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Naj velikonočni čas razsvetli dneve, prinese sproščenost 
in pričakovanja.  Ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku 
dela pa naj se utrdita ponos in moč za nadaljnje korake na poti 

naprej!
Organi občine, organizacije in društva in uredništvo Zrnja

Spomladansko
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SAMOOSKRBA POSTAJA ČEDALJE BOLJ 
POMEMBNA

Marjan Žmavc: Živimo v časih, ko je pametno obdelati vsak košček 
zemlje.

Zadnje čase si krize ne sledijo več ena za drugo, temveč 
se kopičijo: medtem ko pandemija bolezni covida-19 še ni 
minila, je Evropo in svet prizadela nova kriza, ki je posle-
dica vojne v Ukrajini, ki je hudo prizadela tamkajšnje pre-
bivalstvo in sprožila v Evropi še od druge svetovne vojne 
naprej neviden val beguncev. Tako so se težavam na podro-
čju javnega zdravja pridružili še humanitarni problemi ter 
težave z oskrbo z energenti in hrano, kar spodbuja tudi 
rast cen osnovnih življenjskih potrebščin in storitev. Za na-
meček je letos spomladi Slovenijo, zlasti njen severovzho-
dni del, prizadela še suša, kakšne bodo njene posledice, pa 
bomo videli ob žetvi in jeseni ob spravilu poljščin in bratvi. 
Ob vseh teh tegobah, ki ne pestijo samo Slovenije, temveč 
vse države v Evropi in širše, pa se zdi, da življenje v Občini 
Cerkvenjak še vedno teče mirno in stabilno po utečenih 
tirnicah ter da občina vztrajno uresničuje svoje razvojne 
naloge in načrte. O tem, kako v teh kriznih časih Občina 
Cerkvenjak skrbi za nemoteno življenje na svojem obmo-
čju ter za uresničevanje razvojnih programov, smo se po-
govarjali z njenim županom Marjanom Žmavcem.
Se na območju Občine Cerkvenjak že občutijo kakšne posledice 
vojne v Ukrajini? So morda prišli k znancem in sorodnikom ali 
komu drugemu že kakšni begunci iz Ukrajine, ki jih je v nekate-
rih krajih Slovenije že kar precej.

Zaenkrat posledic vojne v naši občini, razen podražitev, ki 
smo jim priča tako rekoč vsakodnevno, ne občutimo. Prav tako 
pri nas vsaj za zdaj nimamo beguncev iz Ukrajine. Smo pa že 
takoj po agresiji Rusije na Ukrajino preko Karitas in Rdečega 
križa začeli zbirati humanitarno pomoč za Ukrajino, pri čemer 
so občanke in občani zopet pokazali veliko solidarnost. Seveda 
pa se na občini zavedamo, da bodo podražitve energentov in 
hrane močno vplivale na ekonomski položaj občank in obča-
nov, pa tudi na načrte vsakega posameznika posebej ter občine 
v celoti. Že danes vsi skupaj močno občutimo podražitve naf-
te in bencina, gradbenega materiala, hrane in nekaterih drugih 
artiklov in storitev. Podražitve nafte in umetnih gnojil dražijo 
tudi spomladansko setev in druga dela in opravila v kmetijstvu.
Kako v teh pogojih občina skrbi za razvoj? Kakšne investicije so 
že v toku oziroma kakšne za letos še načrtujete?

Tako kot pravzaprav vsako leto je tudi občinski proračun za 

letos zelo investicijsko naravnan. Največ bo občina vložila v 
modernizacijo cestne infrastrukture. Skupno bo modernizirala 
oziroma asfaltirala okoli 2,5 kilometra cest v skupni vrednosti 
okoli 300 tisoč evrov.

Tako bo občina modernizirala okoli 650 metrov ceste v Co-
getincih – Kocmut. Poskrbela bo tudi za preplastitev okoli 900 
metrov dolgega cestnega odseka v Smolincih. Asfaltirali bomo 
tudi cesto v novem naselju v Cogetincih. Poleg tega bomo tam 
uredili prehod za pešce preko regionalne ceste ter pločnik in 
javno razsvetljavo do odcepa za Športno-rekreacijski center v 
Kadrencih. V drugi polovici leta bo občina modernizirala ce-
stni odsek v Cerkvenjaku Govedič – Kostanjevec, ki je nekaj 
daljši od 100 metrov. Prav tako bo modernizirala 350 metrov 
dolg cestni odsek Komarnica – Kunova in okoli 150 metrov 
dolg odsek v Brengovi – Žel. 

Ob cestah, ki jih bomo modernizirali, bo Telekom na svoje 
stroške položil tudi cevi za optiko. Zaradi istočasne gradnje je 
manj prekopavanja cest in manj stroškov. 
V središču Cerkvenjaka bo občina letos menda poskrbela tudi 
za nova parkirišča.

Tako je. Na lokaciji Dokl – Bradačeve domačije, ki jo je 
občina že odkupila, bomo letos porušili objekt in na parceli 
uredili lokalno tržnico ter 30 do 35 parkirišč. Na nekaterih od 
njih bodo tudi polnilnice za električne avtomobile. S projektom 
za lokalno tržnico in električne polnilnice se bo občina prijavi-
la na razpis LAS Ovtar za sofinanciranje.
S tem bo Cerkvenjak pridobil kar veliko novih parkirišč v sa-
mem središču kraja. Kdaj bo mogoče na njih parkirati?

V prvi fazi bodo parkirišča izvedena v makadamski obliki, 
na njih pa bodo vozniki lahko parkirali že letos.
Kako pa bo z vzdrževanjem občinskih cest in javnih poti?

Za vzdrževanje lokalnih cest je letos v občinskem proračunu 
na voljo okoli 125 tisoč evrov. Pri vzdrževanju bo v ospredju 
gramoziranje, košnja trave ob cestah, čiščenje muld in druga 
opravila. Občina sama skrbi za gramoziranje makadamskih 
cest, gramoz pa nabavljamo v Segrapu iz Ljutomera. Če ima 
kakšen občan ali občanka težave zaradi slabega makadama, 
lahko pokliče referenta za gospodarske javne službe in komu-
nalne zadeve v občinski upravi Marka Kocbeka.
Kako pa je s košnjo trave ob cestah?

Zadnje čase občina poskrbi za to, da je trava ob cestiščih lo-
kalnih cest pokošena dvakrat na leto – spomladi in ob koncu 
poletja. Občina poskrbi, da je trava pokošena okoli dva metra 
od cestišča. Košnjo izvaja občinski režijski obrat, kjer gre za 
težje dostopen teren, pa pride izvajalec s posebnim strojem. Se-
veda pa je zaželeno, da občanke in občani tudi sami poskrbijo, 
da so njihova zemljišča ob cesti čim bolj vzdrževana in urejena.
Lastniki zemljišč ob cesti morajo sami skrbeti tudi, da vegetacija 
ne sili na cesto, ali ne?

Lastniki morajo zares paziti, da veje grmov in dreves ne se-
gajo v prostor cestišča in voznikom ne zastirajo pogleda, saj v 
nasprotnem lahko pride do nesreče. Še posebej pa bi opozoril, 
da mora vsakdo paziti, da sproti zatira ambrozijo in morebitne 
druge invazivne in neavtohtone plevele in druge rastline ob 
cesti, ki se lahko zelo hitro močno razširijo.
Kako je s čiščenjem muld ob cesti? Kdo mora poskrbeti za to?

Tudi za čiščenje muld in jarkov skrbi občinski režijski obrat. 

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM
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Zato na občini že razmišljamo o nabavi manjšega bagra. Če 
se mulda kje zamaši, je zaželeno, da domačini na to opozorijo 
režijski obrat ali pristojnega občinskega referenta. Seveda pa 
je zaželeno tudi, da ljudje sami odpravijo manjše težave, če 
jih lahko. 
Včasih smo za čiščenje cest in muld poskrbeli na tako imenova-
nih »rabotah«.

Tudi letos spomladi je občina organizirala »raboto« oziroma 
čistilno akcijo, na kateri so občanke in občani urejali okolje, 
saj je urejeno okolje naš skupni cilj.
Kdo pravzaprav v naseljih organizira rabote?

Organizira jih občina, pri njihovi izvedbi pa sodelujejo tudi 
svetniki iz tega ali bližnjega naselja, kajti zaradi načina občin-
skih volitev po volilnih enotah vsako naselje  nima  svojega sve-
tnika, sicer pa vsi skupaj skrbimo oziroma se trudimo za urav-
notežen razvoj vseh naselij v občini ter mnogih skupnih potreb 
občanov (vrtec, šola, zdravstveni dom, športni objekti ipd.) 

Letos je bila »rabota« 9. aprila. Nasploh pride na rabote še 
kar veliko občank in občanov, ki tudi veliko naredijo. Pred-
vsem pa domačini na »raboti« uredijo tiste odseke cest in 
javnih poti, na katerih imajo določene težave. Sami namreč 
najboljše vedo, kaj je najbolj nujno urediti. »Rabote« pa pri-
spevajo tudi k prijetnemu druženju ljudi iz posameznih naselij, 
brez katerega si ni mogoče zamisliti kakovostnega sobivanja. 
Ali občina načrtuje tudi izgradnjo kakšnega vodovoda?

Da. Občina bo letos investirala v obnovo okoli kilometer vo-
dovoda  Cenkova – Brengova. Poleg tega bo poskrbela za pre-
vezavo vodovoda v Grabonoškem Vrhu iz vaškega vodovoda 
na Pomurski vodovod.

Prav tako bo občina zgradila krajši odsek vodovoda v Žu-
petincih.
Načrtuje občina za letos še kakšno investicijo?

Prenoviti nameravamo Kulturni dom oziroma njegov oder in 
zaodrje. Sredstva za sofinanciranje tega projekta, ki mu pravi-
mo »KUL-turni oder«, si je občina zagotovila na razpisu Las 
Ovtar. Vrednost investicije znaša 32 tisoč evrov. Investicija bo 
velika pridobitev za vse občino in kraj, še zlasti za tiste, ki se 
ukvarjajo s kulturnim udejstvovanjem.
Dvorano kulturnega doma krasita tudi dve veliki novi sliki.

Res je. Gre za sliki, ki jih je naslikal naš cerkvenjaški sli-
kar, kipar in umetniški fotograf Ivan Lorenčič. Obe sliki pri-
kazujeta prizore iz predstav, ki so jih svoj čas uprizorili člani 
Kulturnega društva Cerkvenjak. Na prvi je upodobljen utrinek 
iz predstave Velika puntarija, ki govori o kmečkem puntu leta 
1573. Na drugi pa je upodobljen motiv iz predstave Miklova 
Zala. Obe sliki sta polepšali in obogatili dvorano našega kul-
turnega doma, v njegovem preddverju pa je še vedno razstava 
Lorenčičevih  likovnih del.  
Trenutno pa je najbolj aktualna izgradnja optičnega omrežja. 
Kako poteka?

Telekom že priklaplja uporabnike na optično omrežje, dela 
pa bodo občasno potekala vse do jeseni. Telekom priklaplja na 
optiko uporabnike ob regionalni cesti, kjer je cevi za optične 
kable položil že ob njeni modernizaciji, letos pa so vanje še 
položili optične kable. Primarno optično omrežje na tej relaciji 
je Telekom torej že zgradil, sedaj pa dela priključke do posa-
meznih uporabnikov.

Vsak občan ali občanka, ki želi imeti optični priključek, še 
vedno lahko vloži na Telekom vlogo za priključek, ne glede ali 
je sedaj njegov operater Telekom ali ne. Od Telekoma bo dobil 
odgovor, ali mu priključek lahko naredijo ali ne. Sicer pa bodo 
vsakega, ki mu lahko zgradijo priključek, obiskali Telekomovi 
tržniki, ki mu bodo vse pojasnili. Važno pa je, da ga imajo v evi-
denci. Čim več se jih bo iz določenega naselja prijavilo za pri-

ključek, tem več možnosti je, da bo Telekom svojo optično mre-
žo zgradil do tega naselja. Če pa bo prijavljenih za priključek 
zelo malo, za Telekom investicija ne bo ekonomsko zanimiva.

Telekom naredi uporabnikom optični priključek v hišo brez-
plačno. Dejansko pa stane en priključek okoli 700 evrov, ven-
dar ga stranka ne plača. 

Vsi, ki jim bo Telekom naredil priključek na optiko, se bodo 
kasneje lahko odločili za operaterja, ki si ga bodo sami izbrali.
Kako pa bodo prišli do priključka na optiko tisti, ki so doma na 
tako imenovanih belih oziroma sivih lisah, na katerih komerci-
alni ponudniki informacijsko – komunikacijskih storitev nimajo 
ekonomskega interesa za gradnjo optičnega omrežja? Kako in 
bodo prišli do optičnih priključkov?

Na takšnih območjih bo optično omrežje s pomočjo sredstev 
iz Evropske unije gradil RUNE, ki pa je še v fazi projektiranja 
svojega omrežja. Ko bo to aktualno, bo tudi RUNE zbiral vlo-
ge zainteresiranih.
Kdaj bo večina zainteresiranih na območju Občine Cerkvenjak 
priključenih na širokopasovno optično omrežje?

Pričakujem, da bodo v roku enega do dveh let imeli optične 
priključke domala vsi, ki jih bodo želeli imeti. Telekom na-
mreč tudi vseh investicij ne more izvesti v enem letu, temveč 
gradi svoje optično omrežje postopoma.

Letos bo Telekom na območju naše občine na optiko priklju-
čil okoli 250 gospodinjstev oziroma uporabnikov.
Tudi Elektro Maribor namerava posodobiti svoje omrežje.

Elektro Maribor redno vzdržuje svoje omrežje, svoje srednje 
in nizkonapetostno omrežje pa nameravajo dati pod zemljo. 
Vprašanje pa je, s kakšnim tempom bo ta investicija poteka-
la, saj je država začasno zmanjšala omrežnino in bodo elektro 
podjetja imela manj sredstev za investicije. Na trgu je že čutiti 
tudi probleme pri dobavi kablov in drugih materialov. Vseka-
kor pa si na občini želimo, da bi investicije v posodobitev elek-
tričnega omrežja potekale čim hitreje, saj električna napeljava 
po zraku res ni več primerna za današnje čase.
Občina je pred kratkim z nekaterimi drugimi občinami v regiji 
sklenila sporazum o nalogah, ki jih bo izvajala preko skupne 
medobčinske uprave.

V okviru skupne medobčinske uprave bomo izvajali naloge 
redarstva, inšpekcijskega nadzora, urbanizma in notranje re-
vizije. To je bolj racionalno in ceneje, poleg tega pa izvajanje 
skupnih nalog 50 odstotno sofinancira država.
V sedanjih razmerah postaja eno od najpomembnejših vprašanj 
samooskrba.

Kolikor mi je znano, bo država letos veliko sredstev nameni-
la za pospeševanje samooskrbe. Tudi občina je letos nekoliko 
povečala sredstva za pospeševanje kmetijstva, ki jih bomo raz-
delili preko razpisa. Letos je v občinskem proračunu za pospe-
ševanje kmetijstva na voljo 21 tisoč evrov, naslednje leto pa bo 
še nekoliko več, če se bo za to pokazala potreba.
Kako pa lahko potrošniki pridejo do pridelkov, proizvedenih v 
domačem kraju?

Na območju naše občine je vse več kmetij, ki imajo registri-
rano dopolnilno dejavnost in je na njih mogoče kupiti hrano in 
pijačo. Pričakujemo pa tudi, da se bo ponudba lokalno pride-
lane hrane povečala, ko bomo uredili v središču Cerkvenjaka 
tržnico. Morda bodo nanjo hodili po dobro lokalno pridelano 
hrano tudi potrošniki iz mest.

Omeniti pa velja tudi to, da lahko tudi šola in vrtec za 20 
odstotkov svojih potreb kupita lokalno ekološko pridelano 
hrano preko razpisa. V občini si prizadevamo, da bo država še 
bolj sprostila nabavo hrane v vrtcih in šolah ter jim omogočila 
odkup pridelkov od lokalnih pridelovalcev. Že zdaj kupujejo 
nekaj te hrane v lokalnem okolju in preko zadruge Dobrina. 
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IZ DELA ORGANOV OBČINE CERKVENJAK

20. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA

Cene pogrebnih storitev se ne spreminjajo, 
najdlje so se svetniki in svetnici zadržali pri 
informaciji o izgradnji optičnega omrežja

Na prvi letošnji, sicer pa 20. redni seji Občinskega sveta Ob-
čine Cerkvenjak, so se v sredo, 16. februarja, sestali občinski 
svetniki in svetnici. Obravnavali so osem točk dnevnega reda 
in se najdlje zadržali pri točki Informacija o izgradnji optične-
ga omrežja v Občini Cerkvenjak, ki so jo uvrstili na dnevni red 
na pobudo svetnikov. Treba pa je vedeti, da pri tem kaj veliko 
vpliva občina nima. Razen, da pomaga s tem, da ob moderni-
zaciji in preplastitvah dotrajanih asfaltnih cestnih odsekov v 
zemljo položi  kabelsko kanalizacijo, oziroma potrebne cevi. 

Prva dela, ki jih izvaja Telekom Slovenije, so se na območju 
Občine Cerkvenjak začela lani in se ta čas nadaljujejo. Tako 
je Telekom že priključil 50 naročnikov optičnega internetnega 
priključka od 250 predvidenih. Treba povedati, da tam, kjer za 
to obstajajo možnosti. Te pa so zdaj ob regionalni republiški ce-
sti Brengova – Cerkvenjak – Cogetinci do vključno Peščenega 
Vrha. Že velikokrat vroča tema sej občinskega sveta gotovo ni 
bila zadnja, saj bo izvajalec malo verjetno širil omrežja v zasel-
ke, kjer bosta le dva, trije naročniki. So pa dorekli, da bo občina 
poskušala pomagati pri polaganju cevi, kjer bo to možno.

Na seji so svetniki sprejeli Sklep o potrditvi elaborata o 
oblikovanju cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini 
Cerkvenjak, kar je namreč novost. Pogrebno podjetje Almaja, 
d. o. o.  iz Lenarta je pa to službo opravljalo že tudi doslej, 
vendar se to opravilo ni imenovalo dežurna služba. Sprejeli 
so tudi Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke 

Za samooskrbo pa lahko na območju Občine Cerkvenjak, kjer 
ima skoraj vsako gospodinjstvo vsaj malo zemlje ali pa možnost 
njenega najetja, poskrbi tudi vsako sam.

Živimo v časih, ko je pametno obdelati vsak košček zemlje, 
pa ne samo zaradi vojne v Ukrajini, temveč tudi zato, ker je lo-
kalno pridelana hrana bolj kvalitetna in zdrava. Poleg tega pa 
lahko prizadevni in delovni z doma pridelano hrano razbreme-
nijo tudi svoj družinski proračun, v katerem zaradi podražitev 
hrana predstavlja vse večjo postavko.
Čeprav epidemija covida še ni izzvenela in še vedno veljajo 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in nekate-
ri ukrepi vlade, se zdi, da je društveno in družabno življenje v 
Cerkvenjaku ponovno oživelo. Marca so domala vsa društva in 
organizacije denimo nemoteno izvedli občne zbore. Se družabno 
življenje vrača v kraj?

Delno že, ne pa v celoti. Zadnji dve leti je bilo družabno ži-
vljenje v Cerkvenjaku tako kot povsod po Sloveniji okrnjeno. 
Občina bo to upoštevala tudi pri oceni dela društev v prete-
klem letu, ki jo izvede ob  vsakoletnem razpisu za subvenci-
oniranje delovanja društev in organizacij. Sedaj pa društveno 
življenje počasi oživlja, s tem, da se marsikdo še izogiba bolj 
množičnim srečanjem. Nekaterim je epidemija spremenila ži-
vljenjske navade. Še vedno je pri mnogih čutiti zadržanost. 
Vsekakor je previdnost še vedno na mestu, vendar pa je tudi 
društveno življenje za kraj in občino pomembno, saj veliko 
prispeva h kakovosti življenja vseh občank in občanov. Pri nas 

društveno življenje ni samo ljubiteljska prostočasna dejavnost, 
temveč pomembno prispeva tudi k razvoju kraja. Kdor svoj 
čas žrtvuje za delo društev, klubov in organizacij, pomembno 
prispeva k razvoju občine.
Kako bo letos s proslavljanjem občinskega praznika?

Program praznovanja občinskega praznika je v grobem že 
sestavljen in bo poslan na vsa gospodinjstva. Tudi povorka sta-
rih šeg in običajev letos ponovno bo. Upam, da bo po premoru 
zaradi epidemije letos na njej sodelovalo še več udeležencev 
kot sicer in da si jo bo ogledalo še več obiskovalcev iz občine 
in od drugod.
Pred nami so praznični dnevi. Kaj želite občankam in občanom 
ob njih sporočiti?

Vsem želim predvsem mirne in prijetne velikonočne prazni-
ke. Po dveh letih epidemije bomo lahko veliko noč spet nor-
malno praznovali v krogu družine in sorodnikov ter se ponov-
no srečevali s prijatelji in znanci. Želim si, da bi se ob veliki 
noči ustavili vse vojaški spopadi in da bi vsi zaživeli v miru, ki 
so ga zaslužimo in želimo.

Pred prihajajočima dnevom upora proti okupatorju in prvim 
majem – praznikom dela, želim vsem prijetne praznične dni 
in da bi se zavedali, kaj imamo s samostojno državo, in da bi 
bilo delo tako cenjeno, kot si vsi, ki ga opravljamo, zaslužimo.

Tomaž Kšela

dejavnosti v Občini Cerkvenjak. Nasploh se nič ne spremeni, 
le zadostiti je treba predpisom, je povedal Zlatko Glinšek, di-
rektor Pogrebnega podjetja Almaja,  d. o. o. Tudi cenovno ne.

Zlatko Glinšek, direktor Pogrebnega podjetja Almaja, d. o. o.: »De-
jansko ne gre za nič novega, le formalnostim je treba zadostiti.«

Med drugim so cerkvenjaški svetniki potrdili še Letni pro-
gram športa v Občini Cerkvenjak za leto 2022 in se seznanili 
z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta Občine Cerkvenjak in njiho-
vih učinkih za leto 2021.

Župan Marjan Žmavc je pri točki Pobude in vprašanje 
svetnike seznanil, da je končan odkup in tudi izplačana kup-
nina za hišo in zemljišče Dokl – Bradač v soseščini osnovne 
šole in vrtca. Precej vprašanj in pobud, ki so jih nanje naslovili 
občani, so izrazili tudi svetniki in svetnici. Žal vseh in vsakrš-
ne ni moč izpeljati.

Franc Bratkovič



14. APRIL 2022 ZRNJE

5

PRIREDITVE V OBČINI 
CERKVENJAK V LETU 2022

9. 3. 2022 je v Avli Vlada Tušaka v Kulturnem domu Cer-
kvenjak potekal sestanek vodstva občine in vseh predstavni-
kov društev, organizacij, klubov in združenj v občini. Osnovni 
namen sestanka je bila uskladitev in sestava načrta prireditev 
za leto 2022 v Občini Cerkvenjak.

Sestanka se je udeležilo veliko število predstavnikov društev, 
organizacij, klubov in društev in kot vsako leto so tudi letos pri-
pravili veliko število prireditev. Prireditve se bodo zvrstile čez 
celotno leto, poudarek pa je seveda na organizaciji praznovanja 
24. občinskega praznika, ki bo potekalo meseca junija 2022 z 
osrednjo prireditvijo dne 19. 6. 2022. Načrt prireditev je že ob-
javljen na spletni strani Občine Cerkvenjak in upamo, da nam 
bo letos večino prireditev uspelo tudi izvesti. V zadnjih dveh 
letih namreč epidemiološka situacija ni dopuščala organizacije 
prireditev, kjer bi se lahko zbirali obiskovalci, in tako je tudi 
odpadlo veliko število prireditev v Občini Cerkvenjak. 

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 

Občini Cerkvenjak za leto 2022
Občina Cerkvenjak je 9. 2. 2022, objavila »Javni razpis za 

dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v Občini Cerkvenjak za leto 2022.«  

Rok za oddajo vlog je do:
1. 21. 4. 2022, do 15. ure (za PRVO odpiranje in obrav-

navo vlog).
2. 6. 9. 2022, do 15. ure (za DRUGO odpiranje in obrav-

navo vlog) – če sredstva ne bodo porabljena.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ob-

čine Cerkvenjak, http://www.cerkvenjak.si/, rubrika Razpisi 
in objave ali pa pokličite na tel. št. 02 729 57 00 in vam jo 
pošljemo po pošti. 

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
pospeševanja razvoja podjetništva v občini 

Cerkvenjak za leto 2022
Občina Cerkvenjak je 7. 2. 2022, objavila Javni razpis za 

sofinanciranje ukrepov pospeševanja razvoja podjetni-
štva v občini Cerkvenjak za leto 2022.

Rok za oddajo vlog je do: 15. 9. 2022, do 15. ure.
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sred-

stev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja pod-
jetništva v občini Cerkvenjak, in sicer ukrepa:
a) spodbujanje samozaposlovanja in 
b) naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ob-

čine Cerkvenjak, http://www.cerkvenjak.si/, rubrika Razpisi 
in objave ali pa pokličite na tel. št. 02 729 57 00 in vam jo 
pošljemo po pošti. 

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

Obvestilo
BREZPLAČNI PREVOZI STAREJŠIH OSEB

Občina Cerkvenjak se je v skrbi za starejše občane pri-
ključila projektu zavoda Zlata mreža, PROSTOFER (pro-
stovoljni šofer), ki omogoča brezplačne prevoze starejšim 
osebam in bo od 21. 3. 2022, vozil tudi v Občini Cerkvenjak. 

Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 let, ki ne 
vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohod-
ke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. S 
tem jim bo omogočena lažja dostopnost do zdravnika, javnih 
ustanov, trgovine, pošte, banke ipd. Invalidi in osebe s poseb-
nimi potrebami pri prevozu ob sebi potrebujejo spremljevalca.

Če izpolnjujete naštete pogoje in potrebujete prevoz, pokliči-
te na brezplačno številko 080 10 10, od ponedeljka do petka, 
med 8.00 in 18.00 uro, kjer se boste v klicnem centru dogovo-
rili za rezervacijo prevoza. Rezervacijo je treba najaviti vsaj 
3 dni pred izvedbo prevoza. Prevoze z vozilom Občine Cer-
kvenjak bodo izvajali prostovoljci, člani Društva upokojencev 

Cerkvenjak, vsak dan od ponedeljka do petka, izjemoma tudi v 
soboto. Stroške vozila, zavarovanja in goriva bo prevzela obči-
na. Podrobneje na strani 8.

Občinska uprava Občine Cerkvenjak

Vse občanke in občane Občine Cerkvenjak pa že danes vabi-
mo, da se prireditev v letu 2022 udeležijo v čim večjem številu.

Andrej Kocbek, podžupan, foto: F. B.
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OBČINA CERKVENJAK 
OHRANJA AMBULANTO 
DRUŽINSKE MEDICINE 

DO LETA 2037
Župan Občine Cerkvenjak, Marjan Žmavc in direktorica 

Amigdale d.o.o., Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med, 
specialistka splošne in družinske medicine, sta podpisala kon-
cesijsko pogodbo, po kateri bo Amigdala tako kot v minulih 
desetih letih tudi v naslednjih petnajstih letih izvajala zdrav-
stveno dejavnost na področju družinske medicine v Občini 
Cerkvenjak. Omenjeno zdravstveno dejavnost bo opravljala 
kot del javne zdravstvene službe, vključene v javno zdravstve-
no mrežo na primarni ravni v skladu z veljavno zakonodajo. 
Hkrati sta dr. Ksenija Ljubojevič Džaferović in župan Občine 
Cerkvenjak podpisala najemno pogodbo, s katero je občina 
Amigdali d.o.o. oddala v najem zdravniško ordinacijo s preve-
zovalnico, laboratorijem, čakalnico in drugimi pripadajočimi 
prostori ter opremo v Zdravstveni postaji Cerkvenjak. Amig-
dala d.o.o. ima tako vse pogoje za delovanje svoje ambulante 
družinske medicine v Cerkvenjaku do leta 2037.

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in direktorica Amigdale 
d.o.o. Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med, specialistka splošne 
medicine, sta podpisala koncesijsko pogodbo za ambulanto v Cer-
kvenjaku za naslednjih 15 let.

Vse zdravstvene storitve na primarni ravni v domači občini
»To, da v Cerkvenjaku imamo in bomo tudi v prihodnje 

imeli ambulanto družinske medicine, je za vse Cerkvenjačan-
ke in Cerkvenjačane, še zlasti pa za starejše, izjemno pomemb-
no. Zdravstvene storitve so tako za vse bolj dostopne.« pravi 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Po njegovih bese-
dah si v občini prizadevajo, da bi ambulanti zagotovili čim 
boljše pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Zato so 
že veliko investirali v Zdravstveno postajo Cerkvenjak, enako 
pa bo tudi letos, ko bodo uredili novo fasado, notranjost pa 
opleskali in namestili nova vhodna vrata. Kot pravi župan, si 
občina prizadeva, da bi v Cerkvenjaku dobili še zobozdrav-
stveno ambulanto. Prav tako namerava občina odkupiti pros-
tore za lekarno v novem trgovsko poslovnem objektu, ki ga 
zasebno podjetje gradi na lokaciji nekdanje Zimičeve doma-
čije. Prostore, ki bodo zraven nove Mercatorjeve trgovine, bo 
občina dala v najem lekarni Špringer iz Gornje Radgone, ki ji 
je že podelila koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
»Tako bodo vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve na 
primarni ravni in lekarniške storitve vsem na območju Občine 
Cerkvenjak dostopne v domačem kraju, kar bo prispevalo k še 
boljšemu zdravstvenemu varstvu.« pravi Žmavc.

»Amigdala je koncesijo za izvajanje zdravstvene dejavnosti 
na področju družinske medicine v Cerkvenjaku prvič dobila 
že pred desetimi leti, torej leta 2012.« pravi direktorica Kseni-
ja Ljubojevič Džaferović. »Koncesijo za dejavnost družinske 
medicine v občini Lenart pa smo prejeli že leta 1997. Poleg 
tega ima Amigdala tudi koncesijo za izvajanje zdravstvene de-
javnosti družinske medicine v Sveti Trojici, ki ji jo je občina 
podelila leta 2020.«

Koncesijo oziroma pooblastilo za izvajanje javne zdravstve-
ne dejavnosti lahko občina podeli s soglasjem Ministrstva za 
zdravje, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravl-
janja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo 
javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod 
ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih sto-
ritev.

Amigdalina ambulanta v Cerkvenjaku že od leta 2012
Občina Cerkvenjak je svoj čas za program javne zdravstve-

ne dejavnosti splošne medicine, ki ga je dobila od Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, že podelila koncesijo 
zdravniku specialistu splošne medicine Francu Šuti, dr. med. 
Po njegovi prezgodnji smrti leta 2007 je ambulanta še nekaj 
časa delovala, nato pa je izvajanje programa prevzel Zdrav-
stveni dom Lenart. Ker temu ni uspelo odpreti ambulante 
splošne medicine v Cerkvenjaku, si je občina pod pritiskom 
občank in občanov začela prizadevati, da bi program za ambu-
lanto dobila nazaj. Leta 2012 je občini v sodelovanju z Amig-
dalo d.o.o. uspelo pridobiti nazaj 0,6 programa. To, kot pravita 
župan in direktorica Amigdale d.o.o, ni bilo enostavno, saj 
je postopek precej zahteven in dolgotrajen. Ko je občina del 
programa vendarle dobila nazaj, je koncesijo podelila Amig-
dali d. o. o. in ambulanta v Cerkvenjaku je ponovno začela 
delati trikrat na teden. Kmalu so pridobili še 0,4 programa. Od 
takrat naprej dela Amigdalina ambulanta v Cerkvenjaku vsak 
delovni dan oziroma pet dni v tednu.

Ambulanta družinske medicine v Cerkvenjaku je v minulem 
desetletju izjemno napredovala, saj v njenem sklopu delujeta 
še referenčna ambulanta za preventivne preglede in dejavnos-
ti ter laboratorij. V zadnjem času v zdravstveni ambulanti v 
Cerkvenjaku izvajajo tudi teste za covid 19. Tako ambulanta 
dejansko izvaja vse dejavnosti družinske medicine na primarni 
ravni od preventivnih do kurativnih. V ambulanti dela zdrav-
nik Miha Lukač, dr. med., specialist družinske medicine, ki 
ima že več kot dva tisoč pacientov, ki so si ga izbrali za svo-
jega osebnega zdravnika. Pomaga mu diplomirana medicinska 
sestra Metka Polič. Sicer pa je v Amigdali d. o. o. zaposlenih 
sedem zdravnikov, od teh štiri zdravnice specializantke, ki 
specializirajo družinsko medicino, in štiri medicinske sestre. 
V njenih ambulantah v Lenartu, Cerkvenjaku in Trojici pa se 
usposabljajo tudi študentke in študenti medicinskih fakultet ter 
višje in visoke zdravstvene šole. 

Pacienti so zadovoljni
Mimogrede povedano: zdravnik v ambulanti v Cerkvenja-

ku specialist družinske medicine Miha Lukač, dr. med., zara-
di svoje strokovnosti in človeškega odnosa ne uživa velikega 
ugleda samo med svojimi pacienti, temveč tudi med kolegi 
zdravniki, saj so ga izvolili za predsednika Strokovnega zdru-
ženja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Očitno so pacienti z delom ambulante družinske medicine 
v Cerkvenjaku zadovoljni, zato je prezasedena. Novih paci-
entov, ki iščejo osebnega zdravnika, ne sprejemajo več, razen 
v izjemnih primerih, temveč jih napotijo v ambulanto v Sveto 
Trojico. Ta ima trenutno 0,5 programa, vendar se kaže potreba, 
da bi pridobila še 0,5 programa.. »Če si želi dr. Lukača izbrati 
za osebnega zdravnika občanka ali občan Občine Cerkvenjak, 
čigar družinski člani so že njegovi pacienti, ga še lahko nekako 
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sprejmemo, sicer pa paciente usmerjamo v našo ambulanto v 
Sveti Trojici,« pojasnjuje dr. Ljubojevič Džaferović.

Za stoodstotno zasedenost mora imeti ambulanta po kriteri-
jih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je plačnik 
zdravstvenih storitev za zavarovanke in zavarovance, 1895 
glavarinskih količnikov, pri čemer prinašajo pacienti stari od 
19 do 55 let manj kot en glavarinski količnik, mlajši in sta-
rejši pacienti pa več kot enega, saj v povprečju potrebujejo 
več zdravstvenih storitev. Zato število pacientov, ki obiskuje-
jo posamezno zdravstveno ambulanto družinske medicine, še 
ne pove, kako je obremenjena – pomembno je tudi, koliko so 
pacienti stari. Kot je znano, pa se tako v Cerkvenjaku kot na 
območju celotnih Slovenskih goric (in Slovenije) prebivalstvo 
stara. Kot pravi dr. Ljubojevič Džeferović so vse tri ambulante 
Amigdale, ki imajo trenutno skupaj 2,5 programa družinske 
medicine na primarni ravni, zelo obremenjene, zato upa, da bo 
ambulanta v Sveti Trojici pridobila celoten program.

Pacienti imajo podobne zdravstvene težave kot povsod 
v Sloveniji

Zaradi katerih bolezni pa se pacienti v Cerkvenjaku najbolj 
pogosto zatečejo v ambulanto? »Tako kot nasploh v Sloveniji 
ima tudi v osrednjih Slovenskih goricah veliko pacientov te-
žave zaradi sladkorne bolezni, zvišanega krvnega tlaka, pre-
komerne teže, rakastih obolenj in različnih kroničnih bolezni. 
V zadnjem času ima vse več pacientov psihične težave, ki so 
pogosto povezane s stresom zaradi socialnih problemov, iz-
gube zaposlitve, težav v kmetijski proizvodnji in neurejenimi 
družinskimi odnosi. V času epidemije covida-19 je pacientov, 
ki imajo psihične težave, še več kot jih je bilo pred njo.« poja-
snjuje direktorica Amigdale d.o.o. Sicer pa je po njenih bese-
dah ambulanta v Cerkvenjaku v času epidemije ves čas delala, 
razen nekaj tednov spomladi leta 2020, ko je vlada z ukrepi za 
preprečevanje širjenja novega koronavirusa »zaprla« celotno 
družbo. V tistem času pa so imeli pacienti ves čas dostop do 
zdravnika na daljavo. Seveda pa ambulanta v času covida-19 
dela po posebnih predpisih, ki veljajo med epidemijo. Tako se 
morajo pacienti na obisk pri zdravniku naročiti, sprejema pa 
jih lahko na 15 minut. Če pride k zdravniku pacient, za katere-
ga se izkaže, da je okužen, morajo ambulanto zračiti 30 minut. 
Tako pacienti kot zdravstveno osebje pa morajo spoštovati tudi 
druge ukrepe in priporočila, ki jih objavljata Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje in vlada.

V času epidemije nasveti tudi po telefonu
»Zelo dobro je, da nam je v Sloveniji že pred epidemijo 

uspelo razviti e-zdravje, tako da lahko sedaj recepte za 
zdravila, napotnice za specialiste in druge administrativne 
zadeve urejamo po e-pošti oziroma po telefonu.« pravi dr. 
Ljubojevič Džaferović. »Brez tega bi imeli sedaj neprimerno 
več problemov.« 

Amigdala d.o.o. je po besedah direktorice vključena tudi 
v centralni register e-kartonov pacientov, kjer so zabeležene 
vse zdravstvene storitve, ki so jih prejeli. Tako denimo osebni 
zdravnik v e-kartonu pacienta vidi, kaj so pokazale specialis-
tične preiskave, na katere ga je napotil, pacientu pa izvidov 
svojemu zdravniku ni več treba prinašati v fizični obliki. Ad-
ministrativni postopki so zaradi vključenosti v elektronsko po-
slovanje bolj ažurni, racionalni in pregledni, delo zdravnikov 
pa je zato, kot kažejo raziskave, bolj učinkovito.

Kako pa je s cepljenjem proti covidu? »Tako kot v Sloveni-
ji v celoti je tudi v osrednjih Slovenskih goricah proti covidu 
cepljenih premalo ljudi,« opozarja zdravnica Ksenija Ljuboje-
vič Džaferović, dr. med., ki zelo veliko časa preživi s pacienti v 
ambulanti. »Marsikomu je po tem, ko zboli, žal, da se ni cepil. 
Nekateri se danes preveč zanašajo na informacije nestrokovnih 
in nekompetentnih ljudi, ki jih dobijo na družbenih omrežjih. 

Zato vsem svetujem, naj zaupajo svojim osebnim zdravnikom, 
ki so se veliko let šolali in izobraževali, da jim lahko najbolje 
pomagajo in svetujejo, kar se tiče zdravja. Vsakemu pravim, 
da naj mi verjame, da mu zna njegov osebni zdravnik glede 
zdravja bolje svetovati in pomagati kot stric Google.«

Ambulanta v Cerkvenjaku je del javnega zdravstvenega 
sistema

Sicer pa je Ksenija Ljubojevič Džaferović dokaj kritična do 
našega zdravstvenega sistema na primarni ravni, ki zasebnim 
koncesionarjem postavlja preveč omejitev, čeprav so tudi oni 
sestavni del javnega zdravstvenega sistema. »Pri naših sever-
nih sosedih v Avstriji izvajajo javno zdravstveno dejavnost na 
področju splošne oziroma družinske medicine na primarni rav-
ni tako rekoč 100 odstotno zasebni zdravniki koncesionarji, pri 
naših južnih sosedih na Hrvaškem pa 85 odstotno. Pri nas pa 
nam država ne zaupa, za kar ne obstaja noben racionalni ra-
zlog. Zakaj tisti zdravniki splošne medicine, ki za to izpolnju-
jejo vse pogoje, ne bi delali kot zasebniki, če se za to odločijo. 
Naj potem pacienti odločijo, koga si bodo izbrali za osebnega 
zdravnika. Občankam in občanom je vseeno, kakšen formalen 
status ima njihov osebni zdravnik – ali dela kot zasebni kon-
cesionar ali je zaposlen v zavodu. Zanje je pomembno samo, 
kako dela in koliko se jim zares posveti.« pravi. Meni tudi, 
da bi morali v Sloveniji imeti več zdravstvenih zavarovalnic, 
ker bi jih potem konkurenca silila k čim bolj kakovostnemu in 
racionalnemu delovanju v prid zavarovancev. Ob vsem tem pa 
opozarja, da je družinskih zdravnikov premalo, pa tudi njiho-
va starostna struktura je dokaj neugodna. »Ko se bo upokojila 
naša generacija zdravnikov specialistov družinske medicine, 
bo pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni še mnogo večje. 
Zato je neustrezen odnos do zdravnikov koncesionarjev še to-
liko bolj nerazumljiv,« poudarja.

Ohranjajmo zdrav življenjski slog
Za konec smo Ksenjo Ljubojevič Džaferović povprašali še, 

kaj v teh časih epidemije svetuje pacientom. »Zaupajte oseb-
nim zdravnikom, upoštevajte ukrepe in priporočila Nacional-
nega zavoda za javno zdravje in vlade, če morate k zdravniku, 
pa se predhodno naročite. Seveda pa tudi v času epidemije 
vsem priporočam zdrav življenjski slog.«

Tomaž Kšela

KAJ JE AMIGDALA?
Amigdala, družba za zdravstvene, druge storitve in sve-

tovanje d.o.o. ima ime po majhnem delčku možganov, ki 
se nahaja globoko v tako imenovanem limbičnem predelu 
možganov. Zelo je pomemben za čustvovanje, še zlasti za 
doživljanje strahu in telesni odziv nanj.
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VKLJUČILI SO SE V 
PROJEKT BREZPLAČNIH 
PREVOZOV PROSTOFER
Projekt poteka v okviru zavoda Zlata mreža, 

Cerkvenjak je 82. občina, ki se je vanj vključila
Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža in gre za vsesloven-

ski prostovoljni projekt za mobilnost starejših. Ideja izhaja iz 
predhodnega sodelovanja z ZDUS-om pri projektu Starejši za 
starejše, kjer se je izkazalo, da starejši pogosto potrebujejo po-
moč na področju mobilnosti. Zato so v zavodu Zlata mreža 
začeli razvijati dva projekta: brezplačne prevoze Prostofer in 
kotičke za druženje, imenovane Zlati kotički, je povedal Miha 
Bogataj, direktor Zavoda Zlata mreža iz Logatca.

K temu projektu se je pridružila kot 82. občina v državi pred 
dnevi tudi Občina Cerkvenjak kot prva občina na območju 
Upravne enote Lenart, saj so zanimanje, oziroma potrebe po 
prevozih starejših pokazali že pred časom v Društvu upoko-
jencev Cerkvenjak. Tako so z zavodom Zlata mreža in Javno 
agencijo RS za varnost prometa organizirali v avli Vlada Tu-
šaka izobraževanje za voznike prostoferje, ki izhajajo iz vrst 
članov domačega društva upokojencev. Za prevoze pa bo na 
voljo  občinsko vozilo.

Prostovoljni šofer je lahko sicer vsak, ki ima veljavno vozni-
ško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomaga-
ti tistim, ki prevoze potrebujejo. V Cerkvenjaku se je za prosto-
voljnega voznika prostoferja odločilo osem voznikov in voznic. 
Ker se  eden od prvotno prijavljenih izobraževanja ni  udeležil, 
imajo zdaj v društvu upokojencev sedem voznikov prostoferjev. 
Vendar so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni 

vozniki, pove Bogataj. Svojim sopotnikom morajo nesebično 
pomagati pri vstopu in izstopu iz avta, nesti vrečke iz trgovine, 
k zdravniku pospremiti do čakalnice, skratka pomagati na vsa-
kem koraku. To torej morajo biti ljudje z velikim srcem.

Kako do prostoferja?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno šte-

vilko 080 10 10. V komunikacijskem centru zabeležijo nje-
gove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni 
center obvesti prostovoljnega voznika prostoferja o prevozu 
in to sporoči uporabniku. Še prej se uskladijo z občino, da bo 
vozilo zagotovljeno. Rezervacijo prevoza pa je treba s strani 
uporabnika najaviti vsaj 3 dni pred  potrebo prevoza. Klicni 
center je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik od 
8.00 do 18.00 ure. Prevozi pa se opravljajo od ponedeljka do 
petka v času med 8.00 in 16.00 uro. Izjemoma se lahko dnevi 
in ure prilagodijo potrebam.

Glede prevozov so tudi omejitve. Radij in relacijo brezplač-
nih prevozov Prostofer v vseh primerih določa občina. Običaj-
no je to lokalni zdravstveni dom ali bolnišnica, lekarna, pošta 
in podobno. Prevozi izven lokalnega območja in izven usta-
ljenih urnikov prevozov se opravijo samo na podlagi posebne 
odobritve s strani občine. Voznik tudi ne sme sprejeti nobene-
ga plačila. Voznik pa lahko tudi zavrne prevoz, če je uporabnik 
v vinjenem stanju. Prevoze lahko koristijo tudi gibalno ovirane 
osebe - invalidi, ki uporabljajo bergle ali hojico.

Izobraževanje za voznike prostoferje

Da ne bi prihajalo do izrabe teh brezplačnih prevozov, mora 
voznik, če zazna, da s strani uporabnika prihaja do izkoriščanja 
brezplačnih prevozov, to sporočiti na občino in klicnemu centru.

Franc Bratkovič

NALOŽBE ZA DANES IN JUTRI

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST
V letu 2022 je načrtovanih več investicij v cestno infrastruk-

turo, in sicer:
 y »Modernizacija JP 703-762 (Cogetinci-Kocmut)« v 

dolžini 530 m,
 y »SANACIJA VOZIŠČA LC 203 381 (SMOLINCI-

NOVINCI)« v dolžini 750 m,

 y »SANACIJA VOZIŠČA JP 703 501 KUNOVA-
KOMARNICA-SLATINŠEK« v dolžini 360 m,

 y »Modernizacija JP 703-752  (BRENGOVA – ZIBOTE)« 
v dolžini 150 m.

Za prva dva odseka je izvajalec že izbran in podpisana tudi 
gradbena pogodba. Ostala dva odseka sta v fazi priprave pro-
jektne dokumentacije.

INVESTICIJE OBČINE CERKVENJAK V LETU 2021
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Cesta Cogetinci–Kocmut čaka na modernizacijo

Območje modernizacije ceste Cogetinci–Kocmut

Območje sanacije ceste Smolinci–Novinci

Ceste so zaradi tehničnih lastnosti (dotrajanosti in poškodb) 
slabše prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo do-
bre prometne povezanosti med kraji občine. Prav tako je bilo 
zaradi dotrajanega vozišča oteženo vzdrževanje teh ceste. 

Podpis gradbenih pogodb z izvajalcem POMGRAD-cestno podjetje, d. d.

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.

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

OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI 
CERKVENJAK

Občina Cerkvenjak je že pred leti aktivno pristopila k zago-
tavljanju optičnega omrežja po celotni občini in se povezala s 
podjetjem RUNE, ki pa jim na žalost izvedba projekta odpr-
tega širokopasovnega omrežja še ni uspelo pripeljati do tako 
želene realizacije. 

Zaradi tega pa  zadnje obdobje aktivno in bolj uspešno ob-
čina sodeluje s podjetjem TELEKOM Slovenije, ki letos na-
črtuje na območju občine Cerkvenjak vzpostaviti čim več oz. 
približno 250 priključkov na širokopasovno optično omrežje. 

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

Tudi pri vseh obnovah cest v naseljih se polaga kabelska 
kanalizacija, ki bo omogoča širitev optičnega omrežja.

Tudi letos bo občina v okviru sočasne gradnje v okviru svo-
jih investicij v obnovo ter vzdrževanje cest, izgradnjo ter ob-
novo javnega vodovoda ali izgradnjo javne razsvetljave skupaj 
s podjetjem Telekom omogočila položitev ustrezne kabelske 
kanalizacije za širokopasovno optično omrežje. 

Natančne trase še niso poznane, so pa načrtovane v naseljih 
Smolinci, Čagona, Cogetinci, Cenkova, Cerkvenjak, Andren-
ci, Stanetinci in še kje. Veliko je tudi odvisno od zainteresira-
nosti gospodinjstev in tam, kjer bo zainteresiranost večja, bo 
izgradnja lahko prednostna. 

Letos  bomo tako deležni intenzivne gradnje tako potreb-
nega širokopasovnega optičnega omrežja, ki bo še kako spre-
menilo povezanost občanov vseh starostnih skupin v moderni 
spletni svet.
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OBNOVA VODOVODA V NASELJU 
CENKOVA

Občina Cerkvenjak aktivno pristopa k nujni obnovi dotraja-
nega vodovodnega cevovoda starega več kot 45 let na odseku 
od GD Cerkvenjak v smeri naselja Cenkova do območja križ-
išča za rimsko gomilno grobišče, in sicer v dolžini približno 1 
km. Investicija bo v teku predvidoma ob koncu aprila in v maju.

Ob tem se bo izvedlo tudi sočasno polaganje kabelske ka-
nalizacije in s tem predpriprava za javno razsvetljavo in sku-
paj s podjetjem Telekom tudi kabelska kanalizacija za optično 
omrežje.

Ob tem se prosijo uporabniki in lastniki ob glavni cesti za 
razumevanje in sodelovanje z izvajalci.

Območje obnove vodovoda Cenkova

Situacija obnove vodovoda Cenkova

VODOVOD V NASELJU 
GRABONOŠKI VRH

Občina Cerkvenjak si skupaj s sosednjo občino Sveti Jurij 
ob Ščavnici že leta aktivno prizadeva za prevezavo vaškega 
vodovodnega sistema Grabonoški Vrh na javni vodovodni sis-
tem v upravljanju JP Komunala Ptuj d. d. 

To v praksi pomeni, da se načrtuje prevezava na javno vo-
dovodno omrežje, za kar pa so v teku priprave za prevezave in 
zamenjave vodomerov. 

Investicijo na žalost že nekaj časa onemogoča nesoglasje in 
pogojevanje občana iz sosednje občine, s katerim se Občina 
Sv. Jurij aktivno dogovarja, da bi se izvedlo ustrezno vozlišče 
za prevezavo na javni vodovod. Ob tem se je treba zavedati, da 
sta tako obe občini oz. njuna gospodinjstva onemogočena oz. 
nastaja nezmožnost prevezave približno 40 gospodinjstev tako 
strani Občine Cerkvenjak in približno 5-10 na območju Obči-
ne Sv. Jurij ob Ščavnici, ki bi se morala priključiti na javno vo-
dovodno omrežje, kajti staro in dotrajano omrežje ne omogoča 
trajne in varne vodooskrbe.   

Občina bo za svoje občane oz. gospodinjstva poravnala 
vse stroške preureditve obstoječega sekundarnega omrežja, 
stroške neposredne priključitve in kot upoštevanje vrednosti 
obstoječega omrežja tudi dobave vodomera.  Po dogovoru z 
upravljavcem javnega vodovoda se bodo vodomerni jaški v 
glavnini vgradili ob obnovi celotnega omrežja, razen zaradi 
posebnih tehničnih pogojev oz. v tistih primerih, ko vgradnja 
novega vodomera ne bo možna v objektu ali 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 bo to po ve-
ljavnih predpisih obveznost upravljavca. 

