNIH 
POTEH

„Človeško srce, ki je proč od narave,
 postane trdo.“ Standing Bear

Sam naslov prispevka nas povede v vsebino  triletnega pro-
jekta POGUM, ki smo ga  na OŠ Cerkvenjak- Vitomarci za-
čeli uvajati v šolskem letu 2019/20. Projekt je zasnovan na 
evropskem referenčnem okviru 8 veščin oz. kompetenc, ki so 
pomembne za človekovo delovanje.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in vključiti model 
spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah. Podje-
tnost je kompetenca za vse življenje. Podjeten si, ko izko-
ristiš priložnosti in zamisli ter jih pretvoriš v vrednost za 
druge. Ustvarjena vrednost je lahko finančna, kulturna ali 
družbena(FFE-YE,2012)

Izobraževanje podjetnosti je učenje razvijanja miselnih 
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spretnosti in je ključna kompetenca za vse učence, ker podpira 
osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in 
zaposljivost.

Krepitev kompetence podjetnosti je pomembna za vseži-
vljenjsko učenje, proces v vseh disciplinah učenja in za vse 
oblike izobraževanja in usposabljanja, ki prispevajo k podje-
tniškemu duhu ali vedenju, z ali brez komercialnih ciljev.

Ključni cilji projekta so:
 y razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in 

evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli 
in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in 
okoljem;

 y opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in 
strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, dru-
gih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnate-
ljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Evropski referenčni okvir za ključne kompetence za vseži-
vljenjsko učenje kompetenc umešča tudi kompetenco samoi-
niciativnosti in podjetnosti.

Samoiniciativnost in podjetnost opredeljuje kot »sposobnost 
posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje 
ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposob-
nost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta 
sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsak-
danjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu 
pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju prilo-
žnosti, je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, 
ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske 
dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati za-
vest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.«

Kompetenco podjetnosti jasno ločujemo od pojma pod-
jetništvo. Podjetnost razumemo kot naravnanost  človeka, 
podjetništvo pa kot poklic. Razvoj podjetnosti je koristen 
za posameznika in bogati njegovo življenje, zato sedma 
kompetenca, imenovana samoiniciativnost in podjetnost, 
poudarja razvoj podjetnosti oziroma »sposobnost posame-
znika za uresničevanje svojih zamisli« in ne podjetništva.

In kako smo se lotili projekta?
Strokovni delavci šole smo, po predlogu ravnatelja mag. 

Mirka Žmavca, za vključitev v triletni projekt (podprt s strani 
evropskega socialnega sklada, Ministrstva za šolstvo in šport 
in Zavoda za šolstvo RS Slovenije)  začeli razmišljati s ka-
kšnim načinom dela v šoli z učenci in za učence, bi dosegli 
čim večjo vključenost vseh učencev v projekt.

V mislih se nam je porodila ideja, da sta Klopotčeva  in An-
draževa učna pot tisti podlagi, na kateri bi učitelji in učenci 
lahko sodelovali in  skupaj stopili po poti vseživljenjskega 
učenja in spodbujanja pomembnih življenjskih kompetenc 
kot so odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vizija, vrednote-
nje idej, etično in trajnostno razmišljanje, samozavedanje in 
samoučinkovitost, motiviranost in vztrajnost, finančna in eko-
nomska pismenost, načrtovanje in upravljanje, sodelovanje z 
drugimi in učenje iz izkušenj.

Pripravili smo načrt dela in vanj umestili načela in kompeten-
ce, ki jih bomo razvijali. Odločili smo se, da bomo razvoj kom-
petenc razvijali v okviru dni dejavnosti, skozi celo šolsko leto.

Tako smo v septembru 2019, na športnem dnevu, prehodili 
učno pot. Na pohodu so učenci spoznali vse točke na UP, 
med potjo so opazovali  naravo, fotografirali in reševali za po-
hod pripravljene učne liste, kjer so odgovarjali na vprašanja v 
zvezi z učno potjo.

V okviru naravoslovnega  dne so učenci na vseh točkah 
spoznavali floro in favno učne poti, spoznavali zelišča  in iz 
njih pripravili sirup, posušili za čaj, izdelali načrt za postavitev 

in zasaditev botaničnega vrta poslušali zvoke v naravi, izdelali 
kemijsko analizo vode v ribniku, razmišljali o uporabi učne 
poti za rekreacijo, spoznali čebelnjak, iskali zaklad in se ob 
tem učili angleščine, ter izvedli praktične matematične naloge.

V okviru  tehničnega dne so učenci spoznavali družbe-
no- geografski del, kot so različne reliefne oblike v pokrajini, 
vodo kot vir življenja in kulturno ter naravno dediščino .

Zaradi koronavirusa, smo morali del programa opraviti vir-
tualno, vendar so se učenci vključevali tudi na ta način. 

