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ŽIVLJENJE SE VRAČA V TIRNICE PRED EPIDEMIJO

Marjan Žmavc: Po dveh letih bomo občinski praznik spet praznovali 
»v starem sijaju« kot pred epidemijo covida-19.

Praznujemo 24. praznik Občine Cerkvenjak. Vstopamo v pet-
indvajseto leto razvoja v samostojni občini; v skoraj četrt stoletja 
se je v Cerkvenjaku in drugih naseljih na območju občine zelo 
veliko spremenilo. Kdor je bil v osrednjih Slovenskih goricah 
pred prelomom tisočletja, torej pred letom 2000, bi danes Cer-
kvenjak težko prepoznal. Avtocesta s priključkom nanjo, z veli-
ki proizvodnimi objekti popolnoma zasedena obrtno podjetniška 
cona v Brengovi, vzletišče s hangarjem za športna letala v Čago-
ni, veliko Gostišče pri Antonu na lokaciji nekdanje stare osnovne 
šole in Petrovičeve hiše, prenovljena cerkev Sv. Antona z župni-
ščem, obnovljena Zdravstvena postaja Cerkvenjak, obnovljena 
in v muzej preoblikovana Tušakova vila, zelena oaza na lokaciji 
nekdanje Altove gostilne, prenovljene zgradbe in trg s fontano 
v središču Cerkvenjaka, lepo energetsko prenovljeno poslopje 
Osnovne šole, Lorenčičevi skulpturi Ovtarja in gasilca z otro-
kom pred Gasilskim domom, nov trgovski objekt za Mercator-
jevo trgovino in lekarno v gradnji, urejeni parkirni prostori pred 
pokopališčem, novo naselje v Cogetincih, temeljito prenovljena 
regionalna cesta skozi Cerkvenjak, Športno rekreacijski center v 
Kadrencih, Vitalin park z baliniščem, nov objekt v Arheološkem 
parku v Brengovi, na kilometre asfaltiranih občinskih cest in 
javnih poti, veliko kilometrov položenih novih vodovodnih cevi, 
optično omrežje v izgradnji in številne druge pridobitve so spre-
menile podobo Cerkvenjaka in kakovost življenja v njem. Delno 
so te pridobitve posledica splošnega družbenega, gospodarskega 
in tehnološkega razvoja v sodobnem svetu, v veliki meri pa tudi 
posledica uspešnega delovanja samostojne Občine Cerkvenjak.

V minulih štiriindvajsetih letih pa se je Občina Cerkvenjak 
(zanj pred preoblikovanjem iz krajevne skupnosti v samostoj-
no občino mnogi v Sloveniji sploh še niso slišali) uveljavila 
tudi navzven v slovenskem prostoru in preko naših meja. O 
tem in nasploh o razvoju občine Cerkvenjak in z njim poveza-
nimi vprašanji smo se pogovarjali z županom Občine Cerkve-
njak, Marjanom Žmavcem.
Pred dnevi je Skupnost slovenskih občin (SOS) na Bledu pro-
slavila 30-letnico delovanja. Na slovesnosti ob visokem jubileju, 
ki ste se je udeležili, ji je predsednik države Borut Pahor izročil 
priznanje za pomembno vlogo pri povezovanju občin in sodelo-
vanju v dobro ljudi. Kot je dejal, je bila reforma lokalne samou-
prave ena od najboljših strukturnih reform v državi, izkazalo pa 
se je tudi, da imamo kljub začetnim pomislekom pravšnje število 
občin. Na slovesnosti je bilo mogoče slišati tudi, da ste poleg 

predsednika republike, župani edini funkcionarji, izvoljeni ne-
posredno od ljudi, zato lahko marsikaj uredite.

Na Bledu so slovenske občine zares dobile lepo priznanje, 
saj so tesno povezane z ljudmi in reševanjem njihovih vsako-
dnevnih problemov ter pomembno prispevajo k stabilnemu ra-
zvoju v državi v celoti. Število občin v Sloveniji je primerljivo 
s sosednjimi državami, s tem se je v svojem nagovoru strinjal 
tudi predsednik republike Borut Pahor.
Tudi Občina Cerkvenjak je aktiven član Skupnosti občin Slove-
nije, ki je pomemben partner državi in preko dialoga z vlado in 
ministrstvi vpliva tudi na zakonodajo ter razvoj države v celoti, 
zlasti na področju lokalne samouprave.