V prvi fazi se bo tako izvedla navezava javnega vodovodne-
ga sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje v celoti 
obnovljeno. Za ta namen je občina že naročila izdelavo potreb-
ne projektne dokumentacije, ki je predhodno nujno potrebna 
za načrtovanje in izvedbo del.

NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak v letu 2022 načrtuje dokončno ureditev 

novega naselja Cogetinci (Nedeljko) z izvedbo ceste v asfaltni 
izvedbi s hodnikom za pešce ter novim prehodom za pešce 
prek regionalne ceste do pločnika, ki vodi od centra Cerkve-
njaka do ŠRC Cerkvenjak in ostalih delov naselja Kadrenci. 
Izvedba se načrtuje še v prvi polovici letošnjega leta.

Mesto ureditve prehoda za pešce in ureditve ceste v novem naselju Cogetinci

Oprema naselja trenutno obsega izgradnjo ceste v maka-
damski izvedbi z navezavo na regionalno cesto, meteorno 
kanalizacijo za potrebe ceste, fekalno kanalizacijo, teleko-
munikacijsko kabelsko kanalizacijo, električno in vodovodno 
omrežje ter javno razsvetljavo. Zazidljive oz. v večini že po-



14. APRIL 2022 ZRNJE

11

zidane parcele so tako dobile vse potrebno za priključitev na 
komunalno opremo. 

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 občanov odloči ostati ali si 
najde svoj dom v Cerkvenjak.

V zadnjem obdobju so se z ureditvijo komunalne, šolske, špor-
tne, poslovno-trgovske, zdravstvene, kulturne in druge infra-
strukture resnično ustvarile razmere za zelo kvalitetno prebiva-
lišče, kar se kaže na vsakoletnem zviševanju števila prebivalcev.

UREDITEV ULICE  
CERKVENJAK - GOVEDIČ

Letos se načrtuje tudi celovita komunalna ureditev manjše 
ulice v naselju Cerkvenjak, in sicer na odseku Cerkvenjak – 
Govedič v dolžini približno 100 m.

V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije in tre-
ba je pridobiti še gradbeno dovoljenje za poseg, ki predvideva 
ureditev ceste z ločenima pasovoma v širini 2,75 m (skupaj 
5,5, m), ločenim pločnikom širine 1,4 m in prehodom za pešce 
prek regionalne ceste, urejeno meteorno in fekalno kanalizaci-
jo ter vodovodno in optično širokopasovno omrežje.
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Investicija se načrtuje v drugi polovici leta in bo velika pri-
dobitev za gospodinjstva na tem območju ter bo dolgoročno 
omogočala morebitno širitev naselja.

DOGRADITEV VRTCA 
CERKVENJAK

Zaradi prostorskih potreb namerava Občina Cerkvenjak v 
prihodnjih letih razširiti vrtec. Trenutno je v vrtcu polnih vseh 
6 oddelkov in vključenih že 110 otrok.

Po izračunih je treba dodati 4 nove oddelke za otroke. Po-
trebno je zagotoviti zadostno površino notranjih prostorov in 
prav tako zunanjih prostorov. Dodatni prostori bi neposredno 
navezovali na obstoječ objekt.

Zasnova razširitve vrtca izhaja iz osnovnega koncepta vrtca: 
vrtec je sestavljen iz niza hišk, ki se razvrščajo ob osrednjem 
prostoru. Osrednji prostor je jasa, ki poteka od vhoda na dvori-
šču do izhoda na otroško igrišče. 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.
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ZELENE POVRŠINE - BREŽINA
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ZUNANJA IGRALNA POVRŠINA 3.274 m²

relativna višinksa kota +- 0,00 = 323,94 m.n.v.

02.1

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKT VRSTA NAČRTA

UREDITVENA SITUACIJA

DATUM

ŠTEVILKA LISTA
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VRSTA PROJEKTA
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DGD
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak

Občina Cerkvenjak

Razširitev vrtca v Cerkvenjaku

Superform d.o.o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana

31. 03. 2022

ARHITEKTURA

Anton Žižek, u.d.i.a., ZAPS A-1069

1:350

Situacija dograditve vrtca Cerkvenjak

Obstoječi 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. 

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 do-
sipa (na južni strani) in se oblikuje v funkcionalno in prijetno 
okolico za igranje. Nova razširitev harmonično nadgrajuje ob-
stoječ vrtec. Razširjen vrtec predstavlja funkcionalen in obli-
koven prispevek k obstoječemu vrtcu.

Izdelana sta idejna zasnova in idejni projekt, ki bosta zaklju-
čena konec leta 2021. V pripravi je DGD dokumentacija, ki bo 
vključno s PZI dokumentacijo zaključena še letos. Projekt bo 
tako v tehničnem delu pripravljen, sledi še finančni in opera-
tivni del, ki pa sta vsekakor vezana na pridobitev sofinancer-
skih sredstev.  

UREDITEV JAVNEGA PARKIRIŠČA IN 
JAVNE TRŽNICE PRI VRTCU IN OŠ
Občina je za potrebe ureditve javnega parkirišča in javne 

tržnice v začetku letošnjega leta odkupila zemljišče v centru 
naselja ob transformatorju, in sicer se na predmetnem zemlji-
šču načrtuje ureditev manjše javne tržnice in modernega jav-
nega parkirišča s približno 35 parkirnimi mesti in med temi bo 
ustrezno število polnilnih mest za električne avtomobile. 

S 
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Lesoteka projektiva,
d.o.o.
Vorančev trg 1
SI-2380 Slovenj Gradec
T: 02 88 39 495
F: 02 88 43 385
www.gg-sg.si
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LEGENDA:

PREDVIDENA ASFALTIRANA POVRŠINA
OBSTOJEČE CESTIŠČE
PREDVIDENA PARKIŠČA 35 KOM
AB PODPORNI ZID

Situacija ureditve parkirišča in javne tržnice
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Potreba po ureditvi dodatnih parkirnih mest v centru naselja 
ob objektu OŠ in vrtca Cerkvenjak je nujna, kajti samo v vrtcu 
je več kot 100 otrok in temu primerno število zaposlenih in 
staršev, ki pripeljejo otroke v vrtec, OŠ ali pa opravijo drugi 
opravek. 

V prvi fazi se bo v letu 2022 uredilo parkirišče v gramozni 
izvedbi, v prihodnje pa sledi celovita ureditev.

NOVI POSLOVNI OBJEKT V 
CERKVENJAKU

V centru naselja Cerkvenjak ob vpadnici ob regionalni cesti 
iz smeri Sveti Jurij pridno raste poslovni objekt v lasti in gra-
dnji s strani podjetja MASIV d.o.o. 

V objektu, ki bo zaključen predvidoma do jeseni, se načrtuje 
ureditev prostora za trgovino Mercator, ki bi se preselila iz trenu-
tne lokacije.  Prav tako bo enega izmet poslovnih prostorov odku-
pila Občina Cerkvenjak za potrebe podružnice Lekarne Špringer.

PREGLED REALIZACIJE  INVESTICIJ V LETU 2022
INVESTICIJA

OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2022:
 y »Modernizacija JP 703-762 (Cogetinci-Kocmut)« v 

dolžini 530 m.
 y »SANACIJA VOZIŠČA LC 203 381 (SMOLINCI-NO-

VINCI)« v dolžini 750 m;
 y »SANACIJA VOZIŠČA JP 703 501 KUNOVA-KOMAR-

NICA-SLATINŠEK« v dolžini 360 m;
 y »Modernizacija JP 703-752  (BRENGOVA – ZIBOTE)« 

v dolžini 150 m.

V FAZI IZBORA IZVAJALCA

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 ZAKLJUČENO
 - PARKIRIŠČE PRI VRTCU IN OŠ V PRIPRAVI

KOLESARSKE POTI V IZVAJANJU

2. VODOVOD:

 y OBNOVA VODOVODA CENKOVA
 y OBNOVA VODOVODA COGETINCI – IVANJSKI 

VRH
 y IZGRADNJA VODOVODA ŽUPETINCI
 y IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI  

VRH – COGETINCI

V PRIPRAVI
ZAKLJUČENO – I. faza 
(PREVEZAVE)
IZVEDENA I. FAZA
PRIPRAVA izvedba preveza-
ve na javni vodovod

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

 y UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)

 y UREDITEV NASELJA CERKVENJAK - GOVEDIČ

ZAKLJUČENO – I. FAZA 
V IZVAJANJU II. FAZA
V PRIPRAVI

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V PRIPRAVI

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

6. OŠ - VRTEC: PRIZIDAVA VRTCA V IZVAJANJU

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

V objektu se načrtujejo tudi prostori za storitve in gostinske 
dejavnosti. Investicija bo velika pridobitev za vse občane Ob-
čine Cerkvenjak, kajti na enem mestu bo združevala številne 
dejavnosti za potrebe občanov.

Poslovni objekt Cerkvenjak v gradnji
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CONA V BRENGOVI JE 
ZAPOLNJENA

Petnajst let je bilo treba, da je Poslovno-obrtna cona v Bren-
govi v Občini Cerkvenjak v celoti razprodana. Še več, zanima-
nje je tudi za zasebna zemljišča v njeni soseščini. Od minule 
jeseni do danes je tudi v celoti izgrajena, novo zgrajeni poslov-
ni objekti še sicer niso vsi dokončani, a vse, kar se je v zadnjem 
jesensko-zimskem času zgodilo, meji malodane na čudež.

Prvi je v POC Brengova začel orati ledino leta 2008 samo-
stojni podjetnik Borut Anželj z avtomobilsko servisno dejav-
nostjo, ki so se mu pozneje v poslovno-obrtni coni pridružili še 
štirje podjetniki. Lansko leto, kot že rečeno, pa je bila poslov-
na cona razprodana. Parcele so pokupili v glavnem domači 
cerkvenjaški ambiciozni mladi podjetniki, ki imajo skupaj več 
sto zaposlenih, katerih delavci delajo širom po državi in tudi 
v tujini. V sami  coni pa za zdaj dela za stroji in pri servisnih 
opravilih okoli 35 delavcev. Pričakovati je, da bo to število v 
teku letošnjega leta naraslo nekje na okoli sto. V POC Brengo-
va, kjer najdemo  avtomehanične storitve, avto pralnico, beto-
narno in kovinarsko proizvodnjo, ki bo kaj kmalu dobila večji 
obseg, ter v prihodnje tudi skladišča gradbenikov in njihove 
poslovne prostore, se bo pridružil še gostinski lokal. 

V soseščini POC najdemo tudi počivališče za avtodome. Ob 
njem  trgovec in gostinec Roman Ploj na svoji rojstni domačiji 
zaključuje z gradnjo poslovno gostinskega objekta. Torej se v 
dolini Brengove ob neposrednem izvozu   in uvozu na avtoce-
sto obetata kar dva gostinska lokala. 

Takšen je danes  pogled na POC Brengova v Občini Cerkvenjak.

Gostinskih lokalov v Občini Cerkvenjak namreč ne manjka. 
V zadovoljstvo njihovih lastnikov, predvsem odlične gostin-
ske in kulinarične ponudbe ter prenočitvenih zmogljivosti, mi-
mogrede - lani so zabeležili skupaj kar 5131 nočitev, jim tudi 
gostov ne manjka.

Franc Bratkovič

MLADI SE VESELIJO 
PUMPTRACKA

Na Občini Cerkvenjak pripravljajo investicijo v naslednjo fazo 
izgradnje Vitalin parka, ki bo lociran za parkirnim prostorom 
pred Športno rekreacijskim centrom Cerkvenjak v Kadrencih.

Kot pravi direktor občinske uprave Občine Cerkvenjak Vito 
Kraner je projekt izgradnjo Vitalin parka razdeljen v štiri faze. 
V prvi fazi so leta 2020 zgradili spremljevalni objekt in balini-
šče z dvema progama. V drugi fazi bodo predvidoma letos ure-
dili igrišče na mivki, če bo investicijo sofinancirala Fundacija 
za šport. V okviru tretje faze bodo predvidoma v letih 2023/24 
v park namestili motorično opremo in igrala za otroke. V za-
dnji, četrti fazi, pa namerava občina prav tako v letih 2023/24 

urediti pumptrack oziroma kolesarski park za navdušene kole-
sarje, ki izvajajo akrobacije s kolesi. Gre za sodobno športno 
disciplino, ki pa se je že prebila med olimpijske športe.

Direktor uprave Občine Cerkvenjak Vito Kraner kaže, kje v Kadren-
cih bo zrasel novi pumptrack.

V Vitalin parku, v katerem je že balinišče s pripadajočim 
poslopjem, bodo uredili motorični park za vse generacije, od 
najmlajših do starejših. V njem bo tudi igrišče za odbojko na 
mivki in pumptrack za vožnjo, vijuganje in skakanje s kolesi.

V Sloveniji je trenutno 54 pumptrackov v 39 občinah, ki niso 
samo vadbeni poligoni za kolesarje, temveč tudi igrišča in zbi-
rališča za mlade in starejše. Pumptrack poligoni so asfaltirani 
poligoni za kolesarje sestavljeni iz zavojev in grbin, ki kolesar-
jem omogočajo različne akrobacije, s katerimi razvijajo svoje 
motorične sposobnosti. Kot ugotavljajo strokovnjaki, razvijanje 
motoričnih sposobnosti pri otrocih in mladih prispeva k razvija-
nju inteligence, starejšim pa pomaga ohranjati telesno in miselno 
vitalnost. Sicer pa si ni težko predstavljati, kako pri otroku, ki 
dela s kolesom akrobacije, intenzivno delajo njegovi možgani 
oziroma »računalnik« v glavi. Sicer pa se sliši, da se mladi, pa 
ne samo iz Cerkvenjaka, pumptracka v Kadrencih že veselijo.

T. Kšela

OD 1. APRILA AGROLIT, 
d. o. o., PE CERKVENJAK
Vse kmetijske trgovine in bencinske črpalke nekdanje Kme-

tijske zadruge Lenart  v stečaju imajo že več kot tri mesece 
novega lastnika. Novi lastnik je družba Agrolit iz Litije. Ta 
postopoma že prevzema trgovske poslovalnice, ki jih je po ste-
čaju KZ Lenart imela v najemu Kmetijska zadruga Ptuj.

Novi lastnik je že prevzel kmetijsko trgovsko poslovalnico v 
Kuzmi. Od petka, 1.aprila, pa kot Agrolit, d. o. o,. PE Cerkve-
njak obratuje tudi trgovina v Cerkvenjaku.

F. B.
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TELEKOM GRADI 250 
PRIKLJUČKOV NA 

OPTIKO
Telekom v Cerkvenjaku v teh dneh gradi optično omrežje ob 

glavni cesti skozi občino ter nanj priključuje uporabnike. Ra-
zumljivo je, da je zaradi tega »optika« v središču pogovorov 
med ljudmi. Zato, da bi pridobili natančne informacije, smo 
nekaj aktualnih vprašanj naslovili na direktorico korporativne-
ga komuniciranja Telekoma Katarino Prešeren.

Na območju Občine Cerkvenjak Telekom trenutno gradi optično 
omrežje v naseljih ob glavni cesti Lenart – Cerkvenjak - Sveti Jurij 
ob Ščavnici, o čemer pričajo lične omarice, ki so zrasle ob cesti.

Po njenih besedah v Telekomu Slovenije uporabnikom za-
gotavljajo najsodobnejše komunikacijske storitve, zato svoje 
mobilno in fiksno širokopasovno omrežje nenehno posoda-
bljajo. V zadnjih letih tako v nadgradnjo, širitev ter razvoj 
omrežja in IKT-infrastrukture letno investirajo prek 100 mi-
lijonov evrov. »Zato upravljamo največje in najsodobnejše 
optično omrežje v državi – priklop nanj trenutno omogoča-
mo več kot 411.000 oziroma več kot polovici slovenskih go-
spodinjstev – ter največje in najsodobnejše mobilno omrežje. 
Nadgradnje za vsako posamezno področje načrtujemo skladno 
z razpoložljivimi sredstvi in ekonomsko upravičenostjo na eni 
ter povpraševanjem po naših storitvah na drugi strani. Na ob-
močjih, kjer gradnja optičnega omrežja ni ekonomsko upravi-
čena, širokopasovne storitve omogočamo tudi s kombinacijo 
fiksnega bakrenega ter zmogljivega mobilnega omrežja 4G in 
5G,« pojasnjuje Katarina Prešeren.

Telekom je sodeloval že pri modernizaciji cest, vodovodov …
Kot pravi sogovornica, Telekom pri posodobitvah optičnega 

omrežja v največji možni meri sodeluje z občinami, lokalnimi 
skupnostmi in drugimi investitorji, na primer ob rekonstrukciji 
ali izgradnji vodovodov, kanalizacije, elektro vodov, obnovah 
cest in podobno. S sinergijo sočasnih gradenj se optimizirajo 
stroški visokih vlaganj in zagotovi zgolj enkraten poseg v pro-
stor (npr. večkratna prekopavanja zemljišč, cest in pločnikov). 
Tako je Telekom tudi v občini Cerkvenjak v preteklih letih 
sodeloval s sopolaganjem svojih cevi ob rekonstrukciji ceste, 
izgradnji vodovoda in rekonstrukciji elektro linij. Ob tem pa je 
zagotovil tudi povezave položenih cevi, krajše odcepe in osta-
la pripravljalna dela za nadaljnjo širitev optičnega omrežja.

PROJEKTI ZA RAZVOJ

Trenutno gradijo optiko ob glavni cesti
»Trenutno na območju Občine Cerkvenjak optično omrežje 

gradimo v naseljih ob glavni cesti, ki poteka od Lenarta v smeri 
Sv. Jurij ob Ščavnici. S tem bomo zagotovili optične priključ-
ke za 250 naročnikov v naseljih Brengova, Kadrenci, Andrenci 
in Peščeni Vrh ter v delih naselij Vanetina, Cerkvenjak in Co-
getinci. Dela bomo predvidoma zaključili še to pomlad.« pravi 
Katarina Prešern. »V prihodnje načrtujemo, da bomo optične 
priključke zagotovili še za preostali del naselja Vanetina, ob 
tem pa bomo omrežje širili v smeri naselij Stanetinci in Osek.«

Priključki so brezplačni
V Telekomu Slovenije bodo po besedah direktorice korpora-

tivnega komuniciranja na območjih gradnje optičnega omrežja 
priključke brezplačno zgradili vsem, ki bodo v času gradnje 
omrežja izkazali interes in oddali vlogo za izgradnjo. »Za 
samo izgradnjo hišnih priključkov ni treba pripraviti ničesar. 
Kje bo potekal izkop do hiš, se bodo lastniki lahko dogovorili 
z našimi izvajalci gradnje in montaže na terenu pred pričetkom 
del. Izvedba interne inštalacije znotraj objekta je sicer odvisna 
od zahtevnosti posameznega objekta in glede na obseg za to 
potrebnih del, običajno pa je to urejeno v uri, morda dveh, le 
izjemoma dlje. V Telekomu Slovenije za razliko od nekaterih 
drugih operaterjev ne zaračunamo stroška vzpostavitve optič-
nega priključka, tako da je za uporabnika priklop na optično 
omrežje brezplačen. Ko je optični priključek v omrežju Tele-
koma Slovenije vzpostavljen, pa lahko uporabnik prosto izbe-
re ponudnika komunikacijskih storitev,« poudarja. »Če želijo 
krajani preveriti, ali je na njihovem naslovu že možno oddati 
vlogo za izgradnjo optičnega priključka, lahko to storijo na 
spletnih straneh Telekoma Slovenije: http://ts.si/gradnja-op-
tike. Za dodatne informacije in pomoč pa smo na voljo tudi 
na e-naslovu info@telekom.si ali na brezplačni številki 080 
8000.«

Kako urediti notranje priključke?
Kako pa nato občani na »optiko« priključijo svoje televizor-

je, računalnike in druge naprave? »Da si občani lažje predsta-
vljajo, kako se uredi interna inštalacija, smo v ta namen pripra-
vili kratek video: »Interna inštalacija - Pomoč in podpora 
- Telekom Slovenije«. Prav tako v videu na You Tube »Kako 
v 4 korakih do najboljših fiksnih storitev Telekoma Sloveni-
je« predstavljamo tudi celoten proces od naročila do vklopa 
storitev. Sicer pa lahko vse potrebno za priklop in nemoteno 
uporabo komunikacijskih storitev uporabnikom, ki bodo iz-
brali Telekom Slovenije, uredi naš tehnik. Ta namesti opremo 
v dogovoru z uporabnikom in mu predstavi njeno uporabo,« 
pojasnjuje sogovornica.

Zahvala občinski upravi za dosedanjo pomoč
Povprašali smo jo tudi, kako se Telekomovci počutijo v Cer-

kvenjaku in kako so jih domačini sprejeli, seveda pa tudi, če 
jim želi kaj sporočiti. »V Telekomu Slovenije smo veseli, da so 
nas v Občini Cerkvenjak zelo prijazno sprejeli tako občani kot 
predstavniki občinske uprave, ki so nam bili ves čas v veliko 
podporo in pomoč, tako da smo hitro uredili tudi nepredvidene 
situacije, do katerih tekom gradnje vedno prihaja. Sodelovanje 
je res zgledno, zato se vsem iskreno zahvaljujemo za dose-
danjo pomoč. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje uspešno 
sodelovali,« je odgovorila Katarina Prešeren.

Tomaž Kšela
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NA BELIH IN SIVIH 
LISAH BO »OPTIKO« 

GRADIL RUNE
V središču Cerkvenjaka v teh dneh Telekom intenzivno 

gradi širokopasovno optično omrežje. Na tako imenovanih 
belih in sivih lisah, na katerih zaradi redke poseljenosti tele-
komunikacijski operaterji nimajo komercialnega interesa za 
gradnjo omrežja, pa bodo za to poskrbeli v okviru projekta 
RUNE. Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE 
Enia d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultra hitro širo-
kopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na po-
deželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi 
čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo oze-
mlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično in-
frastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe 
Broadband Fund (CEBF).

Tako so v okviru projekta Rune gradili širokopasovno optično 
omrežje v občini Sveta Ana. Foto: Arhiv projekta RUNE

Za več informacij o gradnji optičnega omrežja na belih in 
sivih lisah na območju Občine Cerkvenjak smo se obrnili 
na vodjo PR in digitalnega marketinga projekta RUNE Tino 
Ambrožič. Po njenih besedah bo na območju sivih lis gradilo 
podjetje RUNE Enia d.o.o., na območju belih lis pa podjetje 
Runetec d.o.o. (hčerinsko podjetje Rune Enia d.o.o.), ki na več 
podeželskih območjih Slovenije že izvaja investicije v dosto-
povno optično infrastrukturo. Podjetje je za sklop Podravska 
na razpisu GOŠO4 Ministrstva za kmetijstvo lani oddalo po-
nudbo in bilo izbrano. Podjetje ne bo pokrilo vseh belih lis, 

skladno z zahtevami razpisa. Da bi kaj več izvedeli o tem, smo 
Tini Ambrožič zastavili še nekaj vprašanj.
Kakšna pa je razlika med belimi in sivimi lisami? 

Bele lise so območja, kjer prebivalci nimajo možnosti pri-
dobitve širokopasovnega priključka, saj za izgradnjo tovrstne 
infrastrukture ni komercialnega interesa.

Sive lise so območja, kjer je prisotno samo eno omrežje. 
Kako bi čim bolj po domače razložili, kakšno je to dostopovno 
optično omrežje? Obstaja tudi nedostopovno?

Dostopovno omrežje je del omrežja, ki povezuje končne 
uporabnike z vozliščem. Nedostopovno omrežje ne obstaja.
Obstaja kakšna razlika v financiranju izgradnje na območju 
sivih in belih lis in če, kakšna? Kdo konkretno bo financiral iz-
gradnjo na belih in sivih lisah in ali so sredstva že zagotovljena?

Da, je razlika. Podjetje RUNE Enia d.o.o. gradi na obmo-
čju sivih lis, projekt financira zasebni sklad CEBF. V primeru 
gradnje na območju belih lis pa gre za javna sredstva. Pri tem 
mora investitor najprej zagotoviti lastna sredstva za izgradnjo 
v celoti in šele nato pridobi javna sredstva kot delno refun-
dacijo. V Občini Cerkvenjak bo na območju belih lis gradilo 
podjetje RUNETEC d.o.o. (hčerinsko podjetje podjetja RUNE 
Enia d.o.o.), ki je za sklop Podravska na razpisu (GOŠO4) Mi-
nistrstva za kmetijstvo lani oddalo ponudbo in bilo izbrano. 
Kakšna je časovnica izgradnje? Kaj vse se bo na območju Obči-
ne Cerkvenjak gradilo in do kdaj bo izgrajeno? Katerih sivih lis 
podjetje ne bo pokrilo?

Projekt RUNE ni razdeljen po občinah, temveč po projektih. 
Občina Cerkvenjak je tako del projekta S37, ki se bo začel ju-
nija 2022. Kdaj točno se bo gradnja omrežja začela v posame-
znih občinah oziroma naseljih v sklopu omenjenega projekta, 
bomo vedeli, ko nam bo izvajalec, ki trenutno še ni znan, po-
slal načrt o mikrodinamiki gradnje. Gradnja na območju belih 
lis bo potekala skladno z gradnjo na območju sivih lis.

V sklopu projekta RUNE gradimo na podeželskih obmo-
čjih, v projekt niso vključeni vsi naslovi na območju sivih in 
belih lis. Vključenost posameznega naslova, predvidenega za 
izgradnjo, je mogoče preveriti v aplikaciji na spletni strani  
www.ruralnetwork.eu, kjer so navedeni tudi predvideni termi-
ni izgradnje priključkov na posameznem naslovu. Naslovi na 
območju belih lis bodo v sistem dodani naknadno.