V šolskem letu 2020/21 nadaljujemo s projektom in ga nad-
grajujemo. Učenci so v tem letu že  izrazili svoje ideje, in sicer 
naredili so reklamne spote za promocijo učne poti in pripravili 
učne liste.

V okviru letošnjega šolskega parlamenta so učenci raziskovali 
poklice in gospodarske dejavnosti, ki so vezani na učno pot.

Želimo si, da bi učno pot nadgradili, dodali nove točke in 
učence spodbujali k promociji učne poti. K sodelovanju bomo 
povabili tudi župana Občine Cerkvenjak in županjo Občine 
Sv. Andraž.

Učenci med pripravo sirupa iz zelišč 

Učni poti sta lahko odlična turistična in obenem učna de-
stinacija, ki nudi popotniku večdnevno raziskovanje kraja. 
Turist ima možnost prespati na znanih domačih izletniških 
kmetijah, ki nudijo izvrstno kulinariko in dobro kaplji-
co. Učna pot lahko poveže vse dejavnike dobre turistične 
ponudbe, projekt POGUM pa je tista možnost, da se tega 
zavedo naši učenci, ki bodo nadaljevali  življenje in delo v 
teh krajih.

Jasna Lipovž, vodja projekta POGUM

Športna prireditev 

»VETER V LASEH - 
S ŠPORTOM PROTI 

ZASVOJENOSTI«
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci že vse od leta 2004 sodeluje v  

projektu VETER V LASEH. Tudi letos smo v sredo, 26. 5. 2021,  
izpeljali športni dan (kros, met žogice, streljanje in športne igre). 

Slogan akcije je S športom proti zasvojenosti! Mlade želi-
mo ozavestiti, da vse oblike zasvojenosti negativno vplivajo 
na posameznikovo življenje, na drugi strani pa imajo športne 
aktivnosti in redno gibanje velik pozitiven učinek na splošno 
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počutje in uspešnost na vseh področjih. 
Zato želimo z bogatim celodnevnim 
športnim in spremljevalnim progra-
mom doseči, da bi mladi preživeli dan 
ob športu in druženju s svojimi druži-
nami in sovrstniki ter spoznali, da je 
šport v prvi vrsti zabava, sprostitev, 
druženje s prijatelji, veselje in smeh. 
Izvedbo programa Veter v laseh je omo-
gočilo sofinanciranje Fundacija za šport, 
Športna unija Slovenije, občina Cerkve-
njak, občina Sv. Andraž in OŠ Cerkve-
njak – Vitomarci. Letos je prireditev po-
tekala na dveh destinacijah.

Učenci matične osnovne šole so tek-
movali na ŠRC Cerkvenjak v krosu, 
streljanju z zračno puško, metu žogice 
in raznih športnih igrah. Imeli smo tudi 
delavnice v novem objektu VITALIN- 
točka za vitalnost v vseh življenjskih ob-
dobjih, kjer so se izvajale aktivnosti ter 
promocija zdravega načina življenja in z 
medgeneracijskim sodelovanjem pove-
čati kakovost življenja za ranljive ciljne 
skupine in zmanjšati tveganja njihove 
socialne izključenosti.

Učenci podružnične osnovne šole - Vito-
marci so imeli tekmovanje v Mužah v tro-
boju (tek, met vorteksa in skok v daljino). 

Vsi učenci so prejeli majico z napisom 
Veter v laseh in praktično darilo športne 
unije Slovenije (vrečko za copate). Najbolj-
ši v vsaki kategoriji so prejeli tudi medalje. 

Za kvalitetno izvajanje aktivnosti v krosu, metu žogice, stre-
ljanju z zračno puško, med dvema ognjema, skoku v daljino, 
frizbiju, tenisu, malem nogometu, odbojki, badmintonu in raz-
ličnih elementarnih igrah so skrbeli učitelji, strokovni sodelav-

ci iz posameznih športnih klubov in vzdrževalci ŠRC.
Ponovno se je izkazalo zelo dobro sodelovanje osnovne šole, 

lokalne skupnosti in prostovoljnih aktivistov v športnih klubih.

Miha Čuček, prof. športne vzgoje

ŠOLSKI RADIO
V času sodobne tehnologije si težko predstavljamo življenje 

brez radia najstarejšega množičnega medija, ki ga uporablja-
mo vse od začetka 20. let 20. stoletja. Na različnih frekven-
cah svoje programe pripravljajo in oddajajo številne radijske 
postaje med katerimi lahko izbiramo. In temu pestremu naboru 
radijskih programov učenci OŠ Cerkvenjak – Vitomarci doda-
jajo še svoje oddaje šolskega radia. Njihovim vsebinam pris-
luhnejo po šolskih zvočnikih. Vsi tisti, ki to zamudijo, in vsi, 
ki več ne sedijo v osnovnošolskih klopeh, pa njihovim vsebi-
nam lahko prisluhnejo na spletni strani šole. Oddaje jih čakajo 
v zavihku aktivnosti – šolski radio. Nekajkrat letno lahko od-
dajam, ki jih pripravijo učenci  šole, prisluhnemo tudi po radiu, 
ki oddaja na frekvenci 96,4 MHz, in sicer na radiu Slovenske 
gorice, kjer sodelujemo v programu Iz osnovnošolskih klopi. 
Kljub šolanju na daljavo, smo tudi v letošnjem šolskem letu 
pripravili obe oddaji za radio Slovenske gorice. Kot je bilo  
pričakovati, so si učenci novinarji (fotografija spodaj) skladno 
z razmerami za osrednji temi izbrali šolanje v času epidemije.   