Občina Cerkvenjak že od svoje ustanovitve aktivno deluje 
v Skupnosti občin Slovenije, saj verjamemo v načelo, ki ga je 
bilo mogoče slišati na že omenjeni slovesnosti, da je namreč 
država toliko močna, kot so močne njene osnovne celice, to so 
občine. V Skupnost občin Slovenije, ki je najmočnejše zdru-
ženje občin pri nas, je trenutno povezanih 179 občin. Sam sem 
bil v preteklosti član predsedstva te skupnosti občin, sedaj pa 
sem član njenega nadzornega odbora.
Občina Cerkvenjak je tudi članica Združenja občin Slovenije 
(ZOS), ki prav tako povezuje slovenske občine.

Res je. Vanjo je povezanih okrog 140 občin, med katerimi je 
največ manjših občin s podeželja. Združenje občin Slovenije 
posveča še posebno skrb izobraževanju in usposabljanju ka-
drov za delo na občinski ravni. Naša občina aktivno sodeluje 
tudi v tem združenju občin, saj je izmenjava izkušenj med ob-
činami vedno dragocena. S svojim delovanjem v obeh repre-
zentativnih združenjih pa prispevamo tudi k večji prepoznav-
nosti Cerkvenjaka v slovenskem prostoru.
Preko obeh reprezentativnih združenj je Občina Cerkvenjak po-
sredno vključena tudi v evropske integracije lokalnih in regio-
nalnih oblasti, ali ne?

Seveda. Preko njih smo vključeni v mrežo združenj lokalnih 
oblasti jugovzhodne Evrope NALAS. Prav tako smo preko re-
prezentativnih združenj občin vključeni v Konferenco lokalnih 
in regionalnih oblasti Evrope CLRAE, ki je glasnik evropskih 
regij in lokalnih skupnosti v Evropski uniji, pa tudi v najve-
čjo skupnost lokalnih in regionalnih oblasti Evrope CEMR. V 
vseh država Evropske unije so lokalne oblasti zelo pomembne 
in se povezujejo med seboj ter čezmejno sodelujejo.
Kako pa je s čezmejnim sodelovanjem občine Cerkvenjak?

Občina Cerkvenjak zaenkrat ni pobratena z nobeno občino, 
občasno pa sodelujemo z župani in občinami jugovzhodne 
Štajerske v sosednji Avstriji. Sodelujemo v čezmejnih projek-
tih, ki so financirani iz sredstev Evropske unije. V Sloveniji, pa 
imamo dobre stike še z Občino Šempeter – Vrtojba, Odranci, 
Cankova, Dobrovnik, Radlje ob Dravi in seveda z občinami iz 
naše neposredne okolice. 
Občina Cerkvenjak je skupaj z občinami Maribor, Benedikt, 
Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, 
Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, ruše, Selnica 
ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 
Sveta Trojica in Šentilj soustanoviteljica Skupne občinske upra-
ve Maribor. Na katerih področjih skupna uprava opravlja stro-
kovne in upravne naloge za občine?

Skupna občinska uprava Maribor, ki je bila vzpostavljena 1. 
januarja leta 2020, opravlja za našo občino naloge na področju 
inšpekcijskih služb, občinskega redarstva, notranje revizije in 
urejanja prostora ali občinskega urbanista.

POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE CERKVENJAK MARJANOM ŽMAVCEM



16. JUNIJ 2022 ZRNJE

3

Kam vse pa je Občina Cerkvenjak vpeta, ko gre za razvoj?
Naša občina je vključena v pogodbeno partnerstvo LAS Ov-

tar Slovenskih goric, v katerem so še občine Benedikt, Duplek, 
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica, Sveti Andraž, Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, vodilni partner pa je Ra-
zvojna agencija Slovenskih goric.

Občina sodeluje tudi z Mariborsko razvojno agencijo in še 
nekaterimi dejavniki na področju načrtovanja razvoja.
Za uspehe na področju razvoja je Občina Cerkvenjak v prete-
klosti dobila tudi pomembno priznanje, ki je povečalo prepo-
znavnost Cerkvenjaka v širši slovenski strokovni, gospodarski 
in politični javnosti.

Za leto 2020 je naša občina prejela plaketo Zlati kamen za 
moder, premišljen in skladen razvoj kot razvojno najbolj pro-
dorna občina v regiji Vzhodna Slovenija. Pri dodelitvi tega 
priznanja strokovnjaki iz akademske sfere in gospodarstva po 
jasno določenih strokovnih kriterijih pregledajo vse razpolo-
žljive podatke o občinah in na tej osnovi izberejo najbolj ra-
zvojno uspešne in prodorne, zato smo na to priznanje še toliko 
bolj ponosni.
Razvojne načrte Občine Cerkvenjak ste predstavili tudi lani na 
proslavi ob občinskem prazniku. Od takrat je minilo natanko 
leto dni. Kaj od načrtovanega vam je v tem času uspelo uresniči-
ti? Je epidemija covida, ki je trajala zelo dolgo, močno vplivala 
na uresničevanje razvojnih projektov?