Optične signale bo uporabnikom v občinah v sklopu projek-
ta S37 zagotavljalo vozlišče v Zgornji Senarski. Za bele lise 
je zaključek projekta predviden za konec septembra 2023, za 
sive lise do konca leta 2023.

T. Kšela

Pust, ki je desetletja nazaj v Cerkvenjaku imel pomembno tradicijo in veljavo, to vse bolj izgublja. Navkljub vsemu pa smo vendar imeli 
priložnost, da se v Cerkvenjaku srečamo s skupino pustnih likov tudi letos. Foto: F. B., V. T.

IZ ZIME V POMLAD
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78 LET OD 
STRMOGLAVLJENJA 

AMERIŠKEGA 
BOMBNIKA

V soboto, na Jožefovo, je minulo natanko 78 let, odkar je med 
drugo svetovno vojno na Vanetini pri Cerkvenjaku strmoglavil 
zavezniški  ameriški štirimotorni bombnik B 24. Šest članov 
posadke je v razbitinah letala umrlo, štirje so se s padali rešili.

Preživele letalce so Nemci ujeli in odpeljali v ptujske zapore 
ter pozneje v nemško ujetništvo. Po končani vojni so se vsi 
štirje vrnili domov v  ZDA.

ŽUPNIJSKA KARITAS

ZBIRANJE POMOČI ZA 
UKRAJINO

V naši domači Župnijski Karitas smo bili s strani Maribor-
ske nadškofije povabljeni, da sodelujemo v humanitarni akciji 
zbiranja pomoči za Ukrajino, kjer se že od 24. februarja odvija 
vojna. Kot vemo, so v tej vojni največjo škodo in pomanjkanje 
utrpeli najranljivejši prebivalci vojnega območja: otroci, žen-

18. REZ JOHANEZOVE 
TRTE

V Cerkvenjaku so v nedeljo, 6. marca, opravili že 18. rez 
Johanezove trte, potomke najstarejše trte na svetu z maribor-
skega Lenta. Dogodka so se tudi tokrat udeležili številni vitezi 
Evropskega in Slovenskega reda vitezov vina.

Zbrane so nagovorili Marjan Žmavc, župan Občine Cerkve-
njak, Tjaša Simonič, 6. cerkvenjaška vinska kraljica, ki zara-
di covid razmer to dolžnost opravlja že drugi mandat, Franci 
Zorko, predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak in Damijan Breznik, viničar Johanezove trte.

Organizatorji so kot po navadi pripravili kulturni program. 
Moderatorka dogodka je tudi tokrat bila Darinka Čobec. Manj-
kal  pa ni tudi harmonikar Stanko Ilijaš.

Pri rezi je viničarju  Johanezove trte Damijanu Brezniku pomagala  
6. cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič.

Na prireditvi so Stanko Kramberger, Anton Slana, Zvonko 
Fleisinger, Andrej Kocbek, družina Zorko iz Cogetincev, Du-
šan Kocmut in mag. Mirko Žmavc prejeli cepiče Johanezove 
trte. Simon Toplak, trsničar iz Juršincev, pa je iz rok cerkve-
njaškega župana in gospodarja Johanezove trte za večletno 
vzgojo cepičev Johanezove trte prejel zahvalo.  

Organizator dogajanja sta bila Občina Cerkvenjak in Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Za prigrizek so 
poskrbele članice domačega društva kmečkih deklet in žena. 

F. B.

ske, invalidi, starejši …, ki so morali zapustiti svoje domove 
in so ostali popolnoma brez vsega, tudi brez osnovnih življenj-
skih potrebščin. 

Člani in članice naše Župnijske Karitas Sv. Antona v Slov. 
goricah smo že pred povabilo s strani NKM razmišljali, kako 
pomagati pri zbiranju pomoči za Ukrajino, zato smo se pova-
bilu takoj odzvali in pozvali naše ljudi k prinašanju najosnov-
nejših potrebščin, kot so suha in trajna hrana, higienski pripo-
močki, plenice, voda v plastenkah, oblačila za majhne otroke ... 

Zbrana hrana v kombiju

Kot vedno, je bil 
tudi tokrat odziv zelo 
pohvalen, saj se je 
zbralo več kot 400 
kg prehrambnih iz-
delkov, več kot 1500 
l vode v plastenkah, 
približno 60 paketov 
plenic, 30 kg higien-
skih pripomočkov, 
približno 30 odejic, 
nekaj čistil, robčkov, 
zobnih ščetk ipd. Skupno zbirališče je bilo v župnijski garaži, 
zbirališče je bilo tudi v vrtcu in eno v sejni sobi Občine Cer-
kvenjak, ki se je prav tako odzvala povabilu in donirala ne-
kaj najnujnejših prehrambnih artiklov. Zbrana pomoč je bila s 
strani NKM odpeljana v skupno zbirališče v Maribor, od koder 
je bila prepeljana direktno na zbirne točke v Ukrajino. Upamo 
in verjamemo, da je prišla v prave roke in da smo nekaterim 
vsaj malo olajšali trpljenje in jim s tem pokazali, da v teh, za 
nas nepredstavljivo težkih časih, niso sami.  

Simona Kramberger, članica ŽK

Kombi NKM pred vrtcem Cerkvenjak
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Leta 2006 je na Vanetini pri domačiji Alojzije Kurnik, na 
katere zemljišče je padlo letalo, Združenje Slovenskogoriški 
forum Cerkvenjak pod tedanjim vodstvom Marjana Žmavca 
postavilo obeležje. Vanetino, kraj žalostnega dogodka, so tako 
obiskali že tudi predstavniki ameriške ambasade v Sloveniji in 
pripadniki ameriške vojske. Leta 2006 pa tudi hčerka Donalda 
S. Morrisona, podporočnika in kopilota sestreljenega letala, 
katerega življenje se je tukaj končalo. Morrisova hčerka Do-
nita, ki je bila takrat stara osem mesecev, je resnico o usodi 
svojega očeta zvedela stara 52 let. Tako je začela raziskova-
ti zadnji očetov bojni polet.  Z Morrisonovo hčerko, zdaj je 
pokojna že tudi ona, je Vanetino in Cerkvenjak obiskal takrat 
tudi Roland Dobbins iz Kalifornije, nečak preživelega bojnega 
letalca Homera F. Rolanda.

Nesrečni ameriški letalci niso ostali pozabljeni.  Na 78-oble-
tnico dogodka so se jih med drugimi spomnili tudi predstavni-
ki Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak in Društva 
general Maister Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

MAROLTOVO SREČANJE 
V CERKVENJAKU

Če ste v zadnjih mesecih na določene dneve sredi Cerkvenjaka 
kdaj slišali klarinet in topotanje nog, je to pomenilo, da folklorna 
skupina Cerkvenjak, ki deluje v okviru Kulturnega društva Cer-
kvenjak, marljivo vadi za nastop na Maroltovem srečanju, ki se 
je odvijalo v nedeljo, 3. aprila 2022, na domačem odru.

Ekipa Cerkvenjaka

Maroltovo srečanje je tekmovanje odraslih folklornih skupin 
Slovenije, ki poteka v organizaciji Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti (JSKD), najboljši programi in skupine pa morajo 
skozi tristopenjsko sito: območna, regijska in državna raven. 

Območnih srečanj, kot je bilo to v Cerkvenjaku, se v običajnih 
časih udeleži okoli 200 skupin iz vse Slovenije, kjer se jih pa 
slaba tretjina potem uvrsti na regijsko srečanje.

V Cerkvenjaku smo pod budnim očesom naših prekaljenih 
mentorjev, Bojana Glaserja in Roka Kurnika, pripravili odli-
čen program z osmimi pari, ki jih seveda spremljajo ljudski 
godci. V času pisanja tega članka še nismo prejeli končne oce-
ne glede ocene, zagotovo pa lahko trdimo, da je bilo v delo 
vloženega veliko truda in odrekanja, saj je potrebno izpiliti 
koreografijo, osvojiti pravo držo in uskladiti tranzicije med 
posameznimi vrstami plesa. Tudi tisti, ki smo hodili na vaje v 
vlogi statistov, smo bili navdušeni nad resnostjo in prizadev-
nostjo vseh udeležencev, da bi vsak zase čim bolje prispeval k 
skupnemu uspehu. 

V Cerkvenjaku so tako nastopili Folklorna skupina KD 
Cerkvenjak, FS KD Sveta Ana, FS Zveze Slovencev na 
Madžarskem Zgornji Senik, starejša otroška FS Šleka pac iz 
Jurovskega Dola ter gostje iz tamburaškega društva Apače. Po 
dolgem času je cerkvenjaški oder zares zaživel in trudili se 
bomo, da bo tako tudi v prihodnje.

Danijel Zorko

20. MAJ -  SVETOVNI  
DAN ČEBEL

Praznujmo skupaj, osveščajmo in 
naredimo nekaj dobrega za preživetje 

ljudi in čebel
Glavni namen dogodkov je ozaveščanje ljudi o pomenu če-

bel in ostalih opraševalcev za naš obstoj. Moramo se zavedati, 
da z razglasitvijo svetovnega dne za čebele in ostale opraše-
valce še nismo naredili veliko in da nas glavno delo za njihovo 
ohranitev čaka, da ga opravimo sedaj. 

Brez čebel bo preživetje ljudi ogroženo. Foto: mag. Lidija Šipek

Svetovni dan čebel je odlična priložnost, ki jo moramo iz-
koristiti. Tu se čebelarji in naravovarstveniki obračamo na vse 
ljudi, da nam po svojih zmožnostih pomagajo izboljšati pogoje 
za preživetje čebel in s tem tudi za preživetje ljudi. Tu niso 
potrebni veliki koraki, ampak šteje prav vsak, ki zagotavlja 
čebelam lažji obstoj.

ZA LJUDI IN NARAVO
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Vsak posameznik lahko prispeva k ohranjanju čebel in 
drugih opraševalcev:

 y Na balkonih, terasah in vrtovih v okrasne namene zasej-
mo medovite cvetlice.

 y Kupimo med in ostale čebelje pridelke pri najbližjem 
lokalnem čebelarju.

 y Ozaveščajmo otroke in mladostnike o pomenu čebel 
in izrazimo podporo čebelarjem.

 y Doma na balkonu, terasi ali vrtu postavimo svoje 
gnezdišče za čebele – lahko ga naredimo sami ali pa ga 
kupimo v trgovinah z opremo za hišo in dom.

 y Ohranimo stare travnike z večjo pestrostjo rastlin in 
sejmo na travnike medonosne rastline.

 y Na travnikih kosimo cvetoče rastline šele po njihovem 
cvetenju.

 y Odstopimo primerne kmetijske lokacije za začasno 
ali trajno namestitev čebel, saj bodo tako imele čebele 
ustrezno pašo, naše rastline pa bodo oprašene in bodo 
tako bogatejše obrodile sadove.

 y Če je res potrebno, potem uporabljajmo čebelam 
neškodljive pesticide in škropimo 
v nevetrovnem vremenu zgodaj zjutraj ali pozno 
zvečer, ko se čebele umaknejo s cvetov.

 y Mulčimo cvetoče rastline v sadovnjakih in 
vinogradih pred škropljenjem s pesticidi, da po škropl-
jenju ne privabljajo čebel.

Vir: https://worldbeeday.org/si/praznujmo-dan-cebel.html

57.000 EVROV 
NEPOVRATNIH SREDSTEV 
ZA SEKTOR ČEBELARSTVA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča 
čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. 
marca 2022, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in 
sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovolje-
nih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu 
Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebe-
larjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 
evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključ-
no 15. junija 2022.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega 
razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekolo-
škem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 
znaša do 27.000 evrov, za izvajanje javnega razpisa za ukrep 
Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebe-
larjev v programskem letu 2022 pa znaša do 30.000 evrov.

Cilji ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekolo-
škem čebelarstvu za zatiranje varoje so, da se spodbudi 
čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za 
uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k 
vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa 
zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim 
čebelarjem. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa 
zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih 
zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in 
so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje 
varoje. Upravičenci so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko de-
javnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogo-
je za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Cilj ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov or-
ganizacijam čebelarjev je, da se z različnimi didaktičnimi 

pripomočki zagotovi kakovosten in učinkovit prenos znanja 
do čebelarjev. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa 
didaktičnih pripomočkov so stroški nakupa novih didaktičnih 
pripomočkov, opredeljenih v javnem razpisu. Do sofinanciranja 
didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije 
čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot 
čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje 
za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Dodatne informacije:
 y javni razpis - Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekolo-

škem čebelarstvu za zatiranje varoje;
 y javni razpis - Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov 

organizacijam čebelarjev;
 y na telefonski številki Agencije RS za kmetijske trge in ra-

zvoj podeželja: 01 580 77 92 (v času uradnih ur) oziroma 
po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-03-28-razpisanih-57- 
000-evrov-nepovratnih-sredstev-za-sektor-cebelarstva/

SODELUJTE NA 
VELIKONOČNEM SEJMU 

V LENARTU!
Društvo Ovtar Slovenskih goric in Razvojna agencija Slo-

venske gorice vas prijazno vabita k sodelovanju na tradici-
onalnem velikonočnem sejmu, ki bo potekal na obnovljeni 
tržnici v Lenartu. Sejem, na katerem se lahko predstavite, pro-
dajate in nakupujete, bo potekal v naslednjih terminih:

 - petek, 8. 4. 2022, od 13. do 16. ure, 
 - sobota, 9. 4. 2022, od 9. do 13. ure, 
 - petek, 15. 4. 2022, od 13. do 16. ure.
Priporočamo udeležbo z 

izdelki domače in umetno-
stne obrti, s kulinaričnimi 
dobrotami, velikonočnimi 
voščili, z izdelki za krasitev 
velikonočnega časa in drugi-
mi primernimi izdelki. Pro-
simo, da stojnico rezervirate 
na telefonski številki 059 128 
773, 051 660 865 ali na ele-
ktronskem naslovu info@la-
sovtar.si do srede, 6. 4. 2022. 
Število stojnic je omejeno! 

Prisrčno vabljeni, da pred-
stavite svojo ponudbo!

Čebelnjak 2. 4. v pomladnem snegu

Foto: Igor Žmavc
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JUBILEJNI 10. SEJEM 
KOS 2022 – BO!

Ponudniki dopolnilne dejavnosti na kmetijah vabljeni, da 
svojo ponudbo v okviru Ovtarjeve ponudbe predstavite na le-
tošnjem jubilejnem 10. Kmetijsko-obrtniškem sejmu Lenart. 

Ponudba iz Slovenskih goric se bo predstavljala v pokritem 
prireditvenem prostoru. Cena najema stojnice je 50 EUR + 
DDV. Za rokodelce - prikaz domače obrti (osebno dopolnilno 
delo) je najem prostora brezplačen. Prijavni obrazec najdete na 

spletni strani sejma.
Sejem bo potekal od pet-

ka 27. do nedelje, 29. maja 
2022, od 9. do 19. ure.

Svojo pripravljenost sporo-
čite do 13. maja 2022 na info@
lasovtar.si ali 059 128 773. 

Več informacij o sejmu lahko 
najdete na spletni strani:  
www.sejem-lenart.si in na novi telefonski številki: 069 986 894.

10. sejem KOS bo!

IZ DRUŠTVA GENERAL 
MAISTER CERKVENJAK

Cerkvenjaški Maistrovci plodni in 
prodorni v 2021, tako bo tudi v 2022

Člani Društva general Maister Cerkvenjak (DGMC) so lah-
ko z zadovoljstvom ocenili, da je bilo njihovo delovanje v pre-
teklem letu zelo uspešno in odmevno v širšem prostoru. Na 
občnem zboru 18. marca so v zelo številčni zasedbi, ki nasploh 
odlikuje glavnino njihovih prireditev in srečanj, tudi v času, 
ko jih je ob veljavnih ukrepih dopuščal covid-19, primerjali 
načrtovano in storjeno in ugotovili, da volja vedno najde pot 
do želenega rezultata. Prva ugotovitev v poročilu predsednika 
društva Romana Lorenčiča je bila, da so kljub vsem omejitvam 
uspeli izpeljati zastavljene in planirane aktivnosti društva. Več 
let neizpolnjeno željo po strokovni ekskurziji Po poteh genera-
la Rudolfa Maistra jim je v lanskem letu uspelo izpeljati. Poln 
avtobus članov društva je bil dokaz pravilne odločitve. Ogled 
rojstne hiše Rudolfa Maistra v Kamniku, spominske razstave 
v gasilskem domu na Uncu in Parka vojaške zgodovine v Piv-
ki in mnoga prijetna in vsebinsko polna srečanja z gostitelji 
iz društev v Kamniku in na Uncu niso zapolnili zgolj dneva 
ekskurzije, ampak so se vtisnili v spomin in zavedanje Mais-
trovega časa in veličine njegovih dejanj.

Pomemben dogodek za društvo je bila letna skupščina dru-
štva, ki so jo zaradi protikoronskih ukrepov izvedli šele junija. 
Ob skupščini so prisluhnili zanimivemu predavanju veterana 
vojne za Slovenijo, brigadirja SV in načelnika Vojaškega mu-
zeja v Mariboru  Ernesta Anželja na temo 30 let samostojnosti 
Slovenije.

Ob sproščenih ukrepih sredi leta so uspeli izvesti več pri-
reditev z večjim številom udeležencev. Maistrovega pohoda 
Po severni meji Občine Cerkvenjak v sklopu praznika Obči-
ne Cerkvenjak se je prav tako udeležilo veliko število poho-
dnikov. V času ponovnih omejitev so organizirali spominsko 
svečanost in polaganje venca k spomeniku generala Maistra v 
Cerkvenjaku 29. marca, 23. novembra in 1. novembra so priž-
gali sveče v spomin na mrtve. V sodelovanju z Osnovno šolo 
Cerkvenjak–Vitomarci so si osnovnošolci ogledali predstavo 
Koroški plebiscit v literaturi in glasbi.

Ob Maistrovem rojstnem dnevu je na predlog DGMC in Do-
movinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor prejel 
spominsko priznanje Rudolfa Maistra za leto 2020  dr. Marjan 
Toš, spominsko priznanje Rudolfa Maistra za leto 2021 pa je 
na predlog DGMC v novembru prejel mag. Mirko Žmavc.

Sodelovanje z Zvezo društev general Maister (ZDGM) je 
predsednik Roman Lorenčič opisal kot zgledno. Skupnih do-
godkov med društvom in zvezo je bilo kljub vsem covidnim 
preprekam veliko.

Okrog 70 članov društva, med njimi 5 častnih, se bo tru-
dilo ohranjanje dediščine in spomina na generala Maistra in 
njegove borce za severno mejo še naprej ohranjati in njegovo 
državotvorno držo prenesti na mlade kot aktivne državljane z 
negovanjem domoljubja. »Naša skrbnost in skromnost sta cer-
kvenjaškim Maistrovcem ob razpoložljivih finančnih sredstvih 
omogočili v preteklem letu izpeljavo vseh zastavljenih ciljev. 
Tako bo tudi v letu 2022.« je ob predstavitvi prav tako polne-
ga načrta dela poudaril predsednik društva Roman Lorenčič, 
ki so mu člani zaupali nov mandat. Podpredsednik društva je 
mag. Mirko Žmavc, tajnik Ivan Anžel, naloge blagajničarke je 
prevzela Simona Kramberger, člani upravnega odbora so še: 
Drago Ploj, Stanislav Žmavc in nov član dr. Bernard Rajh

IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN KLUBOV
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Gostje občnega zbora predsednica ZDGM mag. Lučka La-
zarev Šerbec, poslanec DZ in veteran vojne za Slovenijo Franc 
Breznik, cerkvenjaški župan Marjan Žmavc in predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak Franc Bratko-
vič so delo društva in sodelovanje ocenili kot zgled.

Nekatere za letos načrtovane aktivnosti so se zvrstile že v 
dneh po občnem zboru. O njih pišemo posebej.  V letu 2022 
bo društvo še nadgradilo svoje dejavnosti. Ob državnem in 
občinskih praznikih bo organiziralo spominske svečanosti in 
sodelovalo na njih. Organiziralo bo predavanja (tudi v sodelo-
vanju z osnovno šolo), okrogle mize, delavnice tradicionalni 
pohod in strokovno ekskurzijo, postavitev tematske razstave o 
generalu Rudolfu Maistru, delavnico Maistrov kotiček v sode-
lovanju z OŠ ter predavanje in ogled igre Plebiscit dr. Izidorja 
Cankarja. Pri organizaciji večjih prireditev in slovesnosti bo 
tako kot doslej tesno sodelovalo z ZDGM.

Zaslužnim članom in podpornikom je DGMC za dolgoletno 
sodelovanje in pomoč pri delovanju društva Janezu Firbasu, 
Albini Kocuvan, Ireni Kozar, Silvestru Kosu, Ivanu Lorenči-
ču, Ivanki Žmavc, Lučki Lazarev Šerbec in Milanu Lovrenči-
ču podelilo bronaste plakete.

Ob občnem zboru je DGMC v poklon dr. Franu Rosini, te-
snemu Maistrovemu podporniku in sodelavcu pripravilo pre-
davanje dr. Marjana Toša, izvrstnega poznavalca življenja, 
dela in pomena tesnega Maistrovega podpornika in sodelavca.

E. P.

DGMC dejavno v pomlad
29. marca 2022 smo pred spomenikom generala Rudolfa 

Maistra v Cerkvenjaku položili venec v spomin na pred 148 
leti rojenega Rudolfa Maistra. Spominsko slovesnost smo do-
polnili s kulturnim programom in recitiranjem pesmi, ki jih 
je spesnil Rudolf Maister in so bile izdane v dveh pesniških 
zbirkah z naslovom Poezije in Kitica mojih.

Spominsko slovesnost smo nadaljevali v avli Vlada Tuša-
ka v kulturnem domu, kjer je Društvo generala Maistra Cer-
kvenjak pripravilo fotografsko razstavo o svojem 10-letnem 
delovanju. S fotografijami želi društvo spomniti na najpo-
membnejše dogodke, ki so pomembno zaznamovali društveno 
dejavnost v domačem kraju in širše. Naj na kratko spomnim, 
da društvo vsako leto pripravlja v sklopu občinskega prazni-
ka Občine Cerkvenjak pohod z močnim simbolnim pomenom 
borcev za severno slovensko mejo »Pohod po severni meji 
Občine Cerkvenjak«. Nadalje želim spomniti, da se je DGMC 
z odkritjem doprsnega kipa generala Maistra v Cerkvenjaku 
leta 2014 poklonilo vsem domačim fantom in možem, ki so 

sodelovali v bojih za severno slovensko mejo v letih 1918 in 
1919. S spominskim obeležjem želi društvo spomniti na čas, 
ko se je kalila ideja slovenstva, in v današnjem času spodbujati  
k vzgajanju domoljubja in domovinske zavesti. V letu 2016 
smo v društvu organizirali in izvedli čiščenje, obnovo spome-
nika in urejanje njegove okolice pri spomeniku 1. sv. vojne. 
V letu 2017 smo doprsni kip generala Rudolfa Maistra, ki je 
bil izdelan iz kremenita, nadomestili z bronastim. Osnovni kip 
smo obnovili in podarili Osnovni šoli Cerkvenjak – Vitomarci 
ter avlo šole poimenovali v Avlo generala Rudolfa Maistra. V 
tem letu smo organizirali skupščino Zveze društev generala 
Maistra v Cerkvenjaku. Na skupščini smo v DGMC s pomočjo 
članov društva, donatorjev za žebljičke, Zvezo društev gene-
rala Maistra in Občino Cerkvenjak svečano razvili društveni 
prapor. Vse to poskušamo s tematsko razstavo fotografij prika-
zati v avli Kulturnega doma Cerkvenjak.

Položitev venca

Odprtje razstave v avli Vlada Tušaka

V sredo, 30. 3. 2022, smo člani DGMC v Mariboru priso-
stvovali odkritju spominske plošče dr. Franju Rosini na Parti-
zanski cesti 16. Dr. Franjo Rosina je bil eden najtesnejših sode-
lavcev generala Rudolfa Maistra, pravi rodoljub ter pokončni 
in trden Slovenec v prevratnih časih ob koncu prve svetovne 
vojne. Kot predsednik mariborske Posojilnice s prevladujočo 
mero svoje osebne odgovornosti je v novembru in decembru 
1918 leta nakazal vojaškemu poveljstvu za Spodnjo Štajersko 
2 milijona zlatih kron. Posojilo dveh milijonov zlatih kron je 
pomenilo začasno rešitev financiranja Maistrove vojske, ker 
v teh mesecih še niso delovale finančne oblasti nove države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov. Desna roka generala Maistra, dr. 
Franjo Rosina je zapisal: tudi mali narod ima prihodnost.

Roman Lorenčič   
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Razstava o generalu Rudolfu Maistru  
na cerkvenjaški šoli

Zveza Društev general 
Maister Slovenije, Društvo 
general Maister Cerkvenjak 
in OŠ Cerkvenjak – Vito-
marci smo pripravili prilo-
žnostno razstavo o življe-
nju in delu znamenitega 
Slovenca, generala Rudolfa 
Maistra. Razstava je odpr-
ta od 30. 3. 2022 do 18. 4. 
2022 v prostorih šole. Gre 
za zelo nazorno slikovno 
predstavitev Maistrovega 
dela in prizadevanj za ohra-
nitev slovenskega ozemlja 
na Štajerskem v prelomnih 
letih v času po prvi svetov-
ni vojni. Bil je izreden rodoljub in zavedni Slovenec, kar je v 
tistem času bilo zelo tvegano početje. S svojo pokončno vo-
jaško držo se je zoperstavil takratnim avstrijskim oblastem in 
tako ohranil del prizadevanj za slovensko ozemlje in slovensko 
besedo. S svojimi dejanji je tako postal sinonim za neprecenlji-
vega humanista, vojaškega poveljnika in umetnika s preprosto 
slovensko pesniško besedo. Skratka vzornik, ki mu tudi dana-
šnji globalizacijski trendi ne bodo omajali njegove suverenosti.