Sicer pa vsebine šolskih radijskih oddaj že sedmo leto za-
pored pripravljajo učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost 
šolski radio. Mladi šolski novinarji na začetku leta pripravijo 
program oddaj, ki se predvajajo vsaj enkrat mesečno. Čeprav 

pustijo svoji ustvarjalnosti prosto pot in predlagajo ter si iz-
berejo rubrike, ki so povezovalna nit vseh oddaj, že na prvem 
delovnem srečanju pod vodstvom mentorice razvijajo sposob-
nosti kritičnega izbiranja medijskega sporočila. 

V živahni debati, ki poteka na vseh sestankih kjer se načrtujejo 
vsebine posameznih oddaj, razvijajo sposobnosti izražanja mnenja 
in razpravljanja ter sprejemanja različnih mnenj. Svoje rubrike in 
prispevke prilagodijo pestri sestavi poslušalcev, učencem od 1. do 
9. razreda in zaposlenim na šoli. V svojem prostem času pripra-
vijo prispevke, ki jih pred snemanjem pregleda mentorica. Sledi 
snemanje, kjer se učenci nemalokrat nasmejijo do solz. Trema jih 
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pogosto pripelje do številnih smešnih situacij. Mladi novinarji 
tako razvijajo svoje komunikacijske veščine, kar pa s snemanjem 
intervjujev in anketiranjem omogočajo tudi ostalim učencem šole. 
Šolski radio je torej dejavnost, ki povezuje vse učence in tudi 
delavce šole. Učence še najbolj povezuje glasovanje za pesem, 
ki se predvaja v naslednji oddaji. Zraven omenjenega, dejavnost 
šolski radio, daje učencem priložnost za razvijanje socialnih 
veščin, potrebnih za sodelovanje, jih navaja na koristno izrabo 
prostega časa in na aktivno sodelovanje pri kreiranju medijskih 
vsebin ter jim daje priložnost, da si pridobivajo zanimanje in interes 
za medijske poklice. Morda pa se bo katero izmed imen učencev 
naše šole v prihodnosti pojavilo kot novinarsko ime množičnega 
medija, poznanega v celotnem slovenskem prostoru ali širše.

Mentorica interesne dejavnosti šolski radio, Štefka Smej 

JURČIČEVO LETO
Josip Jurčič, pripovednik, dramatik, časnikar - avtor prvega 

slovenskega romana Deseti brat. 
Jurčič se je rodil 4. marca 1844 na Muljavi (Dolenjska). Od-

raščal je v revni kmečki družini, rasel je ob dedovih pripoved-
kah. V osnovno šolo je hodil v 12 kilometrov oddaljeno Višnjo 
Goro, kamor je odhajal peš.

Literarno ustvarjati je začel že zelo zgodaj, pri 17 letih je ob-
javil avtorsko Pripovedko o beli kači (letos je 160 let od objave).

Jurčič se je kot mlad fant zaljubil v hčerko nemškega gra-
ščaka Otta, pri tej družini  je bil učitelj. Kaj hitro je ugotovil, 
da sta z Johano družbeno daleč narazen, zato je nekega dne 
brez pozdrava zapustil grad. Johanni je ljubezen 15 let kasneje 
izpovedal  v ljubljanskem hotelu Slon.

Na Dunaju je študiral slavistiko, vendar študija ni dokončal, saj 
je živel tam v velikem pomanjkanju, večkrat je stradal, spal na 
mrzlem. V dunajskih časih je mlad pripovednik zelo veliko pisal.

Jurij Kozjak – slovenski janičar, je pripoved, ki je bila zelo 
dobro sprejeta pri bralcih (uspešnica), potem so sledila druga 
njegova dela. 

Leta 1871 (150 let praznujemo v tem letu) je postal glavni ure-
dnik časopisa SLOVENSKI NAROD, nekaj časa je izhajal v Ma-
riboru, kasneje se je uredništvo preselilo v Ljubljano. Časopis je 
kar hitro začel izhajati dnevno. 9 let je Jurčič živel s časopisom, 
pisal je članke, časopis urejal, večino dela je opravil sam. Zaradi 

tega je trpelo njegovo literarno ustvarjanje. Jurčič je bil pomemb-
na kulturna in politična osebnost svojega časa. Prijateljeval je s 
Franom Levstikom, Jankom Kersnikom, Franom Levcem, Iva-
nom Tavčarjem in drugimi pomembnimi možmi tega časa.