Dejansko nam je v minulem letu uspelo v celoti uresničiti 
na občinskem svetu sprejet načrt razvojnih programov. Eden 
največjih projektov v minulem letu je bila energetska prenova 
stavbe Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, ki je stala več kot 
pol milijona evrov, od tega je 49 odstotkov prispevalo Ministr-
stvo za infrastrukturo. Občina je modernizirala tudi več cestnih 
odsekov in zgradila ob njih pločnike in javno razsvetljavo. O 
vsem tem ste v našem Zrnju iz Cerkvenjaka že poročali. 

Odkupili smo tudi zemljišče v središču Cerkvenjaka, na ka-
terem bomo porušili starejšo hišo in na njem uredili od 30 do 
35 parkirišč ter lokalno tržnico, namestili pa bomo tudi več 
polnilnic za električna vozila. Projekt bomo prijavili na razpis 
LAS Ovtar Slovenske gorice.

V minulem letu se je do konca zapolnila tudi naša poslovno 
– obrtna cona v Brengovi, v kateri na dvanajstih parcelah dela 
in posluje že več kot deset poslovnih subjektov. Že sedaj v tej 
coni dela kar lepo število zaposlenih, prepričan pa sem, da jih 
bo sčasoma še več.

Prav tako nam je v minulem letu uspelo izboljšati in razširiti 
vodovodno omrežje. Zagotovili smo tudi pogoje za gradnjo 
telekomunikacijskega optičnega omrežja, ki se jo je Telekom 
že tudi intenzivno lotil.
Kakšne načrte pa imate v občini za naprej?

Dober del leta je že za nami, zato mnoge za letošnje leto 
načrtovane projekte že izvajamo. Občina bo letos nadaljevala 
z vlaganji v cestno infrastrukturo, za kar bomo iz občinskega 
proračuna namenili okoli 300 tisoč evrov. Tako bomo skupaj 
modernizirali za okoli 2,5 kilometra cestnih odsekov. Med 
drugim bomo modernizirali ceste odseke Kocmut – Cogetinci, 
Smolinci – Novinci in v novem naselju v Cogetincih. Uredili 
bomo tudi prehod in del pločnika na regionalni cesti pri odseku 
za Športni rekreativni center. Prav tako bomo v drugi polovici 
leta modernizirali cesto Govedič – Kostanjevec v Cerkvenjaku.
Bo občina letos investirala kaj v obnovo vodovodnega omrežja?

Načrtujemo obnovo vodovoda na Cenkovi in delu Cogetincev 
v dolžini enega kilometra od Gasilskega doma do križišča za 
Arheološki park in dva krajša odseka v Župetincih ter Čagoni.
Videti je, da v več naseljih polagajo tudi optiko?

Pri posodobitvi cestnih odsekov smo že doslej sodelovali s Te-

lekomom, ki je ob cestah polagal cevi za optične kable in to tudi 
sam financiral. Šlo je za sočasno gradnjo, ki je pocenila stroške 
gradnje in zmanjšala obremenjevanje okolja z razkopavanji.

Sicer pa Telekom trenutno intenzivno polaga optične kable in 
širi optično omrežje na območju naše občine. Maja so polagali 
optiko v Smolincih, do koder so optični kabel do Ploja pripe-
ljali iz Občine Sveti Andraž. Pričakujemo, da bo do konca leta 
z optiko pokril od 70 do 80 odstotkov območja naše občine.
Kako je z načrtovano obnovo odra in dvorane v Kulturnem domu?

Modernizacija odra je že končana, pa tudi dvorana je že na 
novo prepleskana. V avli Vlada Tušaka sta dve novi in veliki 
sliki Iva Lorenčiča. Na njih je upodobil dve izjemni gledališki 
predstavi, ki so jih v preteklosti izvedli članice in člani Kulturne-
ga društva Cerkvenjak. Gre za Miklovo Zalo in Veliko puntarijo. 
Sliki bosta navdihovali mlade kulturnice in kulturnike, da bodo 
pripravili še kakšno prav tako ali pa še bolj veličastno predstavo.
V osrednjih Slovenskih goricah in tudi širše je veliko zanimanja 
tudi za pumptrack oziroma kolopark, ki ga namerava občina 
zgraditi pred Športno rekreativnim parkom v Kadrencih. Kako 
daleč je ta investicija?

Zemljišče je že odkupljeno. Sicer pa nameravamo v drugi 
fazi izgradnje Vitalin parka urediti tudi igrišče za odbojko na 
mivki. Za to si je naša občina preko razpisa že pridobila del 
sredstev na Fundaciji za šport.
Tudi Zdravstvena postaja Cerkvenjak je videti lepša, kot je bila.