Sama razstava bo tako našim učencem pobližje predstavila 
določena neprecenljiva zgodovinska dejstva, ki so sicer veli-
kokrat naletela na različna tolmačenja omenjenih zgodovin-
skih dogodkov. Z vidika poosebljanja domovinske zavesti pri 
mladih pa je to lahko samo zgolj eden od virov za njegovo 
spodbudo in odlična popotnica za boljše razumevanje narodo-
ve preteklosti.

Od leve: župan Marjan Žmavc, sekretar ZDGMS Rudi Fajfar, predsednik 
DGM Cerkvenjak Roman Lorenčič in ravnatelj mag. Mirko Žmavc

Prepričan sem, da bomo tudi mi, ki ohranjamo njegov spo-
min tisti, ki bomo mladim uspeli približati tisto, kar je odlo-
čilno vplivalo na to, da tudi danes lahko ponosno govorimo 
slovensko besedo in živimo v svoji domovini.

Rudolf Maister je tako ostal narodni heroj, general, rodo-
ljub, umetnik in zavedni Slovenec, ki se mu še danes lahko 
samo globoko priklonimo.

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

SLOVENSKOGORIŠKI 
FORUM TUDI O MITU O 

RIHTARIČU
Člani Slovenskogoriškega foruma Cerkvenjak, ki zdru-

žuje številne razumnike iz osrednjih Slovenskigh goric in 
širše, so na svojem občnem zboru, ki ga je vodil Edvard 
Pukšič, pretresli delo v minulem letu in naredili načrt za 
letos.

Kot je dejal predsednik Tomaž Kšela, je osnovni princip de-
lovanja foruma že od samega začetka pred 23 leti, ko je Slo-
venskogoriški forum ustanovila skupina razumnikov na čelu 
z Marjanom Žmavcem, obravnava aktualnih tem s področja 
družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja, s čimer si 
prizadeva vnašati v javni diskurz znanje, znanstvena dogna-
nja, strokovne argumente ter ustrezno raven javne razprave, ki 
mora temeljiti na spoštovanju različnosti in na moči argumen-
tov. Predvsem pa morajo javne razprave potekati »ad rem«, 
torej o stvareh samih in ne »ad hominem«, torej o vprašanjih, 
ki se nanašajo na ljudi, ki določena stališča, mnenja in argu-
mente izrekajo.

Epidemija covida-19, ki je izbruhnila na začetku leta 2020, je 
zelo otežila delo foruma, saj večji del članov foruma sodi v naj-
bolj rizične skupine prebivalstva. Kljub temu so lani člani foru-
ma našli »okno«, da so izvedli razpravo o treh aktualnih vpraša-
njih: kakšen bo svet po covidu 19; kakšne so socialne razmere v 
Cerkvenjaku in osrednjih slovenskih goricah glede na epidemijo 
in kako lahko sodelujejo pri izvajanju osebnih projektov.

Epidemija je spremenila svet in ljudi
Ko so razpravljali, kakšen bo svet po covidu, so ugotovili, 

da ne bo več enak, ker epidemija spreminja odnose v druž-
bi in ljudi same. Epidemija je zmanjšala socialno mobilnost 
ljudi, pospešila uvajanje digitalizacije in informacijsko komu-
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nikacijske tehnologije, povečala nevarnost stresa, depresij in 
drugih psihičnih težav, na ekonomskem področju pa močno 
povečala socialno diferenciacijo, prekarizacijo dela in uva-
janje novih netipičnih oblik dela. Na področju zdravstva in 
socialnega varstva ja otežila dostop do zdravstvenih storitev, 
skoraj paralizirala preventivo, podaljšala čakalne dobe za spe-
cialistično in operativno zdravljenje in pod vprašaj postavila 
celoten koncept skrbi za starejše v domovih za starejše. Za čas 
epidemije pa je še posebej značilno, da se je v javnem diskurzu 
pojavilo izjemno veliko število nestrokovnih in nespametnih 
tez in teorij, ki jih ni mogoče potrditi z nobenimi znanstvenimi 
dokazi. K temu so veliko prispevali anonimni zapisi na dru-
žabnih omrežjih, ki jih je marsikateri neuk človek s premalo 
znanja sprejel in širil naprej. Tako so nastale ugodne razmere 
za različne manipulacije in širjenje lažnih vesti, ki so vedno 
bodisi v ekonomskem, političnem ali kakšnem drugem intere-
su posameznih skupin. Razmere so pokazale, da bo na družbe-
na omrežja nujno ustrezno regulirati.

V mestih je bilo bolj stresno kot na podeželju
Razprava o aktualnih socialnih razmerah v Cerkvenjaku in 

osrednjih Slovenskih goricah je privedla do zanimivih in delno 
celo presenetljivih ugotovitev: v času covida se niso bistveno 
poslabšale, temveč na nekaterih področjih celo nekoliko iz-
boljšale. Tako je bilo denimo število brezposelnih v času epi-
demije med najmanjšimi v zadnjih dveh desetletjih (precej je k 
temu prispeval ukrep subvencioniranja čakanja na delo, stimu-
liranje dela od doma, pa tudi zaposlovanje v sosednji Avstriji). 
Povečala se je tudi samooskrba prebivalstva ter prodaja hrane 
direktno s kmetij. Nasploh se zdi, da so dotlej in vse doslej 
ljudje na podeželju epidemijo preživljali lažje in manj stresno 
kot v mestih.

Na občinskem prazniku o Rihtariču in pravni državi
Letos nameravajo člani foruma organizirati pogovor o za-

dnjem obsojenemu na smrt v Sloveniji, nad katerim je bila 
smrtna kazen dejansko tudi izvršena – o Francu Rihtariču. 
Njegov soimenjak dvojni doktor znanosti Ivan Rihtarič bo na 
njem predstavil svojo knjigo Franc Rihtarič - od resnice do 
mita. Pogovor bo tudi priložnost za pogovor o temeljnih nače-
lih pravne države in vlogi pravosodja nasploh.

Jeseni bodo člani foruma spregovorili o razvoju Občine 
Cerkvenjak in osrednjih Slovenskih goric v luči nove evrop-
ske finančne perspektive do leta 2027, pozimi pa se bodo lo-
tili analize ekonomskih in socialnih razmer v Cerkvenjaku in 
osrednjih Slovenskih goricah, saj je socialni čut in solidarnost 
ena od temeljnih vrednot, ki je bila skozi stoletja vezivno tki-
vo Slovencev, zato so tudi na tem malem prostoru preživeli 
vse vojne, epidemije, gospodarske krize in naravne nesreče ter 
pokončno stali in obstali.

E. P., T. K. 

KAKO PREDSTAVLJATI  
OSTALINE RIMLJANOV?
Na območju Občine Cerkvenjak, ki že ima lepo urejen Arhe-

ološki park v Brengovi, so bogate ostaline rimskodobne kulture, 
ki bi jih veljalo čim bolj približati širši javnosti, še zlasti pa mla-
dim. To so poudarili na seji oziroma okrogli mizi Slovenskogo-
riškega foruma Cerkvenjak, na kateri sta sodelovala tudi zgo-
dovinar Aleš Arih iz Maribora in arheolog Ivan Tušek s Ptuja.

Rimske gomile iz 1. in 2. stoletja, ostaline rimske ceste ter 
arheološka dediščina poznoantične lončarske delavnice v Co-
getincih in druge polovice 4. in prve polovice 5. stoletja po 

besedah predsednika foruma Tomaža Kšele pričajo, da je bilo 
območje Cerkvenjaka in osrednjih Slovenskih goric poseljeno 
in kultivirano že pred nekaj manj kot dva tisoč leti. Takšno je 
v neki meri ostalo tudi po naselitvi prednikov Slovencev v 6. 
oziroma 7. stoletju. Člani Slovenskogoriškega foruma so se 
vprašali, kaj je mogoče storiti, da bi se zavest o tem pri nas bolj 
utrdila, saj osrednje Slovenske gorice danes po krivici veljajo 
za manj razvito in zaostalo območje.

Ta čas je najslabše predstavljena poznoantična lončarska de-
lavnica, ki so jo arheologi pod vodstvom profesorice Milene 
Horvat iz Filozofske fakultete v Ljubljani in ob sodelovanju 
Ivana Tušaka izkopali jeseni leta 2006 v Cogetincih ob izgra-
dnji avtoceste Maribor – Lendava.

Nadaljnje raziskave so pokazale, da je bil v Cogetincih na 
južnem pobočju hriba Ivanjski vrh v pozni antiki lončarski 
obrat, ki so ga sestavljali trije gospodarski in en stanovanj-
sko – gospodarski objekt. V lončarskem obratu so imeli šest 
peči, manipulativni prostor pred lončarskimi pečmi in odpa-
dne jame.

Na okrogli mizi Slovenskogoriškega foruma, na katerem sta sodelo-
vala tudi arheolog Ivan Tušek in zgodovinar Aleš Arih, so govorili 
tudi o ostalinah poznoantične lončarske delavnice, ki so jo arheolo-
gi odkrili z izkopavanji za nekdanjo gostilno pri Mileni v Cogetincih.

Med drugim so v pozno antični lončarski delavnici našli 
ostanke lončenih krožnikov, loncev, pladnjev, skled, skodelic, 
vrčev, kozarcev, cedil, pokrovov in drugih lončarskih izdel-
kov. Lončenina, ki so jo našli, je po navedbah raziskovalcev 
pripadala ostankom grobe hišne lončenine, ki je bila namenje-
na »hišni rabi« oziroma kuhanju, shranjevanju in strežbi jedi v 
tedanjem času. Na osnovi kemične sestave različnih vrst gline, 
receptov za sestavo glinene mase, oblikovnih posebnosti iz-
delkov, načinov njihove izdelave in na osnovi drugih pokaza-
teljev, so ugotovili, od kod je cogetinška lončarska delavnica 
dobivala surovine za svojo proizvodnjo in pod čigavim kul-
turnim vplivom jih je izdelovala. Čeprav je bila pozno antična 
lončarska delavnica v Cogetincih zgolj širšega lokalnega zna-
čaja, vendarle kaže na to, da je bilo to območje v pozni antiki 
bolj razvito, kot je marsikdo mislil doslej.

V razpravi na forumu je prof. dr. Jurij Kunaver praktično 
prikazal, kako bi bilo mogoče s pomočjo satelitskih posnetkov 
in sodobnih računalniških programov pregledati širše območje 
Cerkvenjaka in odkriti morebiti še kakšne rimskodobne osta-
line. Aleš Arih je menil, da bi lahko uredili Rimsko pot v Cer-
kvenjaku, Ivan Tušek pa je predlagal, da bi iz Ljubljane pri-
dobili vsaj del lončenine iz poznoantične lončarske delavnice, 
ki jo sedaj hranijo v Ljubljani, in jo razstavili v Arheološkem 
parku. Tomaž Kšela je dejal, da bi lahko rimskodobno obdobje 
mladim približali tudi z dobro brošuro ali vsaj »zgodbo«, če bi 
pri njeni pripravi bili pripravljeni sodelovati tudi strokovnjaki. 
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Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc je povedal, kaj vse 
je občina že in kaj še lahko stori za predstavitev kulturne dedi-
ščine kraja. Če je zadeva dobro osmišljena, lahko pripravi tudi 
projekt in z njim kandidira na razpisu za evropska sredstva. 
Ravnatelj osnovne šole mag. Mirko Žmavc pa je predstavil 
prizadevanja šole na tem področju. Na osnovi razprave bodo 
pripravili program, kako rimsko obdobje celovito predstaviti 
ljudem v današnjem času.

Ob tem pa velja omeniti, da v Cerkvenjaku že deluje društvo 
Krdebač, ki uspešno skrbi za ohranjanje in promocijo nesnov-
ne kulturne dediščine starih Rimljanov.

T. K., E. P.

89. in 90. redni letni občni zbor  
PGD Cerkvenjak

OBNOVILI NAJ BI 
DVORANO

V soboto, 12. marca 2022, je potekal po enoletnem premoru 
zaradi korone 89. in 90. občni letni zbor Prostovoljnega gasil-
skega društva Cerkvenjak, ki je žal veljal bolj za zbor zaprte-
ga tipa. Zbori potekajo tako rekoč brez gostov in tako je bilo 
tudi na občnem zboru gasilcev v Cerkvenjaku. No, popolnoma 
brez gostov pa vendar ni šlo. Kako bi bilo, če na njem ne bi 
bilo, vsaj župana Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca in pred-
stavnika matične Gasilske zveze Lenart, v tej vlogi je tokrat bil 
Alojz Gregorec, drugače pri GZ Lenart predsednik komisije 
za delo z veterani. V dveh vlogah pa je bil farni župnik Janko 
Babič kot član in dušni pastir antonovske fare. 

Tako smo lahko slišali poročila za leto 2020 in 2021. Izpo-
stavili so predvsem uspešni akciji zbiranja starega železa in 
akumulatorjev. Leta 2020 so zbrali kar 60 ton starega železa in 
2 toni akumulatorjev. Uspešna  je bila, kot so poročali, tudi ak-
cija zbiranja starega železa v lanskem letu. Tudi operativa  je v 
obeh letih  imela več posredovanj. Večji požar je bil pri družini 
Rojs v Cogetincih. Slišali smo še, da so se tudi izobraževali in 
usposabljali. Za občane so pripravili brezplačne preglede ga-
silnih aparatov. Decembra konec lanskega leta pa so bili zelo 
uspešni pri pobiranju članarine in prostovoljnih prispevkov za 
gasilski koledar, kar jim je v blagajno prineslo 13.000 evrov.

Tudi letos so gasilci izvedli že tradicionalno akcijo zbiranja starega 
železa. Na Jožefovo, v soboto, 19. marca, so napolnili te štiri avto-
mobilske zabojnike na posnetku.

42 prisotnih je sprejelo in potrdilo poročila, zaključni račun 
kot tudi sprejelo program dela in finančni načrt za 2022.  V 
programu dela predvidevajo obnovo dvorane, pri čemer jim je 

dodatno finančno pomoč  obljubil na zboru tudi župan. Pri tej 
obnovi naj bi šlo za znižanje stropa, saj je bilo, ko se je dom 
gradil, načrtovano, da bo dvorana začasno služila tudi name-
nu šolske telovadnice. Iz tega pozneje ni bilo nič. In škoda bi 
bila, da tudi v prihodnje ostane toliko prostora nad dvorano 
neizkoriščenega.

Kljub potrditvi programa so člani in članice pogrešali dore-
čen datum praznovanja  90-letnice obstoja in delovanja PGD 
Cerkvenjak.

Na zboru so v svoje gasilske vrste sprejeli 4 nove člane. 
Andreju Anželu, Antonu Ploju in Francu Kocmutu so podelili 
društvene zahvale. Za novega praporščaka  so imenovali An-
dreja Anžela.

Podelili so tudi plakete veterana. Veteran pa ne postaneš kar 
tako, ali naj ne bi postal kar tako. Veteran postane član ali čla-
nica po novem ob starosti 63 let in z vsaj 30 leti dela v društvu. 
Prejemniki in prejemnice so tokrat bili: Jelka Roj, Cvetka Koš-
nik, Feliks Borko, Anton Horvat in Anton Ploj. 

Že po tradiciji se vsako leto na  cerkvenjaških gasilskih 
občnih zborih spomnijo tudi članov -  življenjskih jubilantov. 
Letos je teh bilo nekaj več,  saj je občni zbor potekal za dve 
leti. Pozornosti je med njimi bil deležen tudi cerkvenjaški 
umetnik in več kot 50 let član PGD Cerkvenjak, Ivo Lorenčič. 
Slednji je ob tej priliki društvu podaril umetniško sliko starega 
gasilskega doma, ki je nekoč stal na prostoru današnjega pa-
kirnega prostora Gostišča pri Antonu.

Franc Bratkovič

KD CERKVENJAK - 
KULTURNI VOZNI RED V 

2022
Pomladni dnevi vsaj za nekaj časa prinašajo znova staro nor-

malnost, čeprav so se navade ljudi vmes nekoliko spremenile. 
Na eni strani smo vsi željni dogodkov, po drugi strani pa smo se 
tudi čisto adaptirali na udobje doma in nam je odveč vsak korak.

V Kulturnem društvu Cerkvenjak smo se zadnje leto ali dve 
ves čas zavedali, da bo nov štart zelo velik izziv. Naše sekcije 
namreč delujejo kot zaokrožene skupine, interes ljudi za aktiv-
no participacijo v družbenih dejavnostih pa je vedno manjši. 
Odlično nam je uspelo zagnati folklorno dejavnost, pri zboru 
pa bi potrebovali še nekaj kompletov moških glasilk. Če bodo 
razmere dopuščale, bomo z dramsko sekcijo pričeli vaditi igro 
že zgodaj jeseni in tudi tu vabimo interesente k udeležbi. Kljub 
vsemu aktivno delamo na tem, da bi naše sekcije znova zaži-
vele in popestrile dogajanje na našem območju. Naši načrti za 
leto 2022 so zelo daljnosežni, saj pripravljamo nekaj novosti 
za poletje, poleg tega pa smo premaknili termin za festival na-
rodno-zabavne glasbe, in sicer na 2. september 2022. Za to 
potezo smo se odločili iz razloga, da lahko ob toplem vremenu 
izvedemo prireditev tudi zunaj, kar bi pomenilo večjo obiska-
nost in večjo promocijo kraja, poleg tega pa se znajo v jesen-
skem času znova pojaviti različne covidne omejitve, ki so že 
povzročile odpoved zadnjih dveh festivalov. To tradicijo kraja 
bi radi ohranjali še naprej, zato bomo poskusili z malo drugač-
nim konceptom, če bo le mogoče. 

Za občinski praznik načrtujemo druženje pod lipo samostoj-
nosti, ki se bo letos pričelo malo prej in potekalo malo drugače 
in bolj pestro. Letos bo naš kulturni dom doživel tudi nekaj 
osvežitve, saj smo člani društva že pričeli z renovacijo zaodr-
skih prostorov, za investicije na odru pa bo poskrbela Občina 
Cerkvenjak. Veliko stvari je namreč dotrajanih in predstavljajo 



ZRNJE 14. APRIL 2022

24

veliko tveganje za uporabnike, poleg samega izgleda pa se bo 
prenovil tudi del tehnične opreme, ki bo postala bolj uporabna 
in večnamenska. Zahvaljujemo se domačemu podjetju Taliva 
za posluh in donirani gradbeni material, ki smo ga že uspešno 
vgradili v društvene prostore. 

Načrtov za leto 2022 je torej res veliko, predvsem pa bi radi 
spodbudili druženje, ki nam je ves ta čas zelo manjkalo. Vedno 
smo se srečevali na dogodkih, na delovnih akcijah in ob nekih 
obveznostih, premalo pa je spontanega in sproščenega druženja, 
ki je širilo dobro voljo in pozitiven pogled na svet. Veseli nas, da 
še vedno dobivamo pozitivne odzive in spodbude za naše prosto-
voljno delo, pri čemer lahko vedno računamo na nesebično po-
moč nekaterih družin v Cerkvenjaku, za kar se jim zahvaljujemo. 
Zaenkrat smo še na poti, da lahko sami ohranjamo svojo identi-
teto in kulturo, zato se moramo vsi truditi, da tako tudi ostane.  

Danijel Zorko

IZ AKTIVNOSTI 
DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV 
CERKVENJAK 

Na pobudo Društva upokojencev Cerkvenjak je začela  Ob-
čina Cerkvenjak peljati postopek za uveljavitev prostofera. 
Tako je občina Cerkvenjak navezala stike z Zlato mrežo, ki 
ima po Sloveniji razpršenih že več organiziranih brezplačnih 
akcij prostofer. Organizirano je bilo strokovno usposabljanje 
prostofera, šoferje pa je zagotovilo Društvo upokojencev po 
projektu Starejši za starejše. (Projekt Prostofer predstavljamo 
v posebnem članku na strani 8, op. ur.)

18. 3. 2022 je društvo opravilo  47. redni občni zbor, na ka-
terem je pregledalo delo društva in stanje finančnega poslo-
vanja v letu 2021. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Fe-
liks Fekonja, podpredsednica je Ana Fekonja, tajnica Marjeta 
Belna in blagajničarka Zinka Lorenčič. Občnega zbora so se 
udeležili tudi župan Marjan Žmavc, predsednik Zveze druš-
tev upokojencev Slovenske gorice Milan Hlevnjak in pred-
sednik Pokrajinske zveze Maribor Franc Slavinec ter župnik 
farne cerkve Sv. Anton v Slovenskih goricah Janko Babič, ki 
je prispeval tudi vino za občni zbor.

 Kljub epidemiološke stanju so se upokojenci družili, koli-
kor je bilo dovoljeno s priporočili zdravstvene stroke. Tako smo 
organizirali medobčinsko kegljanje s kroglo na vrvici, pohod-
ništvo, telovadbo v telovadnici Osnovne šole Cerkvenjak-Vito-
marci, streljanje z zračno puško, piknik za vse članstvo, medob-
činsko kolesarjenje ter dva izleta. To dokazuje, da je članstvo 
željno druženja in aktivnosti, ki jih društvo organizira. Razen 
tega sodelujemo z društvi, povezanimi v Upravni enoti Lenart. 
Na občnem zboru smo sprejeli  plan dela  in finančni načrt za 
leto 2022. Zaslužnim članom smo podelili društvene zahvale za 
njihovo delovanje in spodbudo za naprej. Prejeli so jih Stanko 
Vogrin, Marija Kraner, Franc Kocuvan ter Jože Kraner za dol-
goletno in uspešno koordinacijo programa Starejši za starejše. 
Kot koordinator programa je to delo začel leta 2012 in ga peljal 
do leta 2021, nato pa predal Francu Korescu, ki program pelje 
zanesljivo naprej. Najstarejšemu članu Društva upokojencev 
Ivanu Lorenčiču je bila vročena zahvala strani Pokrajinske zve-
ze društev upokojencev Maribor,za njegove velike zasluge in 
prispevek, da društvo danes stoji na trdnih temeljih.

Da v času covida nismo vsega odložili na stran, dokazuje 
pravkar prejeta odločba Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, ki nam je dodelilo status nevladne 
organizacije v javnem interesu. Aktivnosti nevladne organiza-
cije v javnem interesu financira tudi lokalna skupnost, ki to 
prikaže na posebni proračunski  postavki.

Lepo je, če si vključen, da lahko s svojim dejanji pomagaš 
društvo dvigniti še višje. S tem dokazuješ, da ti je mar za kraj, 
v katerem živiš, za ljudi, s katerimi se srečuješ, da imaš čut do 
sočloveka, da postanemo skupaj močnejši, enotnejši ter znamo 
spoštovati drug drugega. Da ne iščemo napak na drugih, am-
pak poiščemo le svoje in jih skušamo odpraviti.

Feliks Fekonja

V ČD  IVAN JURANČIČ 
PREGLEDALI DELO V 

PRETEKLEM OBDOBJU 
IN NAČRTOVALI ZA 

NAPREJ
Prvo letošnje oglašanje za naš lokalni časopis naj začnem z 

utrinkom, ki se mi je porodil ob pogledu skozi okno, ko sem 
razmišljal, kako začeti. Dež, končno nekaj osvežitve za nara-
vo, ki se je zaradi pomanjkanja padavin, ki jih letos praktično 
še ni bilo, že krepko osušila! Pa takoj zatem zaslišim vremen-
sko napoved za naslednje dni, občutno znižanje temperatur in 
v soboto mešanica dežja in snega. Mešani občutki.