Leta 1866 je izdal prvi slovenski roman Deseti brat. Bil je 
in ostaja izredno bran in priljubljen pisatelj med slovenskimi 
bralci. Njegovi liki so vaški posebneži (Krjavelj), kmetje, izo-
braženci, pripoveduje o kmetih, ljubezni, zgodovini; dostikrat 
v njegovih zgodbah gre o ljubezni med revnim in bogatim, ta 
ljubezen je nemogoča in morda premagajo tudi prepreke za 
poroko. Posebno so mu uspeli liki vaških posebnežev. Njego-
ve povesti Sosedov sin, Domen, Hči mestnega sodnika in ro-
mani Deseti brat Doktor Zober Cvet in sad so med najbolj iz-
posojanimi in branimi knjigami. Humoreska Kozlovska sodba 
v Višnji Gori je prevedena v 12 jezikov, meni je posebej ljuba 
in posebna novela Telečja pečenka, preizkusil se je v pisanju 
dramskih del, napisal je prvo slovensko tragedijo Tugomer.

Več let je prijateljeval z Maričko Šventner, učiteljico, hotel jo je 
poročiti, temu je nasprotoval njen oče, čeprav je Jurčiča zelo ce-
nil. Ko je čez leta po načrtovani snubitvi težko zbolel, je bil prav 
pomirjen, da si ni ustvaril družine, ki bi v tem primeru zelo trpela.

Umrl je star komaj 37 let, 3. maja 1881 (140 let), 48 ur pred 
smrtjo je napisal svoj zadnji časopisni prispevek.

Jurčičeva domačija vas vabi na izlet, obiščite njegovo roj-
stno hišo, Krjavljevo kočo ali si oglejte igro na prostem, za-
igrano po njegovih literarnih delih (https://prijetnodomace.si/
top-dozivetja/jurciceva-domacija/).

Jožica Vršič Novoselnik, učiteljica

GLEDALIŠKI 
KROŽEK

Gledališki krožek je zelo zani-
miv. Jaz si že od nekdaj želim igrati. 
Igranje mi gre kar dobro od rok. Pri 
krožku igramo, učimo se besedilo in 
izdelujemo rekvizite. Najraje imam 
nastopanje. Kostum sem si izdelala 
sama.

Igrali smo igro Zrcalce. Naslednje 
leto se bom spet prijavila h krožku.

Vanesa Žvajkar, 4. a

POMLAD
Kurenti so zimo odgnali

in cvetočo pomlad nam pripeljali.
Toplo Sonce dolgo ne zaide,

zjutraj pa rano vzide.

Zdaj toplo bo postalo
in po pomladi zadišalo.

Lepa je pomlad, 
ko v mesecu marcu

kuka izza vrat.

Gaja Kovačec, 7. A

MLADI PIŠEJO
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V spomin

 JOŽE BRAČEK
Na pragu poletja smo se 1. junija 2021 na pokopališču pri 

Sv. Andražu v Slovenskih goricah poslovili od našega najbolj 
znanega in priljubljenega gostinca ter uspešnega podjetnika 
in dobrega prijatelja Jožeta Bračka. Jože je bil res človek z 
veliko začetnico, saj je imel izreden socialni čut in je bil vsa-
komur pripravljen pomagati. To so znali ceniti njegovi za-
posleni v Gostišču pri Antonu in nasploh vsi tisti, ki smo ga 
srečevali poslovno ali samo kot prijatelji.

Jože Braček se je rodil 19. februarja 1959 v Drbetincih, 
sedanja Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, materi 
Jožefi in očetu Alojzu, pozneje sta se mu pridružili še sestri 
Slavica in Olga. Osnovno šolo je obiskoval v Vitomarcih in 
v Mladiki na Ptuju. Nato se je vpisal na kovinarsko šolo in 
pozneje nadaljeval študij na Pravni fakulteti v Mariboru. Z 
nazivom pravnika se je zaposlil na Zemljiškem oddelku v 
takratnem Agrokombinatu Lenart, kjer si je nabiral prve iz-
kušnje za delo s strankami in pravnimi akti. Glede na to, da je 
bil zelo komunikativen, bistrih misli in odločitev ter je hkrati 
še imel vodstvene sposobnosti, je dokaj hitro postal vodja 
Turistične agencije Klopotec v Lenartu, kjer je oral ledino 
takratnega turizma v osrednjih Slovenskih goricah. Vse te 
pridobljene izkušnje na področju gostinske in turistične po-
nudbe so ga privedle k temu, da je tudi sam stopil na pot zelo 
uspešnega gostinca. Njegovo Gostišče pri Antonu je postalo 
znano širom po Sloveniji in še preko meje. Cerkvenjačani 
smo se vedno radi pohvalili z njim, saj so nas mnogi ljudje 
prepoznali po nam ljubem gostišču. Prav zaradi njihove pre-
poznavnosti in vseh drugih atributov, ki jih imajo, so prejeli 
tudi najvišje priznanje Občine Cerkvenjak, to je zlati grb ob-
čine. Jože pa je kljub temu ostal še vedno skromen in je koval 
nove projekte za razvoj gostišča ali naše občine. V sosednji 
Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je pred leti kupil in preuredil 
oz. posodobil Gostišče pri Maji. Pred tridesetimi leti se je 
Jože poročil z ženo Majdo, s katero ima sinova Mateja in 
Petra. Iz prve partnerske zveze pa ima hčerko Dragico. Prav 
njegov vizionarski, podjetniški in družinski čut je bil tisti, ki 
ga je vodil skozi življenje, ki pa se je žal prehitro končalo, 
glede na to, kaj bi lahko še skupaj uresničili.

Tudi kot športnik je bil Jože Braček poln energije in en-
tuziazma, saj je bil ustanovitelj Kluba malega nogometa iz 
Vitomarcev, s katerim so osvajali številne turnirje ter postali 
prepoznavni v takratni skupni državi. V Vitomarce so priha-
jali klubi malega nogometa, ki so takrat veliko pomenili tudi 
v širšem jugoslovanskem merilu. Jože je bil univerzalni špor-
tnik, saj je poleg tega, da je bil dober nogometaš, tudi zelo do-

bro smučal ali se rekreativno 
udejstvoval še v drugih špor-
tih. Prav zaradi vsega tega je 
tudi kot gostinec in podjetnik 
zelo podpiral športne klube in 
športnike, ki so ga zaprosili 
za donacijo in so s ponosom 
nosili ime njegovega Gostišča 
pri Antonu. Jože bo tako za 
vedno ostal zapisan razvoju 
športa v Slovenskih goricah, 
ki ga je vztrajno podpiral.

Njegova življenjska energi-
ja in plemenitost duha nam bo vsem ostala v spominu, saj je 
vedno našel pravo besedo ali način, kako rešiti nastalo situ-
acijo. Njegove besede, polne optimizma – ni problema, to 
bomo rešili – so nas vse bodrile tudi takrat, ko nismo imeli 
prave rešitve. Jožeta sem poznal več kot 40 let in naju je 
vezalo zelo dobro in iskreno prijateljstvo, ki ni bilo nikdar 
na preizkušnji.

Prav zaradi tega nam je vsem njegovim prijateljem, znan-
cem, družini in tistim, ki ste ga imeli zelo radi, toliko težje, 
saj smo se morali posloviti od človeka, ki je izžareval veliko 
pozitivne energije in dobrote. S težavo smo sprejeli novico, 
da je v svojem 63. letu izgubil bitko z boleznijo, toda njegova 
dela nas bodo vedno spominjala nanj. Jože Braček je pustil 
velik pečat v Občini Cerkvenjak in med Cerkvenjačani, pa 
tudi v domači Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 
širše, zato ga bom ohranili v lepem in trajnem spominu.

Marjan Žmavc, župan  

Tako so se od priljubljenega Jožeta Bračka pred njegovim gosti-
ščem poslovili njegovi zaposleni. Foto: F. B.

MED NAŠIMI LJUDMI

90 LET VERONIKE 
SIMONIČ

13. januarja je v Cogetincih dopolnila 90 let Veronika Simo-
nič, rojena Poljanec. Rodila se je 13. januarja 1931 kot četrti 
otrok družine Ludvika in Marije Poljanec. V Poljančevi druži-
ni je bilo šest otrok in od njih živi le še Veronika, ki je od vseh 
njih dočakala tudi najvišjo in častitljivo starost.

Po osnovni šoli se je pri svoji teti izučila šiviljstva in to delo 
kot hobi opravljala poleg kmečkih opravil in gospodinjstva na 

domači kmetiji, dokler ji je dopuščalo zdravje. Poročila se je 
stara 21 let z znanim tesarskim mojstrom Vinkom Simoničem. 
Skupaj sta dočakala zlato poroko, ki sta jo obhajala leta 2002.

V zakonu so se jima rodili trije otroci, Ivan, Marica in Zinka, 
ki so ju osrečili s tremi vnukinjami in dvema vnukoma. Že 
nekaj let pa svojo babico in prababico, ki je postala vdova pred 
šestnajstimi leti, z obiski osrečujejo tudi trije pravnuki in dve 
vnukinji. 

Poleg gospodinjstva in dela na domači kmetiji ter šivanja 
je našla čas tudi za petje v cerkvenem zboru, aktivna je bila 
tudi v društvu kmečkih žena in deklet in  kulturnem društvu. 
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V začetkih parade kmečkih običajev in navad v Cerkvenjaku 
in Gornji Radgoni smo Veroniko in Vinka srečavali tudi tam.