Utrinek z občnega zbora. Foto: Vido Blažič

Mešani občutki zaradi bojazni da bo to, česar ni vzela doseda-
nja suša, vzela sadjarjem in posledično čebelarjem napovedana 
zmrzal, kar se je sicer že zgodilo pred dnevi.  Marsikateri mare-
lici se je čudovita cvetoča krošnja spremenila v skupek ovenelih 
brstov, padlih na tla. V prejšnji številki smo ugibali o tem, kako 
bodo prezimile naše čebele, za zdaj po besedah naših članov 
dobro kaže. Relativno toplo vreme je povzročilo zgodnji izlet 
čebel, posledično pa je čebelarje to spomnilo na začetek pomla-
danskih opravil v čebelnjaku, vključno s krmljenjem. Naši člani 
so po večini zadovoljni s prezimitvijo, prav tako so zimo dobro 
preživele čebele, nastanjene v društvenem čebelnjaku. Po bese-
dah predsednika društva Antona Anžela, ki s pomočjo Mateja 
Bezjaka upravlja  društvene čebele in čebelnjak, so vse družine v 
dobri formi, kar se vidi z njihovo aktivnostjo na bradi in odličnim 
donosom cvetnega prahu. Kakor teče dalje delo čebelje skupno-
sti, tako je tudi s čebelarskim društvenim življenjem. Vodstvo 
društva je prav tako kot, verjamemo, člani društva, zadovoljno, 
da se spet lahko dobivamo v društvenem čebelarskem domu brez 
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večjih omejitev. Ukrepi za za-
jezitev covida-19, ki smo jih 
že tolikokrat omenili, so od-
pravljeni v tej meri, da smo se 
člani  lahko zbrali na rednem 
občnem letnem zboru društva 
(RLOZ). Le tega smo izvedli 
v nedeljo, 20. 3. 2022, v do-
poldanskem času, na že ome-
njeni lokaciji, Društvenem 
čebelarskem domu  v Čagoni. 
Ker lansko leto občni zbor ni 
bil izveden, smo tako pregle-
dali delo v društvo za zadnji 
dve leti, seveda s poudarkom 
na letu 2021. Občni zbor je 
odprl predsednik društva An-
ton Anžel, po izvolitvi delov-
nega predsedstva pa ga je vodil Ivan Trojner. Organi društva, 
na čelu s predsednikom društva, Antonom Anželjem so poročali 
o izvedenih aktivnosti in realizaciji zastavljenih nalog in ciljev, 
finančnem stanju in izvrševanju finančnega načrta, o izvajanju 
prostovoljnega dela, nadzorni odbor pa je iznesel izjavo o delo-
vanju društva v skladu s splošnimi predpisi in pravili Čebelar-
skega društva. Razprava po poročilih je bila kratka in po potrdi-
tvi sklepčnosti s strani verifikacijske komisije, so bila poročila 
soglasno potrjena. Sledila je predstavitev načrta dela ČD za leto 
2022 in predlog finančnega načrta. Pri programu dela je predse-
dnik predstavil konkretne dogodke, ki so že bili usklajeni z Ob-
činsko upravo Občine Cerkvenjak, ter dogodke in projekte dru-
štvenega značaja. Posebej je poudaril, da vse načrtovane naloge 
sledijo osnovnemu poslanstvu društva, čebelarjenju ter dobremu 
delu na področju društvenega delovanja. Glede finančnega načr-
ta je bilo povedano, da je pozitivno naravnan in bo lahko v celoti 
izpolnjen, če bodo načrtovani finančni prilivi, tako s strani lo-
kalne skupnosti kot članstva, korektno izpolnjeni. Z dvigom rok 
so prisotni člani društva potrdili oba načrta. Preden je bila dana 
beseda gostom, smo se z minuto molka spomnili zadnji dve leti 
preminulih članov. Nato je najprej spregovoril podžupan Občine 
Cerkvenjak Andrej Kocbek. V nagovoru je prenesel pozdrave 
župana Marjana Žmavca ter njegovo opravičilo za odsotnost. 
Nato je čestital društvu za uspešno delo in povedal nekaj besed 
o vzajemnosti dela občinske uprave in društev v občini, pozval k 
dobremu sodelovanju in še enkrat zaželel vse dobro društvu, ka-
terega član je tudi sam. Spregovorila sta še predsednik Društva 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak Franci Zorko, ki se 
je zahvalil za dobro sodelovanje med društvoma, ter predstavnik 
ČD Juršinci, g. Žnuderl, ki je izpostavil, da je ČD Ivan Jurančič 
lahko vzor marsikateremu društvu. Po končanem zboru smo se 
zadržali na krajši zakuski in sproščenem neuradnem druženju. 
Le to je bilo toliko lepše, ker je notranjost društvenega doma 
prenovljena, za kar gre zahvala posameznikom iz kraja, posebej 
Dejanu Vogrinu in Denisu Kocuvanu.

Naloge smo si torej zadali in v društvu verjamemo, da jim 
bomo v prihajajočem času tudi uspešno izvedli. To pa bomo 
lahko dosegli le s skupnim delom, tako članov društva, lokalne 
skupnosti in vseh prijateljev, čebelarjev in krajanov, ki nas radi 
obiščejo na v našem Čebelarskem domu v Čagoni. Z dobro vo-
ljo, malo naklonjenosti narave, dobrega zdravja  čebel, našega 
zdravja, predvsem pa marljivim delom, bomo izpolnili, kot je 
že bilo zgoraj napisano, osnovno poslanstvo društva, čebelar-
jenje ter dobro delo na društvenem področju. Vabljeni na naše 
prireditve, začnejo se že ta mesec s Tradicionalnim pohodom 
od čebelnjaka do čebelnjaka, postavitvijo majskega drevesa in 
kresovanjem, ali pa se kar tako oglasite pri nas! Naj medi

Vido Blažič

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Člani Društva Krdebač smo aktivno zaključili leto 2021. V 
mesecu decembru smo že tradicionalno izvedli pletenje krde-
bačev, ki smo jih pred cerkvijo delili za dobrodelne prispevke. 
Delovno aktivnost in zagon smo prenesli v leto 2022. V začet-
ku meseca januarja smo priredili tradicionalni turnir v metanju 
pikada na Žižkovi domačiji. Dogodka se je, kot vsako leto, 
udeležilo lepo število obiskovalcev in tekmovalcev. Tekmo-
vanje se je odvijalo v štirih disciplinah: ženske, moški, otroci 
in dvojice. Zmagovalci so prejeli medalje in diplome.

Prav tako smo člani dru-
štva Krdebač obeležili kul-
turni praznik. 8. 2. 2022, smo 
organizirali kulturno priredi-
tev pri kozolcu v Andrenški 
grabi z recitacijo pesniških 
del slovenskih avtorjev. 

V drugi polovici februarja 
smo imeli delavnico plete-
nja košev, delali pa smo tudi 
metle. Poskrbljeno je bilo 
tudi za naše najmlajše, ki so 
izdelovali otroške košare. 

V mesecu marcu smo 
opravili rez potomke Joha-
nezove trte na Peščenem 
Vrhu in nabrali kresno gobo, 
ki jo bodo člani na veliko 
noč nesli v cerkev in nato 
blagoslovili domove.

Imeli smo tudi občni zbor, 
na katerem je predsednica 
društva, ga. Marjeta Šala-
mun, predstavila realizirane 
dogodke v letu 2021. Kljub 
velikim omejitvam nam je 
uspelo izvesti skoraj vse 
dogodke, ki niso bili ome-
jeni z ukrepi, povezanimi s 
pandemijo (povorka starih 
običajev, božično-novoletni 
sejem). Predstavila je tudi 
dogodke za leto 2022.

V letu 2022 pa smo bili 
že dobrodelni. Prostovoljne 
prispevke, ki smo jih prejeli 
za krdebače, smo namenili 

Leska cveti; prvi izlet … 
Foto: Anton Anžel
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naši občanki, ge. Mariji Vršič iz Cogetincev, in ji kupili kami-
on gramoza ter s tem prispevali k ureditvi poti od ceste do hiše.

V mesecu aprilu bomo sodelovali v čistilni akciji Občine 
Cerkvenjak, člani bomo v svojem okolišu pobrali odpadke. Na 
veliko soboto pa bomo nesli kresno gobo v cerkev in nato bla-
goslovili domove.

Tako kot so to že počeli Rimljani, tudi člani društva Krde-
bač skrbimo za svoje zdravje z rekreacijo. Vsak četrtek zvečer 
igramo namizni tenis na Peščenem Vrhu pri Mirku Kozarju. 
Vse bralce Zrnja srčno vabimo, da se nam pridružijo.

Vsem članom, simpatizerjem in bralcem Zrnja želimo vese-
le velikonočne praznike in obilo pirhov.

AVE.

Danica Kladošek

DKDŽ - PONOVNO 
DELOVNO

Na zadnjem sestanku Društva kmečkih deklet in žena Cer-
kvenjak v lanskem letu so bile dogovorjene aktivnosti društva 
pri trgatvi, prav tako je bil določen datum občnega zbora, ki  
naj bi bil konec oktobra, vendar je bil odpovedan zaradi po-
slabšane epidemiološke slike. Zaradi tega je bil izveden občni 
zbor korespondenčno konec leta 2021. Pred izvedbo občnega 
zbora smo članice imele namen izvesti kuharski tečaj, kjer bi 
skuhale bigoš ter spekle kvašene in krhke flancate.

Ob upoštevanju omejitev zaradi covida pa smo se tri članice  
zbrale pri ge. Štefki Firbas, kjer nam je zaupala skrivnost za 
peko dobrih kvašenih flancatov, namreč za dobro vsako kvaše-
no pecivo je potreben čas in ni dovoljeno hiteti. Flancati so bili 
slastni in taki, kot si jih vsaka kuharica tudi želi.

Ponovno smo se članice društva zbrale konec februarja, kjer 

smo pregledale vrnjena obvestila članic o sklepih občnega 
zbora ter še ponovno pregledale plan dela za leto 2022.

Tako smo v mesecu marcu opravile tečaj peke valentinovih 
srčkov in ptičkov, ki smo jih okrasili, zapakirali v vrečke ter 
podelili  vsem društvom v Občini Cerkvenjak ter drugim po-
membnim akterjem v občini.

Sledil je sestanek, kjer smo se dogovorile o tečaju izdelave 
velikonočnih voščilnic. Na tečaju je bilo izdelanih več kot 30 
voščilnic z različnimi motivi in tehnikami.

Prav tako smo se dogovorile o potrebnih aktivnostih za  pri-
pravo razstave za cvetno soboto in nedeljo, 9. in 10. 4. 2022, 
ki bo v Avli Vlada Tušaka. 

Da smo ljudje družbena bitja in potrebujemo skupna družen-
ja ter drug drugega,  kaže dejstvo, da so sestanki zelo obiskani 
ter da se v aktivnosti vključuje več članic društva, kar je zelo 
spodbudno po daljšem mrtvilu zaradi epidemije.

Tajnica društva Terezija Firbas

20. REDNI OBČNI 
ZBOR DRUŠTVA 

VINOGRADNIKOV IN 
LJUBITELJEV VINA 

CERKVENJAK
V petek, 4. marca, smo se zbrali na Izletniški kmetiji Breznik 

v Komarnici člani in gostje Društva vinogradnikov in ljubite-
ljev vina Cerkvenjak na že 20. skupščini, v katere štejemo tudi 
1. ustanovno, ki je potekala 7. marca 2003. Tako smo zakora-
kali v 20. leto delovanja. Zbor članov smo tako organizirali 
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po dveh letih ‚suše‘ na področju druženja, ki so bila omejena 
zaradi znanih razlogov, lanski občni zbor je pa potekal ‚kore-
spodenčno‘ ter potrjen preko elektronskih medijev.

Zbor je bil solidno obiskan, sej je bilo prisotnih kar 49 čla-
nov in kar nekaj gostov; predvsem sosednjih društev ter nekaj 
predstavnikov domačih društev. Občino sta zastopala župan 
Marjan Žmavc ter podžupan Andrej Kocbek. Prisotna je bila 
tudi 6.cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič, ki bo le-
tos tako po dveh podaljšanjih peljala že 4. leto mandata ter  
dosedanje cerkvenjaške vinske kraljice: Tina Ftičar, Martina 
Breznik ter Monika Majer, katere nam s svojo prisotnostjo še 
vedno bogatijo naša druženja in dogodke.

Pred začetkom zbora smo kakor po navadi poslušali preda-
vanja, in sicer je na začetku člane nagovoril naš mladi strokov-
njak kmetijstva mag. Marko Breznik, ki nam je povedal nekaj 
uporabnih novosti okrog spopadanja s trsno rumenico, nato pa 
še predstavnik podjetja Bayer g. Laci Kerek, ki nam je povedal 
nekaj o novostih na področju fitofarmacije.

Nato smo delovali po predvidenem delovnem načrtu ali 
dnevnem redu zbora, katerega je že 20-tič vodil častni občan 
in častni član  Franc Kuri, ter ga po podanih poročilih ter pre-
dlaganih načrtih za delo ter finančni načrt, skozi razprave ter 
potrditve, tudi uspešno privedel do konca.

Program dela je v veliki večini že nekako standarden: bazira 
na organizaciji in izvedbi izobraževanj glede vinogradništva in 
vinarstva, organizaciji in izvedbi prireditev ob Johanezovi trti, 
ki jo s prireditvami ob delu spremljamo od pomladi do jeseni, 
izvedbi prireditev ob občinskem prazniku v mesecu juniju, ne-
katerih drugih prireditev, ki so sčasoma postale že tradicional-
ne, sodelovanju na prireditvah v organizaciji in izvedbi drugih 
društev , predvsem domačih in pa sosednjih vinogradniških 
društev, ter sodelovanje na ocenjevanjih vina regijsko in pa 
tudi na državni ravni. S svojim delovanjem poskušamo slediti 
načrtom ter promovirati društvo ter občino doma in širše, ter 
tako skrbeti za naravno in kulturno dediščino naših prednikov 
ter naravnih danosti.

Za zaključek zbora smo poslušali še besede gostov, med 
katerimi nam je največ besed namenil župan Marjan Žmavc, 
pohvalil naše delo ter nam želel dodatnega zagona ob spro-
ščanju določenih omejitev v organizaciji prireditev, predstavil 
tudi razpise občine, na katere se vsakoletno prijavljamo in tudi 
uspešno črpamo sredstva.

K besedi so se prijavili tudi drugi gostje, med njimi Cvetka 
Bunderla v imenu KGZ Ptuj, Stanko Kramberger predsednik 
DV Lenart, Jože Golob kot predstavnik DV Sv. Trojica, g. An-
ton Misja kot predstavnik DVLV Kapela, Danijel Zorko pred-
sednik KD Cerkvenjak, Franci Kocuvan kot predstavnik DU 
Cerkvenjak, Vido Blažič kot predstavnik ČDIJ Cerkvenjak, 
podžupan Andrej Kocbek, ravnatelj OŠ Mirko Žmavc, Marko 
Breznik kot predstavnik Zveze Vinis, Ivan Janez Pučko ter ga. 
Šipek Lidija.

Na koncu je sledila pogostitev Gostinstva Breznik, katerim 
se lahko iskreno zahvalimo tudi za pogosto gostovanje naših 
izobraževanj, ocenjevanj vina in delavnic. Prav lepa hvala tudi 
občini za vso podporo ter članom in simpatizerjem društva za 
soliden obisk. Na zdravje!

Franci Zorko

ŠTD SMOLINCI – 
ŽUPETINCI

Delovanje društva je bilo zadnji dve leti zelo okrnjeno. Da 
smo člani potrebovali druženje, je predvsem dokaz udeležbe na 
letošnjih treh dogodkih, ki smo jih že organizirali in izpeljali v 
mesecu marcu. V začetku marca smo izpeljali 12. redni občni 
zbor, na katerem smo pregledali poročila in finančno stanje za 
leto 2019, 2020 in 2021. Eden izmed tradicionalnih dogodkov 
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društva smo izpeljali tudi v letu 2020 in 2021, in sicer smo v 
aprilu vsako leto opravili spomladansko čiščenje okolice hra-
sta in kapele v Župetincih ter postavili tudi prvomajsko drevo. 
V mesecu marcu smo tudi zraven občnega zbora izpeljali tudi 
že turnir v namiznem tenisu in turnir v kartanju in pikadu.

Za letos smo sprejeli tudi načrt dela. V mesecu aprilu bomo 
tradicionalno izvedli spomladansko čiščenje ter manjše kreso-
vanje za člane društva. V maju in juniju bomo organizirali iz-
let, tradicionalni turnir Zorman ter se tudi udeležili dogodkov 
v sklopu občinskega praznika.

V mesecu avgustu imamo tradicionalni pohod v sosednje 
kraje ter v jesenskem in zimskem času izvedbo turnirjev (kar-
tanje, namizni tenis, pikado). Upamo in želimo, da se naši na-
črti vsi izvedejo, da tako ljudje spet občutimo tiste čase pred 
korono, v katerih ni bilo vikenda, da se ne bi družili.

Sandra Soko

MEDOBČINSKI PRVAKI V 
STRELJANJU Z ZRAČNO 

PUŠKO
V leto 2022 je Strelsko društvo Cerkvenjak vstopilo z velikimi 

cilji in željami po novih strelskih uspehih. Slednje je našim strel-
cem uspelo doseči, s svojim uspehom pa so skoraj presegli svoja 
pričakovanja in želje. Po letu premora zaradi covida-19 so se na-
mreč ponovno udeležili medobčinske lige v streljanju s serijsko 
zračno puško, ki je potekala med društvi z območja Slovenskih 
goric. Po devetih letih sodelovanja se je končno tudi naši ekipi 
nasmehnila športna sreča. Po osvojenem drugem in tretjem me-
stu v preteklih letih jim je letošnjo sezono uspelo prvič zmagati. 

Organizator lige je bilo, kot že vrsto let zapored, Strelsko 
društvo Trnovska vas. Sodelovalo je sedem ekip iz šestih strel-
skih društev; SD Cerkvenjak, SD Trnovska vas, SD Osek, SD 
Benediški vrh, ŠD Selce in SD Vitomarci. Vsako društvo je 
organiziralo eno kolo tekmovanja. Ekipni in posamezni rezul-
tati so se tekom kol seštevali, zraven tega pa so potekali tudi 
dvoboji med ekipami. Ekipi, ki sta se tekom določenega kola 
med seboj pomerili, sta bili izbrani z žrebom. Strelsko društvo 
Trnovska vas je v ligi sodelovalo z dvema ekipama, zaradi če-
sar so strelci pri njih gostovali dvakrat.

Zmagovalna ekipa SD Cerkvenjak

O zmagi je odločalo zadnje kolo tekmovanja, ki se je odvija-
lo 26. 2. 2022 v Trnovski vasi, kjer sta se v medsebojnem dvo-
boju pomerili še do tedaj edini neporaženi ekipi, SD Cerkve-
njak in SD Benediški vrh. Po napetem streljanju je zmagala 
naša ekipa z zadetimi 521 krogi, s čimer so nasprotnika ugnali 
za kar 20 krogov. Na koncu so dosegli vseh možnih 21 točk, 
drugo uvrščena ekipa iz Benedikta 19 točk, ekipa na tretjem 
mestu, SD Osek, pa 17 točk. Četrto mesto je pripadlo ekipi A 
iz Trnovske vasi, peto mesto so zasedli SD  Vitomarci, šesto 
ŠD Selci in zadnje, sedmo mesto, še ekipa B iz Trnovske vasi. 

V posamezni konkurenci je sodelovalo 31 strelk in strelcev. 
Zmago je odnesel Franc Kurnik, član SD Osek, drugo mesto 
Danilo Huber iz Benediškega vrha, trejo mesto pa je pripadlo 
našemu strelcu Gregorju Šerugi. Četrto mesto je zasedla naj-
boljša strelka Aleksandra Lebreht (SD Benediški vrh), peto me-
sto Ferdo Majer (SD Vitomarci) in šesto mesto Branko Peklar 
(SD Cerkvenjak). Našo ekipo so v letošnji sezoni sestavljali 
Jana Grager, Stanko Vršič, Gregor Šeruga, Marjan Kocuvan in 
Branko Peklar, kot posameznik pa je sodeloval tudi Leon Kos. 

Po končani podelitvi in prejemu pokalov so si naši medobčin-
ski prvaki dali duška in slavili zmago do zgodnjih jutranjih ur.

Patricija Peklar
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20. OBČNI ZBOR 
AERO KLUBA SRŠEN 

CERKVENJAK
Tudi v tretje desetletje 

delovanja kluba v AK 
Sršen Cerkvenjak stopa-
mo pogumno in skrbno 
načrtovano. 

Občni zbor kluba, 11. 
3. 2022, je letos spet po-
tekal v živo in s številno 
zasedbo članov in go-
stov, med katerimi nista 
manjkala niti župan Mar-
jan Žmavc niti poslanec 
DZ Franci Breznik.

Sprejet je bil naslednji 
program dejavnosti: 

 y April: DELOVNA 
AKCIJA IN SRE-
ČANJE ČLANOV 
KLUBA – PRIPRA-
VA NA LETALNO 
SEZONO

 y Maj: SREČANJE MODELARJEV - AERO ZAPREGA
 y Junij (18. 6.): 11. LETALSKI DAN AK CERKVENJAK 

2022 – SREČANJE PILOTOV IN LJUBITELJEV LE-
TALSTVA

 y Junij: 1. LETALSKI DAN PARAMOTORJEV 2022 – 
SREČANJE MOTORNIH PADALCEV

 y Avgust: DAN MODELERJEV - SREČANJE LETAL-
SKIH MODELARJEV

 y September: DP ULN 2022 – udeležba
 y September: MODELARJI – SLOVENSKI POKAL
 y Oktober: KOSTANJEV PIKNIK
 y December (31. 12.): SREČANJE MOTORNIH PADALCEV
Čaka nas pestro leto polno aktivnosti. Na letalskem dnevu 

bomo proslavili in obeležili že 21. obletnico delovanja, na kar 
smo zelo ponosni.

Na državnem prvenstvu v ULN letenju, ki se ga bomo po 
načrtu udeležili tudi letos, bomo poskušali ponoviti stopničke. 
Prav tako se nam letos v Cerkvenjaku obetajo državna tekmo-
vanja v modelarstvu.

Drugače pa v klubu potekajo aktivnosti za podaljšanje vzle-
tišča v Čagoni, kajti projekt obrambe pred točo z letali, ki se 
je nekaj časa v juliju izvajal tudi iz vzletišča Cerkvenjak in 

razvoj letalskega turizma že sama po sebi kličeta po podal-
jšanju vzletišča, in sicer severno proti avtocesti za približno 
200 m. Obstoječe dimenzije ne omogočajo varnega letenja za 
tipe letal, ki se uporabljajo za protitočno obrambo z letali in 
tudi letala iz tujine, ki bi nas lahko obiskala, imajo zahteve po 
daljši pristajalni stezi.

OBMOČJE VZLETIŠČA CERKVENJAK-PODALJŠANJE_200m SZ

Podaljšanje vzletišča v smeri proti avtocesti

Smo stališča, da je treba izkoristiti  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 večjih letal iz tujine kmalu realnost.

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje tako za motorne pilote, mode-
larje kot motorne padalce. 

Prav tako želimo še naprej aktivno sodelovati z domačimi in 
tujimi klubi ter delati na približevanju letalskega športa vsem 
zainteresiranim. Zato vse zainteresirane vabimo, da se nam 
pridružite v klubu ali vsaj na  prireditvah.

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

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak
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MOTO KLUB 
SLOVENSKE GORICE - 
CERKVENJAK 20 LET

Naš moto klub je bil ustanovljen leta 2002 in vse do da-
nes so številni člani in članice združevali svoje načrte, ideje in 
ustvarjali zgodovino kluba, ki tokrat obeležuje že jubilejno 20 
leto. Vse od ustanovitve in kar uspešnih 17 let je klub  vodila z 
mnogimi načrti in cilji, ki jih je tudi uspešno izpolnjevala, ena 
izmed ustanovnih članov, Tončka Divjak. 

Zadnja štiri leta pa sem krmilo kluba prevzel z upanjem in 
načrti, da klub ostane tako močan in aktiven še v prihodnje.

Število naših članov se iz leta v leto povečuje, sedaj naša 
druščina šteje 33 članov, ki prihajajo iz različnih občin Slo-
venskih goric.

Spet je na pragu pomlad in ob tem tudi v moto klubu zače-
njamo številne aktivnosti.

Ena izmed prvih in pomembnih aktivnosti je bil vsekakor 
jubilejni 20. občni zbor moto kluba.

Otvoritev občnega zbora, pozdravni govor, ugotovitev 
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda je stalnica na zboru.

Sledila je razprava po poročilih, ki je bila kratka, saj člani 
moto kluba niso imeli pripomb na delovanje. 

Poseben trenutek druženja je bila pa vsekakor  podelitev za-
hval  članom, ki so s svojim delom  ustvarjali zgodovino 20-
tih let delovanja, to pa so: Ivan Divjak, Slavko Toplak, Franc 
Družovec, Daniel Lovrec, Albert Potočnik,  Drago Bratkovič 
in Branko Ljubec.

Ob 20-letnici delovanja pa smo letos prvič podelili še listino 
častnega člana, saj nas je o tem s svojim trudom, delom in ak-
tivnostjo prepričal  član  Jože Žižek, ki je rojen 11. 3. 1934 in 
prihaja s Trstenika iz Občine Benedikt. Je tudi naš najstarejši 

član moto kluba, star 88 let. Njegov prvi motor je bil znamke 
BMW s kardanom, letnik 1954, katerega je kupil leta 1960 in 
z njim  prevozil v sedmih letih 120.000 km širom po Sloveniji. 

Leta 2010 je od takratne predsednice moto kluba Antonije 
Divjak kupil motor Yamaho Viagro in z njim prevozil lepo šte-
vilo kilometrov po domovini kot tudi širše. 

Leta 2016 se je moral zaradi zdravstvenega stanja od vožnje 
z motorjem posloviti, a kljub amputaciji noge nad kolenom je 
vse do danes ostal zvest in aktiven član.

Občni zbor smo končali z razpravo ter z željo po čim večji 
udeležbi članov na izpolnjevanjih načrtov letošnjega leta. 

V letošnji sezoni imamo kar nekaj načrtov, zato upam, da 
nam koronavirus ne bo prekrižal zastavljenih ciljev ter da se v 
jeseni na zaključni vožnji in pikniku dobimo in  kramljamo o 
dogodkih tega leta.

Vsem motoristom in udeležencev v prometu želimo varno 
motoristično sezono.

Predsednik Moto kluba Slovenske gorice –  
Cerkvenjak  Igor Lempl

PRIPRAVE IN ZAČETEK 
SPOMLADANSKEGA 
DELA NOGOMETNE 

SEZONE
Zadnje tromesečje je v NK Cerkvenjak potekalo predvsem v 

smislu priprav vseh selekcij na spomladanski del sezone.
Konec decembra smo se Upravni odbor in trenerji dobili 

na novoletnem srečanju, kjer smo predstavili novega trenerja 
članske ekipe.

Treningi vseh selekcij so potekali v telovadnici OŠ Cerkve-
njak, ekipi U9 in U11 pa sta enkrat tedensko trenirali v telo-
vadnici OŠ Vitomarci. V marcu pa so, zaradi lepega vremena, 
vse ekipe pričele s treningom na prostem, na ŠRC-ju.

V februarju je članska ekipa na ŠRC Cerkvenjak opravila 
prvi trening z novim trenerjem Francom Gorzo. Poleg Uprav-
nega odbora nas je na prvem treningu obiskal  direktor podje-
tja Amomont d.o.o., Jože Mihorič, ki je v veliki meri zaslužen, 
da smo g. Gorzo lahko pripeljali v klub.

Člani

Skozi vso obdobje je Upravni odbor sklepal sponzorska so-
delovanja s podjetji iz naše in drugih občin. Pri tem smo bili 
dokaj uspešni, z nekaj partnerji pa pogovori še potekajo. Upa-
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mo, da bo s klubom sodelovalo nekaj novih podjetij, ki bodo 
članom nudili tudi razne ugodnosti.

Konec marca smo imeli občni zbor, na katerem smo predsta-
vili delovanje kluba v preteklem letu v vseh pogledih. Zaradi 
izstopov smo izvolili tudi novega člana Upravnega Odbora in 
Nadzornega sveta.

Ugotovili smo, da je tudi preteklo leto klub dosti vlagal v 
opremo in izobraževanje, po finančni plati pa je klub preskr-
bljen do konca sezone.

Kot vedno nas tare pomanjkanje trenerjev, ki jih je zelo 
težko privabiti v amaterski klub. Trenersko pomoč bi najbolj 
potrebovali v selekciji U11. Drugo sezono pa v kadetski ali 
mladinski selekciji, če nam jo uspe formirati. Se pa klub neu-
morno trudi v našo sredino pripeljati dodaten trenerski kader.

Vsi, tako tehnični kot strokovni del kluba se zelo trudimo, da 
ustvarimo čim boljše pogoje za delo.

Vrtec

Po 22 letih delovanja NK Cerkvenjak, smo dobili prvo svojo 
himno, katero smo uradno predstavili na občnem zboru. Da pa 
ja boste slišali tudi Vi, bralci Zrnja in simpatizerji NK Cerkve-
njak, Vas vabimo v »grabo« na naše tekme.

Kot predsednik kluba Vsem igralcem, od vrtca do članske 
selekcije, želim čim več užitka na zelenici in seveda obilo go-
lov v nasprotnikovi mreži.

Jani Dimec, predsednik NK Cerkvenjak

USPEŠEN ZAČETEK 
NOVE SEZONE 
VETERANOV

Veteranska ekipa ‚Antuj‘ iz Cerkvenjaka že kar nekaj let 
uspešno nastopa v Medobčinski veteranski ligi Slovenskih go-
ric. Kljub negotovim razmeram so člani ekipe strnili vrste in 
v zimskem času pridno trenirali v telovadnici OŠ Cerkvenjak, 
najbolj zagreti pa tudi individualno. 

Ekipa je jesenskem delu lige zasedla visoko tretje mesto, 
kmalu pa se bo pričel tudi pomladni del, za katerega je bilo 
potrebno ohraniti visoko raven pripravljenosti. Večina prija-
teljskih tekem, ki so zimska stalnica, je bila sicer odpovedanih, 
ugodne epidemiološke razmere pa so omogočile priprave na 
sezono na slovenski obali. 26. in 27. marca je namreč zasedba 
veteranske ekipe ‚Antuj‘ stopnjevala fizično kondicijo in pilila 
tehnične veščine v pripravljalni bazi v Kopru, poleg strokov-
nega štaba pa jo je spremljalo tudi lepo število podpornikov, ki 
so spodbujali člane ekipe in spoznavali zgledno urejen športni 

center na Bonifiki. Center je zelo sodoben in obsega nogome-
tni stadion s tribunami, dve igrišči z umetno travo in razsve-
tljavo, pomožno travnato igrišče, dve zunanji igrišči za mali 
nogomet, številna teniška igrišča ter več atletskih površin.

V sklopu priprav je bila kot eden izmed vrhuncev priprav 
na velikem igrišču z umetno travo odigrana tudi prijateljska 
tekma med veteransko ekipo iz Cerkvenjaka ter veterani NK 
Koper. Ta obalni klub je že vrsto let standardni član prve slo-
venske nogometne lige, kjer so se kalili številni najboljši slo-
venski nogometaši, ki imajo danes v klubu status veterana in 
so tudi na tej prijateljski tekmi stopili na igrišče. Kljub ne-
katerim izjemnim individualnim spretnostim domačinov sta 
na koncu prevladali kolektivna igra in dolga klop gostujočih 
igralcev, ki so Primorce odpravili z rezultatom 5 : 3. ‚Antujo-
fčari‘ so na zmago nazdravili kar v VIP loži domačega kluba, 
ki se je izkazal kot izjemen gostitelj, zato ni odveč omeniti, 
da sta se predsednik NK Koper, Ante Guberac, in predstavnik 
za stike z javnostjo veteranske ekipe ‚Antuj‘, Jože Majer, oba 
sicer nekoč odlična nogometaša, že pred tekmo dogovarjala 
za termin priprav za naslednjo sezono. Po uspešni regeneraciji 
je naslednji dan sledil skupni zbor v Piranskem zalivu, kjer 
je bilo potrjeno, da ambicije ekipe za spomladanski del lige 
ostajajo visoke.

Za celotno organizacijo gostovanja in dobro počutje naših 
športnikov ter spremljevalnega  osebja sta poskrbela Andrej 
Kocbek in Matjaž Košnik, za kar se jima celotna ekipa vetera-
nov in celotna podporna ekipa zahvaljujemo. Nogometna eki-
pa veterani ‚Antuj‘ si zasluži čestitke za res odmeven rezultat, 
vas pa vabimo na obisk naših tekem, ki bodo kmalu na sporedu 
na slovenskogoriških zelenicah.

Za nogometno ekipo veteranov ‚Antuj‘ Danijel Zorko

MLADI PIŠEJO
Luba vodica

V sredo, 23. 3. 2022, smo se novinarji OŠ Cerkvenjak-Vito-
marci v zelo toplem dnevu odpravili do lube vodice. Ko smo 
prišli do lube vodice, nas je pričakal domačin, moj sosed, Go-
razd Duh in nam je povedal veliko zanimivega.

V Andrencih je že od nekdaj izvir vode, ki ni presahnil niti v 
največji sušnih obdobjih, ko je drugod vode že primanjkovalo. 
Ko so ljudje prihajali tja po vodo, so rekli luba vodica. Po tem 
je izvir dobil ime, to ime se je ohranilo vse do danes.  Nekoč 
je prav zaradi vode tod okrog nastalo naselje, vendar ga je 
potres zravnal z zemljo. Od takrat ni v bližini lube vodice nihče 
več postavil hiše, voda pa tukaj še vedno izvira.

MED MLADIMI
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 Druga legenda govori, da je luba vodica dobila ime po go-
spe, ki je otroku dala piti mrzlo vodo iz izvira in je otrok zbo-
lel ter umrl, mati rekla »o, ti luba vodica«. V času dogodka 
Rimljanov v Cerkvenjaku v lubo vodico nesemo pijačo, da se 
ohladi, ker je izvir hladen.

Lansko leto so pri izviru uredili mostiček, k čemur je pripo-
mogla občina Cerkvenjak.

Amadej Furšt, 7. a

Mikro+polo, naravoslovni dan
V petek,  25. 3. 2022, smo šli v Maribor v podjetje 

Mikro+polo. Ko smo prispeli, smo najprej imeli predavanje, v 
katerem so predstavili, kako poteka dan v Mikro+polu, koliko 
paketov odpošljejo na dan, koliko elektronskih pošt pošljejo 
dnevno,  potem smo šli v laboratorij, kjer smo delali poskus, 
kjer smo raziskovali DNA jagod.

Najprej so nam razdelili halje in rokavice. Na mizi smo že 
imeli nastavljeno vrečko, v kateri so bile jagode in dve posodi-
ci. Najprej smo jagode zmečkali v jagodovo mezgo. To mezgo 
smo vlili v večjo posodico, nato smo v drugo posodico vlili 
vodo sol in detergent. To smo potem vlili k jagodam in preme-
šali. Nato smo dodali neko neznano stvar. Na palčko se nam je 
začela nabirati takšna sluz, kakršna je DNA jagode.

Nato smo šli ven na teraso, kjer smo pomalicali. Podjetje je 
zelo lepo urejeno in ima tudi paletni vrt.

 Po malici smo se odpravili v isti prostor, kjer smo imeli 
predavanje. Pripravljene so bile mize,zaščitene s folijo. Tam 
je bila gospa, ki nam je razložila postopek seciranja hrošča. 
Vsi smo na mizo dobili dva hrošča. Najprej smo odrezali krila, 
noge in tipalke. Nato pa smo ga ob strani zarezali, da smo 
lahko videli notranjost hrošča. Nekateri smo delo počeli z ve-
seljem, spet drugim je to bila velika muka.

Obiskali smo zelo zanimivo podjetje, vesela sem, da sem 
lahko tako hitro veliko izvedela.

Zala Anželj, 7. a

PROJEKT V VRTCU 
CERKVENJAK: 
SPODBUJAJMO 

PRIJATELJSTVO
Prijatelji so tisti, ki ravnajo z nami, kot da smo najdragocenejši. 
Najbližji so nam, najbolj razumejo, kaj nam pomeni življenje. Do nas 
čutijo tisto, kar čutimo sami. Z nami so povezani v zmagoslavju in ne-
sreči. Premagujejo uroke naše osamljenosti. – (Henry Alonzo Myers)

V našem vrtcu je 111 otrok, ki so razporejeni v 6 skupin. Čez 
leto leta se zelo trudimo otrokom približati pomen prijateljstva 
za vse življenje. Velik poudarek dajemo na tem, da si otroci 
na prijazen način povedo, kaj jih moti, kaj želijo in česar ne. 
Velikokrat nam to uspe, ampak se tudi zgodi, da pozabimo na 
prijazno besedo in uporabimo pesti.

V okviru projekta Spodbujajmo prijateljstvo smo imeli veli-
ko dejavnosti na ravni vrtca:

 - veliko časa smo namenili pogovoru o prijateljstvu, kaj 
pomeni pravi prijatelj, kaj naredimo za našega prijatelja, kaj 
pomeni pravo prijateljsko obnašanje,

 - prav tako smo se odpravili na sprehode, ko so si lahko 
otroci izbirali sami par;

 - veliko smo tudi peli pesmi, ki smo jih osvojili za svoje in 
tako tudi spodbujali strpnost drug do drugega. Zelo radi so 
otroci prepevali pesem Mi se imamo radi, Gradimo prija-
teljstvo ... pesmi smo spremljali s kitaro,

 - naučili smo se tudi deklamacije o prijateljstvu,
 - veliko smo tudi plesali na pesmi o prijateljstvu,
 - prav tako smo veliko poudarka dali v našem vrtcu tudi brani 

besedi, ki je omenjala prijateljstvo. Knjige, ki smo jih pre-
birali, so krožile po vrtcu in tako so vsi otroci dobili nove 
poglede na prijateljstvo. Sporočila knjig so se prenašala 
med otroki tudi med skupinami, saj imamo kar nekaj otrok, 
ki imajo po drugih skupinah otroke in so nam znali kar hitro 
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povedati, kaj jim je brat ali sestra povedal o določeni knjigi.  
Zelo zanimiva knjiga starejši skupini, ki opisuje današnje 
težave prijateljstva je knjiga pod naslovom Medvedovih 
100 prijateljev. Otroci so na koncu res ugotovili, da je preko 
telefona marsikaj drugače, kot je v realnem svetu. Sami so 
prišli do ugotovitve, da objem prijatelja ali njegov nasmeh 
veliko več šteje kot pogled na zaslon telefona. Prav tako so 
sami izpostavili, da veliko staršev pozabi na njih, ko imajo 
v roki telefon in takrat niso njihovi prijatelji;

 - odzvali smo se tudi na humanitarno akcijo Karitasa Pomoč 
Ukrajini. Odziv je bil zelo veliki, saj smo zbrali veliko hra-
ne, izdelkov za osebno higieno, plenic, vlažilnih robčkov, 
oblek za dojenčke in odej,

 - veliko smo dali poudarka na igranju družabnih iger, ki so 
spodbujale sodelovanje otrok in prijateljske odnose,

 - spodbujali smo deljenje igrač,
 - opazovali smo fotografije, ki prikazujejo prijateljstvo, na-

vezali smo tudi pogovor o prijateljstvu, na fotografijah smo 
iskali razlike,

 - v pogovoru smo se dotaknili tudi teme, zakaj cenijo prija-
teljstvo in prijatelje,

 - izdelali smo tudi recept za prijateljstvo, ki nas opominja, kaj 
moremo vse vložiti, da imamo dobro in pošteno prijateljstvo,

 - prav tako so vse skupine likovno ustvarjale na temo Spod-
bujamo prijateljstvo, kjer smo vsi ustvarjali skupni izdelek.  

Veliko nam je znanega o prijateljstvu, a žal vedno bolj vza-
memo prijateljstvo kot nekaj samoumevnega in nujno potreb-
nega v življenju. Pozabimo pa, da treba vsa naša prijateljstva 
zalivati z veliko zalivalko truda, poštenosti, ljubezni, spošto-
vanja in veselja.

Vzgojiteljice se trudimo otrokom privzgojiti lep, prijateljski 
odnos do sočloveka in se vedno znova trudimo po svojih naj-
boljših močeh, da prijazna besede, lepa dejanja, spoštovanje in 
prijaznost najdejo lepo mesto v našem sočloveku.

Koordinatorica projekta Spodbujajmo prijateljstvo  
Aleksandra Pučko

CERKVENJAŠKI GRB  
JE NAKVAČKALA 

NEKDANJA 
CERKVENJAČANKA  

V sklopu projekta Slovenija kvačka, ki ga je finančno pod-
prla tudi Občina Cerkvenjak, je 211 kvačkaric in 1 kvačkar 
kvačkalo 212 grbov za 212 občin Republike Slovenije. Gre za 
projekt, katerega pobudnica je ustanoviteljica zavoda Ustvar-
jalno srce je Jadranka Smiljič. 

Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V projekt so bili 
vključeni tudi heraldiki, ki so za vsako občino posebej napisali 
zgodbo grba v knjigi in s tem ozavestili zgodovino občin, za 
katere upajo, da bodo zgodbe našle pot do turistov, ki bodo v 
prihodnosti obiskovali Slovenijo. Dodatno upanje je tudi, da 
bomo za tradicionalno veščino kvačkanja navdušili mlajšo ge-
neracijo, ki bo izročilo mam in babic peljala naprej.

Cerkvenjaški grb, katerega prevzem je bil v četrtek, 17 fe-
bruarja, je nakvačkala Irena Gabrovec iz Benedikta, rojena 
Cerkvenjačanka Irena Topolovec iz Brengove. Kot je pove-
dala, se s kvačkanjem in pletenjem ukvarja že nekje 25 let. Za 
kvačkanje cerkvenjaškega grba je porabila dobrih 100 ur dela. 
In kot je še povedala, svoj prosti čas v celoti nameni temu 
svojemu hobiju,  pred enim letom pa je ta svoj hobi registrirala 

MED NAŠIMI LJUDMI
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kot osebno dopolnilno 
dejavnost pletenje in 
kvačkanje. Drugače pa 
jo zadnjih šest let sreču-
jemo na cestah kot voz-
nico avtobusa.

Projekt Slovenija 
kvačka ne zajema le ob-
činskih grbov, saj se z 
njim želijo vpisati v Gu-
innessovo knjigo rekor-
dov. Zato so vse kvač-
karice nakvačkale še po 
nekaj drugih izdelkov, 
s katerimi so vključno 
z grbi prišle do številke 
1200 izdelkov. Upajo, 
da bo s tem Guinnessov 
rekord dosežen. Posto-
pek, ki je dokaj zahte-
ven, je v teku.

V projektu Sloveni-
ja kvačka je sodelovala 
tudi Cerkvenjačanka 
Marjana Zorko, ki je 
grb nakvačkala Občini 
Videm.

Kot kaže, so bile naše 
Cerkvenjačanke v pro-
jektu Slovenija kvačka 
zelo aktivne. Tudi nek-
danja Cerkvenjačanka 
Marijana Šeruga, roj. 
Zorko, ki danes živi v 
Zg. Dupleku, je za Ob-
čino Duplek nakvačkala 
občinski grb. Marijana 
pa pri tem projektu skrbi 
še za marketing.

Franc Bratkovič

ROZINA TOPOLOVEC JE 
KRI DAROVALA 90-KRAT 
V ponedeljek, 14. februarja, je v Cerkvenjaku potekala leto-

šnja prva krvodajalska akcija od predvidenih treh letos. Ude-
ležilo se je je 66 krvodajalk in krvodajalcev. Štiri od njih so 
morali zaradi zdravstvenih razlogov odkloniti. Med njimi je 
bil tudi Franc Breznik, poslanec v državnem zboru. 

Domačinka, 61-letna Rozina Topolovec,  je to dragoceno 
življenjsko tekočino darovala na tokratni krvodajalski  akciji 
že devetdesetič.  Ker je žensk nasploh malo, ki bi kri darovale 
toliko krat in ker je to humanitarno dejanje gotovo najplemeni-
tejše, ki ga lahko človek stori, je Rozina bila deležna pozorno-
sti tako s strani Marjana Žmavca, župana Občine Cerkvenjak, 
kot Marjana Zorka, predsednika cerkvenjaških krvodajalcev 
in tudi Klavdije Drašak, sekretarke Območnega združenja  
RK Lenart. 

90-kratna darovalka je povedala, da je kri prvič darovala pri 
18. letih v Mariboru, od takrat dalje pa v domačem Cerkve-
njaku, saj je Cerkvenjak bil znan tudi po množičnem krvo-
dajalstvu. Tudi mama je bila krvodajalka in nasploh je bilo v 
sorodstvu krvodajalstvo nekakšna domena.

Na krvodajalsko akcijo se je odzval tudi cerkvenjaški kr-
vodajalski rekorder 55-letni Marjan Paurič, ki se je lani s 100 
darovanji krvi vpisal med krvodajalske viteze. Tokrat je kri 
daroval že stodrugič. Na  krvodajalski akciji smo srečali tudi 
Lidijo Vogrin, ki je tokrat kri darovala 76-ič.

Franc Bratkovič  

V BESEDI IN SLIKI
1. mesto za salamo in nagrajeni 

breznikovi krofi
Damijanova  salama je bila 

na 7. Jožefovi viteški salami-
jadi Slovenskega reda vite-
zov vina, katerih član je, tudi 
letos najboljša.

Iz Breznikove turistične 
destinacije prihajajo same 
dobrote. Tudi njihova šefica 
Terezija se ne da. Verjetno si 
misli, čeprav tega ne pove: 
Damijan, če si ti s svojo sala-
mo najboljši, zakaj pa jaz ne 
bi bila z mojimi krofi. Ti so le-
tos preprečljivo navdušili Ptujčane, kjer so bralci Ptujinfo izbrali 
za najbolj slasten krof na Ptuju krofe Turizma Breznik iz Cerkve-
njaka. V Mariboru je Breznikovim krofom pripadlo drugo mesto.

F. B., foto: arhiv družine Breznik
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Z NAŠIMI OBČANI OB 
NJIHOVIH JUBILEJIH

90 LET  
MARIJE OMULEC

2. februarja, na svečnico, je v Brengovi 90. rojstni dan in god 
praznovala Marija Omulec, Barčikina Micika, kot jo imenujejo 
tamkajšnji vaščani. Na svet je privekala kot drugi otrok od treh 
materi Barbari, rojeni  Družovec, in očetu Antonu Bratkoviču.

Marija je v otroštvu okusila gorje vojne, saj so bili že do-
ber mesec po začetku druge svetovne vojne izseljeni, najprej 
v Bosno, osvoboditev pa so dočakali na Hrvaškem v Sv. Iva-
nu Zelini. Videla je mnoge grozljive dogodke, ki so jih počeli 
tako četniki kot ustaši. A o tem ni nikdar želela govoriti, niti 
se niso o tem pogovarjali kdaj pozneje doma. Ni pa tega gorja 
pozabila.

Kaj hitro po osvoboditvi je družino zapustil oče Anton, znan 
čevljar, ki je nazadnje živel na Studencih v Mariboru. Tudi on 
je dočakal preko 90 let in kot kaže je življenjske gene po njem 
podedovala tudi Marija.

Pri triindvajsetih se je poročila z Jožetom Omulcem s Pešče-
nega Vrha. V zakonu sta se jima rodili hčerki Marija in Jožica. 
Obdelovala sta svoje posestvo, poleg dela doma je mož Jože, 
bolj poznan kot Bolkanov Pepek, hodil tudi po »cimrmaniji«. 

A že po osemindvajsetih letih zakonskega življenja je Marija 
postala vdova. Štiri leta pred moževo smrtjo je izgubila mater, 
šest let po izgubi moža še hčerko Jožico in pozneje še zeta 
Marjana. Tako je ostala sama z vnukom Renatom in vnukinjo 
Manuelo.

Kot pove življenjska jubilantka Marija, hčerka Marija živi v 
Murski Soboti in tudi z njene strani ima vnuka in vnukinjo, se-
veda tudi pravnuke. Za njo, ki je bolehna in popolnoma slepa,  
pridno skrbi vnuk Renato.

»Že v izseljenstvu, da smo lahko preživeli, sem kot otrok 
morala delati pri tamkajšnjih kmetih. V šolo tam nisem hodila, 
Je pa šolo obiskoval brat Stanko, ki je bil mlajši od naju s 
sestro Franščiško. Doma se je to nadaljevalo, vse nekje do se-
demdesetega leta moje starosti sem hodila na tavrhe brengov-
skim kmetom, pa tudi enemu od njih v Senarsko.«

Marija Omulec kaj veliko ožjih sorodnikov danes nima več. 
Zato je še posebej vesela vsakega obiska nečaka Slavka in 
vseh, ki se je občasno še spomnijo. V dneh življenjskega de-
vetdesetletnega jubileja je bilo obiskov nekaj več. Obiskala sta 
jo tudi Marjan Žmavc in farni župnik Janko Babič.  

Franc Bratkovič

CERKVENJAČANKE ZA 
DAN ŽENA S PD LENART 

PO SLOVENSKI ISTRI
V Planinskem društvu Lenart načrtujemo ture in pohode 

skozi vse leto, z različno težavnostjo in za vse starostne skupi-
ne. Nove člane sprejemamo vse leto. Smo eno redkih društev 
s tako velikim medgeneracijskim razponom, na kar smo zelo 
ponosni. Med planinci ni nujno, da je mladost tista lastnost, ki 
je prednostna in nemalokrat se zgodi, da je starejši član bolj 
vzdržljiv in manj utrujen, kot mlajši.   

Drugi vikend v letošnjem marcu smo v PD Lenart organi-
zirali že 14. pohod ob dnevu žena za članice društva. Vsako 
leto je več interesa med članicami, saj je vedno več zavedanja 
o koristnosti hoje in gibanja v naravi. Če pa k temu dodamo še 
spoznavanje novih krajev, ljudi, običajev, hrane itd., je veselje 
še toliko večje.

Tako kot vsako leto je tudi letos naša planinska vodnica 
Marjeta Breznik poskrbela za izbor poti. Obiskali smo samo-
tne istrske vasice, se sprehodili med oljčnimi nasadi, vinogradi 
in drugim sredozemskim rastjem. Burja je poskrbela za očišče-
no ozračje, zato je pogled segal daleč nad morjem in do Alp.

Prvi dan smo naredile lep krog nad dolino Dragonje od va-
sice Puče, Koštabone, Pomjan in nazaj do vasice Puče. Drugi 
dan smo se zapeljale do vasice Nova Vas nad Dragonjo, pot 
nadaljevale do Padne in prav tako zaokrožile in med oljčnimi 
nasadi in trto, dol in gor, nazaj do izhodišča. Sproščen, nezah-
teven pohod, med vasmi, ki pohodniku nudi pravo sprostitev, 
odmik od vsakdanjega hrupa, doživetje tradicije, arhitekture, 
kulinarike in narave. In, oziraje se nazaj na pretekli dve leti, je 
bilo druženje in klepet med nami več, kot zaželen.

Zadovoljne in polne vtisov smo se v nedeljo zvečer vrnile 
v Lenart, k svojim družinam in svojim dnevnim opravilom, 
ki smo jim kos z nasmehom, tudi zaradi te oblike rekreacije.

Le kam bomo šle naslednje leto ob dnevu žena, se sprašujem?

Svetlana Bogojević, predsednica PD Lenart

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
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90 LET JOŽEFE PUHAR
90 let je februarja praznovala tudi Jožefa Puhar. Rodila se je 

4. februarja 1932 v Grabonošu mami Mariji Šalamun in očetu 
Arneju  Vrbnjaku, V družini je bilo pet otrok. Za tiste čase pa 
je veljalo le delo, če si želel preživeti, je povedala zgovorna in 
dobrega spomina ter pozitivne energije  jubilantka Jožefa. V 
šolo je hodila v Cerkvenjak, ker je proti Cerkvenjaku vodila 
lepša cesta. Tudi farno so spadali k Cerkvenjaku. Med vojno 
so otroci ostali  brez očeta, ki je moral oditi v nemško vojsko. 
»Bili so to težki časi, in tudi lepi. Ljudje smo se med seboj bolj 
razumeli in drug drugemu pomagali. Dela je takrat bilo vedno 
dovolj. Leto se je začelo z »reguljenjem« za nove vinograde, 
»kopjo« in vse do pozne jeseni dela ni zmanjkalo, ko so ljudje 
za nastiljanje v gozdovih grabljali listje.« Tri leta je na delu 
preživela tudi v Banatu, kjer so si naši ljudje v tistih časih po-
gosto poiskali delo.

Jožefa se poročila leta 1958 pri Vidmu ob Ščavnici. Leta 
2008 sta imela z možem Ivanom zlato poroko v Cerkvenjaku. 
Izbranec je prišel z Grabonoškega Vrha. Po poroki sta 25 let 
živela v Mariboru. Ona je delala v podjetju Dom-Smreka. Mož 
je bil strojevodja, dokler ni postal invalid ter se zaposlil kot 
hišnik v znani Restavraciji Center v Mariboru. V zakonu sta se 
jima rodila hčerka Dragica in sin Feliks.

Jožefa od leta 1973 živi v Grabonoškem Vrhu, kjer sta z mo-
žem zraven njegove rojstne domačija kupila manjšo posest. 
Ima dva vnuka, Simona in Danijela, ki sta jo razveselila s štiri-
mi pravnuki: Matisem,  Anejem, Alexom in Amielom. 