Danes za mamo, ki je še pred dvema letoma bila pokretna, 
skrbi sin Ivan, prevzemnik Simoničeve domačije.

Ob častitljivem življenjskem jubileju je slavljenka bila dele-
žna številnih obiskov in čestitk, ki so se zaradi strogo omejene-
ga gibanja v okviru koronavirusnih ukrepov preprečevanja šir-
jenja bolezni zavlekli v ugodnejši čas in razmere. Med drugimi 
jo je obiskal tudi Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak.

F. B. 

IVO LORENČIČ JE ZAČEL 
KLESATI MOGOČNEGA 

HARMONIKARJA
Cerkvenjaški slikar, umetniški fotograf in kipar Ivo Loren-

čič je začel iz slovenskogoriškega kamna, ki so ga pridobili 
ob vrtanju avtocestnega predora v Cogetincih, pred svojim 
domom v Brengovi klesati harmonikarja. Kot pravi, se je za 
to, da bo izklesal velikega harmonikarja, odločil, ker je bila v 
Cerkvenjaku in osrednjih Slovenskih goricah od nekdaj doma 
glasba, ki ji je tudi sam ob likovnem ustvarjanju posvetil velik 
del življenja. »V otroških letih sem najprej začel igrati harmo-
niko, nato pa sem presedlal na trobento, ki sem ji ostal zvest 
do danes,« pravi. »Sedaj bom pred hišo, v kateri živim že vse 
življenje, iz pravega slovenskogoriškega kamna izklesal mo-
gočnega harmonikarja, simbol pridnih, delovnih in veselih lju-
di v osrednjih Slovenskih goricah.«

Lorenčič je iz kamnov, ki so jih izkopali iz Cogetinškega 
predora, naredil že več kipov oziroma skulptur. Pred gasilskim 
domom v Cerkvenjaku stoji njegov kip gasilca z otrokom. V 
središču Cerkvenjaka stoji mogočen kamniti ovtar, ki ga je 

izklesal Ivek. V središču Svete Trojice stoji njegov kamniti 
kip pruharja oziroma kamnoseka iz Oseškega kamnoloma. 
V središču Lenarta je izklesal kamnito korito za vodnjak, ki 
krasi  krožišče pred avtobusno postajo. Iz slovenskogoriškega 
apnenca je naredil tudi več manjših kipov in skulptur, ki krasi-
jo različne sejne sobe, dvorane in avle.

»Nisem se še odločil, ali bo moj harmonikar igral na 
frajtonarico ali na klavirsko harmoniko, pravi smeje Ivek, 
ki je, kot pravi, v življenju na trobento skupaj s harmonikaši 
»špilal« na blizu tisoč porokah in na še veliko večjem številu 
rojstnodnevnih zabav, pa tudi na kakšnem pogrebu. Glasba in 
glasbeniki so mu tako pri srcu, da si bo sedaj harmonikarja 
izklesal kar doma. Med smehom pa dodaja, da bo z njim, ko 
ga bo do konca izklesal, tudi zaigral.

T. Kšela

ZAHVALA
V težkih časih, ko smo v trenutku ostali brez strehe nad 

glavo, smo spoznali, da nismo sami. 
Zato bi se radi zahvalili domačim gasilcem in ostalim 

gasilskim društvom, ki so pomagali pri gašenju, ter sose-
dom, sorodnikom in vsem prijateljem, ki ste nam pomagali 
v dneh po požaru. 

Iz srca smo hvaležni vsem, ki ste nam pomagali s finanč-
nimi prispevki, prinašanjem hrane in pijače ter z besedami 
opore. 

Posebna zahvala gre družini Veberič iz Cogetincev, ki 
nam je nesebično dala streho nad glavo. 

HVALA še enkrat VSEM!!!
Družina Rojs

KRVODAJALSKE AKCIJE V 
CERKVENJAKU v letu 2021

 - 30. 6. 2021 ob 8.00 
 - 22. 10. 2021 ob 8.00

Krvodajalski akciji v organizaciji OO RK bosta  
v prostorih OŠ Cerkvenjak 

Po soglasnem dogovoru se sredstva za pomoč zbirajo na 
TRR Župnijske Karitas Sv. Antona v Slov. goricah: SI56 0420 
2000 2919 055, sklicna številka: 00 2021-64, namen nakazila: 
Pomoč po požaru družini Rojs.

Požar 8. 5. 2021, foto: Ivo Lorenčič
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Sanacija cestnega plazu v smeri stanetinske doline

Sanacija ceste v Stanetincih

Ekološka kmetija Plohl bo z asfaltom povezana tudi iz smeri Kadrencev.

Latnik pri kmetiji Lidije Šipek v Peščenem Vrhu

V BESEDI IN SLIKI

Brajde Andreja Anžela v Cogetincih pri granati

Foto: Franc Bratkovič

BIRMANCI
Ta fotografija birmancev 

je nastala pred 70 leti. Na 
njej so kar trije birmanci iz 
družine Vrbančič iz Kadren-
cev. Fotografijo je posnel in 
izdelal Konrad Vrbančič, oče 
birmancev Cirila, Štefke in 
Ivana.

F. B.

BILO JE NEKOČ

LE ŠE MALO JIH JE …

Podobe, ki se vse prehitro selijo med spomine - ob cesti med  
Andrenci in Stanetinci … Foto: E. P.
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Hrabri fant
»Rada imam resnicoljubne in hrabre fante,« je dekle 
reklo fantu.
On se je nagnil k njej, ji pogledal v oči in rekel: »Zredila 
si se!«

Vabilo
»Vabim te na kozarček pijače,« je fant rekel dekletu.
»Ne smem nič piti, ker jem zdravila,« je odvrnila ona.
»Saj imam doma tudi zdravila,« je vzkliknil on.

Lahko vprašanje
»Veste, zakaj sem vas zaustavil?« je policist vprašal 
voznika.
»Seveda, da bi mi vzeli zadnjih 200 evrov.«

Plastično cvetje
»Da te ni sram, že na prvi zmenek mi prineseš plastično 
cvetje,« je dekle reklo fantu.
»Oprosti, ko sem pogledal tvoje nohte, trepalnice in prsi, 
se mi je zazdelo, da imaš rada plastiko.«

Flek na vratu
»Kaj imaš to na vratu,« je žena vprašala moža.
»Nič hudega, samo ugriznil sem se po nesreči.«

Opozorilo
»Opozarjam te, da se bo moj mož vrnil čez slabo uro,« je 
ženska rekla moškemu, ki je prišel na obisk.
»To ni noben problem, saj ne počneva nič slabega,« je 
odvrnil obiskovalec.
»To opažam, samo opozarjam te, da čas hitro teče.«

Nesreče pri delu
»V časopisu sem brala, da se največ nesreč pri delu zgodi 
v kuhinji,« je žena rekla možu.
»Saj vem, ker moram na koncu vse jaz pojesti.«

Med karanteno
»Ko bo covid-19 mimo, bo vse drugače,« je žena nave-
ličano dejala možu, s katerim je preživela v stanovanju 
zadnje leto.
»Kaj denimo?«
»Nikoli te ne bom več vprašala, kdaj prideš domov ali 
zakaj greš v gostilno.«

Nevarno vprašanje
»Prosim, povej mi, kaj to on ima, česar jaz nimam,« je 
mož dejal ženi.
»Želiš, da ti povem v centimetrih ali v evrih?«

Stalni gost
»Zakaj si tako namrgoden?« je natakar vprašal stalnega 
gosta, ko je vstopil v gostilno.
»Žena me je zapustila.«
»Kaj pa boš zdaj?«
»Golaž s kruhom in pivo.«

 HUMOR | HUMOR  Pripravlja: T. K.

Novi mobilni telefon
»Dragi, mi boš za rojstni dan kupil drugi mobilni 
telefon?« 
»Kaj pa je z onim tvojim prvim?«
»On mi bo kupil drugo torbico.«

Pravljica
»Kakšen je vaš zakon,« je psihoterapevt vprašal pacient-
ko.
»Kot pravljica.«
»Torej čudovit?«
»Ja, vendar se je vse, kot v pravljici zgodilo v davnih 
časih…«

Specialiteta
»Naša največja specialiteta so polži,« se je šef gostilne 
pohvalil gostu.
»Vem, včeraj mi je eden stregel.«
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C E N I K  OGLASNEGA PROSTORA 
IN KOMERCIALNIH SPOROČIL V ZRNJU

Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00

1/4 119,25 75,00

1/2 238,50 135,00

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

Naslovnica 77,00 180,00



PETEK, 4. 6. 2021

16:00 Rimski tabor pri Lübi vodici (postavitev tabora) – 
Društvo »Krdebač« 

18:00 Okrogla miza »Proces osamosvajanja in vojna 1991 
v Slovenskih goricah« – v avli Vlada Tušaka v Domu 
kulture - OZ VVS Lenart

SOBOTA, 5. 6. 2021

9:00 Rimski tabor pri Lübi vodici – Društvo »Krdebač«
NEDELJA, 6. 6. 2021

9:00 Rimski tabor pri Lübi vodici (zaključek ob 14:00 uri) 
– Društvo »Krdebač« 

PONEDELJEK, 7. 6. 2021

10:00 Izobraževalni društveni dogodek s podelitvijo plaket 
iz ocenjevanja vin - pri Johanezovi trti – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