Razumljivo, kot pri vseh jubilantkah od vključno 90 let na-
prej, ni izostal obisk župana Marjana Žmavca in župnika Janka 
Babiča. Je pa imela ob jubileju kar nekaj obiskov, pove nadvse 
zgovorna jubilantka Jožefa.

Franc Bratkovič

90 LET TILKE LORENČIČ
Februarja je med 90-letnicami bila tudi Tilka Lorenčič iz 

Smolincev. Na svet je privekala 18. februrja 1932 v Ludran-
skem Vrhu, Črna na Koroškem, kot nezakonska hči mate-
re Marije Fejmut in očeta Karla Kotnika, ki  je v času druge 
svetovne padel v partizanih. Bila je iz zavedne družine, saj so 
tudi trije strici po mamini strani bili v partizanih. Spomni se 
neljubega dogodka iz sredine vojne. Bila je pri stari mami in 
starem očetu v Smrekovcu. Stari oče je bil brez noge. Pred tem 
so tam bili partizani, za njimi so prišli Nemci. Ker niso zvedeli 
ničesar, so pred puškino cev postavili njo. Tudi s to grožnjo 
niso ničesar izvedli in so zatem mirno odšli.

Kot mlado dekle se je spoznala s Cerkvenjačanom Jožetom 

Lorenčičem, ki je, prav tako mlad fant, prišel v Mežico na Ko-
roškem na delo v rudniku Mežica in tam oddelal vso delovno 
dobo. Tudi ona je na Koroškem zbrala nekaj delovne dobe.

Poročila sta se 23. maja leta 1953. Nista mogla imeti svojih 
otrok, zato sta posvojila Marto, ki še danes živi z materjo Tilko 
v Smolincih. V Smolince so se na moževo domačijo preseli 
leta 1980. Pove, da še vedno ne more pozabiti, kakšna slaba 
cesta je peljala v Smolince. »Kaj hitro so naju v Cerkvenjaku 
povabili v upokojensko društvo. Mož pa bil tudi 8 let predsed-
nik DU Cerkvenjak. V tem obdobju so preko kluba upokojen-
cev ti lahko za svoje člane točili pijačo, ki je bila na voljo po 
občutno nižji ceni kot v gostinskih lokalih.« Še štiri leta po 
moževi smrti je imela takšen »klubski bife« doma v Smolin-
cih.  Zdaj je Tilka vdova že 31 let. Tudi članica društva je še. 
Poleg upokojencev je tudi podporna članica PGD Cerkvenjak. 

Kljub številnim operacijam in zdravniškim posegom se kar 
dobro počuti, in tudi let ne kaže, ki jih ima za seboj. Še vedno 
tako Tilka kot hčerka posvojenka govorita koroško narečje. 
Tilka tudi pohvali svoje sosede. Čas si zapolnjuje s posluša-
njem glasbe. Ko je imela še zdrave roke, je tudi pletla. Čas 
ji krajšajo  hišni ljubljenčki. Hčerka še pove, da tudi še kaj 
skuha. Njena kuharska specialiteta so koroški kvočevi  nudel-
ni. Seveda je bila tudi Tilka ob visokem življenjskem jubileju 
deležna pozornosti tako župana kot farnega župnika.

Franc Bratkovič

ANTONOVA TRGATEV 
PRI BREZNIKOVIH

V jeseni bi iz grozdja iztisnili okoli 1000 litrov 
mošta, sedaj so 60 litrov soka

Potem ko so pri Breznikovih v Komarnici lani uspeli opra-
viti prvo ledeno trgatev na območju Občine Cerkvenjak, jim 
letos tega ni uspelo ponoviti. Za ledeno trgatev letos ni bilo 
pravih pogojev, dovolj ustrezno mrzlih noči. So pa v soboto, 
15. januarja, v zgodnjih jutranjih urah uspeli opraviti trgatev 
za naziv suhi jagodni izbor, ki velja pri nas za najvišjo kako-
vost vina.

V vinogradu v Cogetincih so v jeseni pustili 400 trsov la-
škega rizlinga, ki velja za najbolj razširjeno belo vinsko sorto 
v teh krajih in državi. Po mnenju strokovnjakov bi ta vinska 
sorta naj bila tudi najbolj primerna za pozne trgatve.

Kot so povedali Breznikovi, ki vsi poprimejo za delo v vi-
nogradih, gospodarijo namreč s tremi hektarji vinogradov na 
domači turistični kmetiji, so iz 400 trsov nabrali dobrih 250 
kilogramov grozdja, iz katerega so iztisnili 60 litrov soka, ki 



14. APRIL 2022 ZRNJE

37

ustreza za suhi jagodni izbor.
Miniti bo treba še veliko časa, leto, dve, da bo vino dozorelo. 

To vino je jantarne barve in se po kozarcu zliva počasi, gladko 
in nekoliko oljnato. Vonj pa nam v spomin prikliče suho sadje, 
fige in rozine v bogatem in rahlem razmerju z medom. V njem 
se prepletajo sladkosti, kisline in alkohol.

V Breznikovi kleti, da ne pozabimo, še vedno zori ledeno 
vino lanske Antonove trgatve.

Franc Bratkovič; foto: arhiv družine Breznik

DOBRO SE Z DOBRIM 
VRAČA

Dobro se z dobrim vrača. To je letos konec zime izkusil tudi 
vinogradnik in vinar Ivan Janez Pučko iz Stanetincev, ki so 
mu prijatelji vinogradniki in vinarji iz osrednjih Slovenskih 
goric obrezali več kot 6200 trsov v vinogradu, ker letos za-
radi operacije kolka rezi ni mogel opraviti sam. Pučko, ki je 
vitez evropskega reda vitezov vina ter sommelier prve, druge 
in tretje stopnje, je bil eden od ustanoviteljev Društva vino-
gradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, ki ga je tri mandatna 
obdobja uradno in enega neuradno tudi vodil. S svojim bo-
gatim znanjem in izkušnjami je vedno rad pomagal drugim 
vinarjem in vinogradnikom, zlasti na področju izobraževanja 
in usposabljanja, pa tudi sicer. Dobro, ki ga je sejal, mu sedaj, 
ko zaradi okrevanja po operaciji ne more delati v vinogradu, 
prijatelji vračajo. »Vsem, ki so mi v stiski priskočili na pomoč, 
se od srca zahvaljujem,« pravi Pučko. 

Letos sta rez v Pučkovem vinogradu v Stanetincih organizira-
la predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkve-
njak in vitez evropskega reda vitezov vina Franci Zorko ter vitez 
slovenskega reda vitezov vina Damjan Breznik. Poleg številnih 
vinogradnikov in vinarjev iz občine Cerkvenjak so se na njuno 
vabilo odzvali tudi predsednik Društva vinogradnikov Lenart, 
vitez slovenskega reda vitezov vina Stanko Kramberger, pred-
sednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela Stanko 
Iljaš, podpredsednik Turistično-vinogradniškega društva Be-
nedikt, vitez slovenskega reda vitezov vina Zlatko Borak in še 
nekateri. Samo rez v vinogradu pa je po strokovni plati vodil 
magister vinogradništva Marko Breznik iz Kmetijskega zavoda 
v Mariboru, ki je tudi vitez slovenskega reda vitezov vina.

»V vinogradu se je skupaj zbralo 25 rezačev, ki so delali 
od 8.30 do 13 ure. Obrezali so natanko 6202 trsa rumenega 
muškata, renskega rizlinga, sauvignona, chardoneya, laškega 
rizlinga, belega pinota in traminca. Delo so opravili zelo stro-
kovno, zato upam na dobro letino, če je vreme ne bo nagaja-
lo,« pravi Pučko.

Pučko, ki je končal Srednjo gostinsko šolo v Mariboru in 
ki je tudi poklicni sommelier, ima bogate izkušnje tako v gos-
tinstvu kot v vinogradništvu in vinarstvu. Po šoli je delal v 

najbolj elitnih hotelih v Mariboru od Hotela Turist do Hotela 
Habakuk, njegov mentor pa je bil znani mariborski gostinski 
strokovnjak Milan Areh. Kalil se je tudi kot vodja gostinstva 
v Pomurki.

Ivanu Janezu Pučku iz StanetincEV, ki je po operaciji kolka še vedno 
»na berglah«, so letos pri rezi v vinogradu priskočili na pomoč 
prijatelji vinogradniki in vinarji iz Cerkvenjaka in okoliških občin. 
Foto: Arhiv Ivana Janeza Pučka

»Pomoč prijateljev pri rezi v vinogradu mi pomeni zelo 
veliko. S svojo gesto so mi pokazali tudi, kako me cenijo in 
spoštujejo. Ko so me vprašali, ali mi lahko priskočijo na po-
moč, mi je bilo od začetka nerodno, potem pa sem se spomnil 
starega pregovora, da je dobroto treba sprejeti in jo po možnosti 
tudi vrniti,« pravi Pučko in dodaja, da človek prijatelje spozna, 
ko ima težave.

Po tem, ko so opravili rez v Pučkovem vinogradu, so se 
zbrani zadržali še na družabnem srečanju, na katerem sta za 
dobro razpoloženje s harmonikama v rokah poskrbela Damjan 
Breznik in Stanko Iljaš.

Tomaž Kšela
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uspelo zbrati, pregnati osvajalce in rešiti Dunaj. Od takrat na-
prej je bil Lujz slaven, saj je bil eden od rešiteljev Dunaja in 
cesarstva. Odlikovanje za to je prejel od samega poveljnika.

Lujz je imel pri obrambi Dunaja srečo v nesreči. Na dunaj-
skem obzidju ga je v roko zadela puščica. Ker se mu je rana 
zagnojila, so mu morali roko nad zapestjem odrezali. Zato za 
vojsko ni bil več uporaben in so ga s skromno pokojnino in 
svetlečo medaljo poslali domov.

Ko se je vrnil v Župetince, kjer so ga sovaščani sprejeli z 
vsemi dolžnimi častmi kot junaka, ga je vsa ponosna čakala 
tudi Marica, ob njej pa je bila njuna postavna hči Trezika. Ob 
srečanju so se prvič v življenju vsi trije močno objeli in tesno 
stisnili eden k drugemu, njihova srca pa je napolnila tiha sreča.

Ob večerni zarji sta Marica in Lujz odšla v svoje skriva-
lišče iz mladih let. Tam je takrat že rasel košat mladi hrast. 
Prijela sta se za roke, si pogledala globoko v oči, na lica pa so 
jima privrele solze ljubezni in sreče, da sta po več kot 25 letih 
ponovno skupaj. Morda je bila med njimi tudi kakšna solza, 
ki sta jo potočila, ker sta bila po tuji volji toliko časa ločena. 
Njune solze so zalile mladi hrast in mu dale novih moči, da 
je zrasel v mogočno drevo, obseg njegovega debla je več kot 
sedem metrov, ki še vedno svoje veje širi široko proti nebu in 
krasi vso župetinško grabo. 

Stari hrast v Župetincih je bil od takrat do danes nema pri-
ča neštetih šepetajočih pogovorov med zaljubljenimi mladimi 
in manj mladimi pari, ki so si pod njim bodisi izpovedovali 
ljubezen in spoštovanje ali eden drugemu kaj pomembnega 
obljubili. Debel zvezek ne bi bil dovolj, da bi vanj zapisali vsa 
njihova imena.

Župetinški hrast ima, kot pravijo, neko čudežno moč. Obl-
jube, dane v njegovem zavetju, ljudje vedno izpolnijo. Drži-
jo kot pribite. Poleg tega postanek pod njim prežene jezo in 
sovraštvo iz slehernega srca ter ga napolni z iskreno ljubezni-
jo, ki preživi vse viharje življenja in drži večno, kakor je bila 
večna ljubezen med Lujzom in Marico. Verjetno ima hrast to 
čudežno moč, ker je bil posajen iz ljubezni in ker mu že več 
kot 350 let pozitivno energijo prinašajo ljubezenski vzdihi in 
solze številnih obiskovalk in obiskovalcev. Kakšno energijo 
in moč ima ljubezen, pa najbolje ve vsakdo, ki jo čuti v srcu.

Tomaž Kšela

ŽUPETINŠKI HRAST
Pred mnogimi leti je v Župetincih živel fantek, Lujzek po 

imenu, ki je imel sedem bratov in sester. Z očetom in mamo 
so živeli v majhni cimprači nad vinogradom, iz katerega se je 
odpiral pogled na čudovit gričevnati svet osrednjih Slovenskih 
goric. 

Takrat, ko je bil Lujzek otrok, so ljudje v Župetincih težko 
živeli, saj niso imeli svoje zemlje, pa tudi svojih hiš ne, temveč 
so prebivali v hišah zemljiškega gospoda. Poleg zemlje, ki jim 
jo je prepustil v obdelavo, oni pa so mu morali za to vsako 
leto dati velik del pridelkov, so morali obdelovati tudi njegove 
njive ter hoditi na tlako na njegovo posestvo. Zato so sključeni 
nad zemljo delali od jutra do mraka in le redko so imeli čas za 
počitek in za ukvarjanje z otroki. Ti so hodili v dveletno os-
novno šolo, kjer so se za silo naučili brati in pisati ter računati, 
nato pa so tudi oni morali poprijeti za naporno delo na zemlji, 
saj strojev še ni bilo.

Čeprav Lujzek ni imel lahkega otroštva in mladosti, ju je 
preživel po svoje srečno. Najraje se je družil s sosedovo Ma-
rico, ki se mu je večkrat tako prijazno nasmehnila, da mu je 
zaigralo pri srcu. Sčasoma se je med njima razvila najprej sim-
patija, nato pa ljubezen in privrženost.

Leta so tekla in Lujzeku so vsi, ki so ga poznali, začeli pra-
viti Lujz, samo Marica je tu in tam, predvsem kadar je naredil 
kaj narobe, navihano vzkliknila: »Oh, ti moj Lujzek!«

Nekega dne, moralo je biti tam nekje okoli leta 1658, so Luj-
za poklicali v vojsko cesarja Leopolda I. Kdor je moral takrat k 
vojakom, se zlepa ni vrnil. Iz vojske so ga odpustili šele, ko je 
bil ostarel ali ranjen in vojaške službe ni več zmogel opravljati.

Novica o tem, da bo moral Lujz k vojakom, je njega in Ma-
rico zelo prizadela, saj sta že načrtovala skupno življenje, pa 
tudi njun otrok je bil že na poti. 

Zjutraj tistega dne, ko se je Lujz odpravil na pot proti Du-
naju, je z Marico še enkrat legel v visoko travo v grabi, kjer 
sta se vso mladost skrivno sestajala. S seboj je imel majhen 
mlad hrast, ki ga je izkopal v bližnjem gozdu. Ob slovesu ga je 
zasadil in Marici pošepnil: »Pogled na ta hrast naj te spominja 
name. Ko bo zrasel, se bom vrnil, če me boš čakala. Obljubim, 
da bom vsak večer in vsako noč mislil nate, pa naj se zgodi, 
kar se hoče.«

 »Veš, da te bom čakala,« mu je odvrnila. »Vsak dan bom 
obiskala najin hrast in mislila nate.«

Lujza so v cesarski vojski dodelili v četo slavnega grofa Raj-
monda Montecuccolija, kjer je rekrute najprej čakal neizpro-
sen vojaški dril, nato pa so jih poslali v krvavi boj. Najprej so 
zavzeli Sedmograško. Lujz se je z ramo ob rami boril z vojaki 
iz Bavarske, Brandenburške, Saške in celo iz Francije, čeprav 
ni niti natančno vedel, za kaj že se vojskuje. Njega in njegove 
soborce so vsako naslednje leto čakale nove bitke, ena je bila 
bolj krvava kot druga, ne da bi natančno vedeli, zakaj in proti 
komu jih bijejo. V večini bitk so kljub visokim izgubam zma-
gali, nekaj pa so jih tudi zgubili. V dobrih dveh desetletjih in 
pol sta skoraj dve tretjini njegovih soborcev padli v boju ali 
preminili zaradi ran, nadomestili pa so jih z mlajšimi vojaki. 
Lujz jih je vedno spraševal po novicah iz domačih krajev, ven-
dar o Marici ni uspel nikoli nič izvedeti.

   Leta 1683 se je Lujz znašel  med hrabrimi možmi, bilo jih 
je 16 tisoč, ki so branili Dunaj pred 120 tisoč  Turki, ki so se 
junija utaborili pred mestnim obzidjem. Hrabri vojaki iz vseh 
vetrov cesarstva so zdržali do avgusta, ko se je cesarski vojski 

ZGODBE IZ DOMAČIH KRAJEV

Za mogočni hrast v župetinški grabi ve le malo ljudi, čeprav je 
malo takih hrastov v Sloveniji. Obseg debla meri 7m. Njegove 
dvojnike najdemo v okolici Krškega, Sp. Ščavnici, Čakovi in 

morda še kje, a jih 
naravovarstveniki 
nimajo v evidenci, 
tako kot tudi veli-
kana v Župetincih 
ne. Njegova starost 
se giblje od 300 
do 400 let. V letu 
2000 so se domačini 
odločili in uredili 
okolico hrasta, saj 
ga je prej obdajalo 
gosto grmičevje. 
Pod njegovo krošnjo 
so postavili klopi 
in uredili potko do 
hrasta, tako da si ga 
lahko vsak ogleda in 
posedi pod njim.
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PREDVOLILNE OBLJUBE
»Peter, ali po medijih spremljaš predvolilne nastope strankar-
skih veljakov,« je pred dnevi pri malici mizar Tone povprašal 
rezkarja Petra.
»Kje pa,« je odvrnil Peter. »Veš, da v teh pomladnih dneh za 
to nimam časa. V službi imamo ogromno dela, po službi pa me 
kliče narava, drugače jeseni ne bom imel česa pobirati z njiv 
in vinograda.«
»Jaz pa rada prisluhnem ali preberem, kaj nam imajo v teh dneh 
pred volitvami za povedat politiki, ki so ali bodo najbolj odgovor-
ni za razmere v državi,« se je v pogovor vključila šivilja Marica.
»Potem si slišala, kako so zadnjič eden čez drugega govorili, 
da bodo izboljšali razmere v zdravstvu. Po volitvah bodo za 
zdravstvo namenili toliko denarja, da bodo obnovili zastarelo 
opremo, odpravili ozka grla, zaposlili nove medicinske sestre 
in zdravnike ter odpravili čakalne vrste za specialistično ob-
ravnavo,« je dejal Tone.
»Seveda. Izboljšali bodo tudi dolgotrajno oskrbo. Pomoč na 
domu bo v želenem obsegu za simbolično plačilo dobil vsakdo, 
ki jo bo potreboval. Po volitvah bodo zgradili tudi veliko novih 

Neumnost
»Upam, da sedaj, ko si se poročil, v življenju ne boš več počel 
neumnosti,« je tast rekel zetu.
»Seveda ne, poroka je bila moja zadnja neumnost.«

Dva razloga
»Žena je rekla, da se bo ločila iz dveh razlogov. Očitala mi 
je, da sem ignorant in da je sploh nikoli ne poslušam,« je en 
prijatelj dejal drugemu.
»In kateri razlog je drugi?«
»Ne vem, nisem je prav poslušal …«

Skopuh
»Ne bom več hodila s tabo, ker si takšen skopuh. Zato ti vra-
čam zaročni prstan,« je dekle reklo fantu.
»Kje pa je škatlica za prstan?«

Pomoč
»Pepček, ali ti oče kaj pomaga pri pisanju domačih nalog,« je 
učiteljica vprašala Pepčka.
»Ne več, tisti cvek, ki sem ga dobil za prosti spis, ga je čisto 
zlomil …«

Kosilo
»Žena, kaj bo danes za kosilo,« je mož vprašal ženo.
»Ikea sendvič!«
»Kakšen sendvič pa je to?«
»Za ta sendvič so vse sestavine v hladilniku, samo sestaviti si 
ga moraš sam.«

Zobje
»Zakaj pa vaš mož že ves dopoldne tako javka,« je sosed vpra-
šal sosedo.
»Zobje mu gredo ven.«
»Kako je to mogoče, saj ima že 70 let?«
»Včeraj zvečer jih je pri večerji po nesreči pogoltnil.«

ZA SMEH Pripravlja: T. K.

in modernih domov za starejše, cene oskrbnin v njih pa bodo 
nižje kot danes,« je dodala Marica.
»Ne samo to. Tudi problemov z energijo in drago nafto ne 
bomo več imeli. Po volitvah nam bodo zagotovili poceni ener-
gijo iz obnovljivih virov, v kratkem pa bo Slovenija dobila tudi 
drugo nuklearno elektrarno,« je povzdignil prst Tone.
»Po volitvah bo tudi več denarja za kmetijstvo, odkupne cene 
pšenice in koruze bodo višje, da o višjih pokojninah niti ne 
govorimo,« je dodala Marica.
»Tone in Marica, kaj sta vidva čisto nora,« je vzkliknil Peter. 
»Ali ne vesta, da so vse to samo prazne predvolilne obljube, ki 
jih imajo politiki pred volitvami polna usta. Umetnost politike 
je namreč v tem, da najprej nekaj obljubiš, čez štiri leta pa znaš 
prepričljivo razložiti, zakaj obljube nisi mogel izpolniti.«
»Peter, seveda se tega zavedava, vendar je mamljive obljube 
lepše poslušati, četudi so lažne, kot zmerjanje in kreganje, ki 
smo mu v tej deželi sicer priča,« je povzdignila glas Marica.
»Jaz pa ne morem poslušati praznih obljub,« je odkimal Peter.
»Ženske pa smo jih že navajene, ker jih od dedcev poslušamo 
vse življenje,« je smeje dejala Marica.

Ločitev
»Samo še enkrat mi reci, da sem koza, pa se bom ločila. Sedaj 
pa grem malo počivat, ker me od celodnevnega garanja bolijo 
noge,« je žena rekla možu.
»Sprednje ali zadnje?«

Čevlji
»Koza nora, zakaj si si kupila dva para čevljev,« je mož za-
brusil ženi.
»Cepec, zato, ker imajo koze štiri noge.«

Štorklja
»Mama, kaj počne štorklja, kadar ne nosi otrok?« je Pepček 
povprašal mamo.
»Oh, doma največ spi, gleda televizijo in popije veliko piva.«

Radovednost
»Gospod doktor, kakšni so moji izvidi, umiram od radoved-
nosti,« je pacient vprašal zdravnika.
»Ne, ne samo od radovednosti.«

Sejem knjig
»Sejem knjig je zelo uspel?«
»Kaj to pomeni?«
»Prodali smo 650 kranjskih klobas in 300 porcij čevapčičev.«

Spremenjene navade
»Moj ne hodi več po gostilnah, ne pije, ne ponočuje in ne ha-
zardira,« je žena dejala prijateljici.
»Kdaj pa ga je zadela kap?«

Srce
»Z vašim srcem boste brez problemov dočakali 80 let,« je 
zdravnik dejal pacientu.
»Gospod doktor, samo jaz že imam 80 let.«
»No, vidite, da se nisem zmotil.«

HUMORESKA Pripravlja: T. K.



Velika noč, ki je kot praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih 
najpomembnejši krščanski praznik, je od prvega nicejskega 
koncila (potekal je leta 325 za časa cesarja Konstantina I. v 
Niceji pri tedanjem Konstatinopulu) praviloma prvo nedeljo 
po prvi pomladni polni luni. Letos je to 17. april.

Na cvetno nedeljo, ki je teden dni prej, ko duhovniki bla-
goslovijo presmece, butare in nasploh spomladansko cvetje 
in zelenje, so domačini pred cerkvijo svetega Antona v Cer-
kvenjaku postavili ličen, 14 metrov dolg presmec, narejen iz 
zelenja in čudovitega pomladnega cvetja. 

Letos so ga 
na pobudo Turi-
stičnega društva 
Cerkvenjak iz-
delali prizadevni 
člani Moto kluba 
Slovenske gorice 
– Cerkvenjak in 
Aerokluba Sršen 
iz Cerkvenjaka 
na domačiji Ivana 
Divjaka v Bren-
govi, pri delu pa 
jim je pomagal 
in jih bodril tudi 
farni župnik Jan-
ko Babič.

Na pobudo 
turističnega dru-
štva, ki poleg po-
vorke starih obi-
čajev in navad 
vsako leto orga-
nizira tudi oce-
njevanje urejeno-
sti hiš, postavitev 
jaslic, izdelavo 
adventnega ven-
ca, košnjo trave 

PO ŽE TOPLI IN RAZCVETENI POMLADI  
2. APRIL POD SNEGOM

in še veliko drugih 
tradicionalnih pri-
reditev in opravil, 
presmec vsako leto 
izdela in postavi 
drugo društvo. Pred 
cerkvijo stoji do 2. 
velikonočne oziro-
ma bele nedelje.

Članice Društva 
kmečkih deklet in 
žena (skupaj jih je 40, od tega okoli 25 zelo aktivnih), ki mu pred-
seduje Alenka Novak, pa so v avli Vlada Tušaka v Domu kulture 
Cerkvenjak pripravile razstavo velikonočnih dobrot, imenovano 
»Velika noč nekoč in danes«. Na njej so razstavile mlečni kmečki 
kruh, pletenice, šunke, klobase, hren, jajca, slovenskogoriške gi-
banice, drobno pecivo in druge praznične dobrote, pa tudi obilico 
ličnih kvačkanih in pletenih ročnih del, kar vse so spekle oziroma 
izdelale same.

Na razstavi so svoje izdelke predstavile tudi (z leve) Štefka Firbas, 
Ana Fekonja, Silva Kozar, Gabrijela Domanjko, Ivanka Firbas in 
Zinka Lorenčič.

T. K.

Foto: Danica Kladošek

TRADICIONALNO OB VELIKI NOČI
Presmec in velikonočne dobrote