PETEK 11. 6. 2021

16:00  Izobraževanje: Oskrba čebel skozi vse leto – v 
čebelarskem domu v Čagoni – ČD Ivan Jurančič 
Cerkvenjak

17:00  Valeta učencev 9. razreda – v dvorani Doma kulture – 
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 

19:00 Okrogla miza »80 let od začetka vojne in upora 
proti okupatorju« in izdaja publikacije Upor in 
spomini NOB 1941-1945 – v avli Vlada Tušaka v 
Domu kulture – Združenje borcev za vrednote NOB 
Cerkvenjak

SOBOTA, 12. 6. 2021

9:00  Teniški turnir dvojic – v ŠRC Cerkvenjak –  
Tenis klub Cerkvenjak

13:00 Pohod »Po cerkvenjaški vinski cesti« – zbiranje pri 
Johanezov trti – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak

NEDELJA, 13. 6. 2021 

9:00 Vesela kuharija po zaselkih Občine Cerkvenjak – 
Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak

14:00  Streljanje z zračno puško za pokal občine in 
tekmovanje med zaselki – v ŠRC Cerkvenjak – 
Strelsko društvo Cerkvenjak

TOREK, 15. 6. 2021

 Zaključek Vrtca Pikapolonica Cerkvenjak (po 
skupinah) – Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak

17:00  Pohod »Po severni meji Občine Cerkvenjak« – 
zbiranje na trgu pred občino – Društvo general 
Maister Cerkvenjak 

ČETRTEK, 17. 6. 2021

16:00 Nogometna tekma med NK Cerkvenjak in Polka 
reprezentanco – v ŠRC Cerkvenjak – KMN Cerkvenjak

PETEK, 18. 6. 2021

10:00 Kegljanje s kroglo na vrvici – v ŠRC Cerkvenjak – 
DU Cerkvenjak

SOBOTA, 19. 6. 2021

9:00 20. obletnica kluba in 10. letalski dan AK Sršen 
Cerkvenjak 2021 – na Vzletišču Cerkvenjak – Aero 
klub Sršen Cerkvenjak

18:30 Čebelarsko druženje ob Kresni noči – pri čebelarskem 
domu v Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak

19:00  »Vino in kulinarika« – večer vina in domačih  
dobrot – v Avli Vlada Tušaka v Domu kulture –  
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak 
v sodelovanju z Društvom kmečkih deklet in žena 
Cerkvenjak ter lokalnimi ponudniki

NEDELJA, 20. 6. 2021

9:00 Razstava vina in domačih dobrot »Vino in kulinarika« 
- v avli Vlada Tušaka v Domu kulture – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak in 
Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, v 
sodelovanju z OŠ Cerkvenjak - Vitomarci in lokalnimi 
ponudniki

9:30 Maša posvečena 23. prazniku Občine Cerkvenjak – 
Župnija Sv. Anton v Slov. goricah

11:00 Slavnostna seja ob 23. občinskem prazniku Občine 
Cerkvenjak in 30. obletnici samostojne Slovenije – v 
dvorani Doma kulture – Občina Cerkvenjak

PONEDELJEK, 21. 6. 2021

16:30 Nogometna šola (vpis in začetek) – v ŠRC Cerkvenjak – 
NK Cerkvenjak (od 21. do 25. 6. 2021)

ČETRTEK, 24. 6. 2021

 Zaključna prireditev učencev OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci – virtualna prireditev

20:00 Srečanje pod lipo samostojnosti in obeležitev 30 let 
samostojne Slovenije – KD Cerkvenjak 

PETEK, 25. 6. 2021

10:00 Rekreacijsko kolesarjenje po mejah Občine 
Cerkvenjak – ŠD Cerkvenjak (prijave od 9:00 ure na 
trgu pred Občino Cerkvenjak)

21:00 Potopisno predavanje na prostem »Po Aziji« – KD 
Cerkvenjak (v primeru slabega vremena  
bo 26. 5. 2021)

SOBOTA, 26. 6. 2021

19:00  Turnir v malem nogometu – med zaselki – na igrišču 
pri OŠ Cerkvenjak – KMN Cerkvenjak

NEDELJA, 27. 6. 2021

13:00  Košnja trave »Nekoč in danes« – v Stanetincih pri 
Bezjakovih – TD Cerkvenjak

Prireditve in dogodki bodo izvedeni v skladu s trenutno 
veljavnimi ukrepi Vlade RS in priporočili NIJZ z namenom 

preprečitve širjenja koronavirusa SARS – Cov-2.
V kolikor katere prireditve oz. dogodka ne bo mogoče izvesti 

zaradi epidemije in ukrepov, vas prosimo za razumevanje!

23. PRAZNIK OBČINE CERKVENJAK 
4. – 27. 6. 2021

Vljudno vabljeni.

TIC Cerkvenjak; tel.: 02 729 57 00; e-pošta: obcina@cerkvenjak.si; www.cerkvenjak.si