Občina je na Zdravstveni postaji Cerkvenjak, kot jo imenu-
jemo po novi klasifikaciji, obnovila fasado in vgradila nova 
vhodna vrata ter zamenjala nekaj varčnih luči v notranjosti. 
Prenovili smo tudi zobozdravstveno ambulanto. Upamo, da 
bomo v Cerkvenjaku poleg zdravnika, kmalu imeli tudi svo-
jega zobozdravnika. Občina si na Ministrstvu za zdravje za to 
že nekaj časa prizadeva, vendar je njihov odziv zelo počasen. 

Sicer pa namerava Občina Cerkvenjak od župnije Svetega 
Antona v Slovenskih goricah odkupiti del zemljišča za širitev 
zdravstvene postaje in za parkirišče ob njej ter za morebitno 
izgradnjo enote doma za starejše občanke in občane v Cer-
kvenjaku. Enoto doma za starejše v Cerkvenjaku nujno potre-
bujemo, lokacija za Zdravstvenim domom oziroma postajo in 
pred cerkvijo pa je zanjo zelo primerna. Starejši morajo ostati 
v središču kraja, da se ne počutijo odrinjene. Seveda bo imel 
zadnjo besedo v zvezi s tem naš občinski svet.

Za odkup zemljišča na tej lokaciji se dogovarja tudi podjetje 
Juven d.o.o. iz Benedikta, ki namerava v Cerkvenjaku zgraditi 
dva stanovanjska bloka, v katerih bo skupno 24 novih stanovanj.
Bo po tem, ko smo dobili novo naselje v Cogetincih, zraslo na 
območju občine v kratkem še kakšno novo naselje?

Kakor kaže, bo manjše novo naselje zraslo v Andrencih, 
nekaj hiš naj bi zraslo tudi v Kadrencih. Sicer pa je za nove 
stanovanjske hiše v naši občini značilna razpršena gradnja, ki 
zagotavlja njihovim prebivalcem veliko stopnjo zasebnosti ter 
visoko kakovost bivanja.
V tem smislu so v teku tudi spremembe Občinskega prostorske-
ga načrta.

Spremembe Občinskega prostorskega načrta so že v pripra-
vi. Pobude občanov v zvezi s tem so že zbrane. Občina bo 
predlog sprememb razgrnila mogoče že do konca leta. Vse to 
pa je odvisno od načrtovalcev novega OPN in tudi odzivnosti 
Ministrstva za okolje in prostor, Kmetijskega ministrstva RS 
ter drugih soglasodajalcev.
Kako poteka investicija v širite vrtca?

Trenutno smo v končni fazi pridobivanja gradbenega do-
voljenja za prizidek k vrtcu. Investicijo bo občina izvedla v 
naslednjih letih. Vrtec nameravamo razširiti s štirimi novimi 
oddelki in pomožnimi prostori. Vrednost investicije bo glede 
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IZ DELA ORGANOV OBČINE CERKVENJAK

21. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

Potrdili zaključni račun 2021; seznanili so se s policij-
skim poročilom o varnostni situaciji in o delu Medobčinske 
inšpekcije v Občini Cerkvenjak v letu 2021

Na aprilski redni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
v sredo, 13. aprila 2022, je župan Marjam Žmavc na dnevni 
red uvrstil osem točk dnevnega reda. Izstopali sta točki Poro-

na podražitve gradbenih materialov znašala od 800 tisoč do 
milijon evrov. S projektom za razširitev vrtca bo občina kandi-
dirala na ustreznem razpisu za sredstva iz državnega oziroma 
evropskega proračuna.
Kako pa je z demografijo, ki je tudi svojevrstni pokazatelj razpo-
loženja v družbi?

Demografska gibanja v Občini Cerkvenjak se popravljajo. 
Puščica, ki kaže na število rojstev, gre navzgor. To kaže, da 
se v družbo vrača optimizem. Povečuje se tudi priseljevanje 
novih občank in občanov na območje naše občine. Trenutno v 
občini po zadnjih statističnih podatkih živi 2176 prebivalcev.
Veliko sredstev občina vsako leto nameni tudi za vzdrževanje 
cest oziroma cestne infrastrukture.

Letos imamo v občinskem proračunu za to rezerviranih 125 
tisoč evrov. Ta sredstva so namenjena za gramoziranje občin-
skih cest in javnih poti, sanacijo bankin in asfalta, košnjo trave, 
čiščenje jarkov, zimsko službo in podobno, za kar v občini skrbi 
režijski obrat, v občinski upravi pa to delo koordinira Marko Ko-
cbek, referent I za gospodarske javne službe in infrastrukturo. 
Kako pa je s košnjo trave ob cestah?

Občina poskrbi za košnjo trave ob občinskih cestah in javnih 
poteh v zadnjem času dvakrat letno – pozno spomladi ali na 
začetku poletja ter ob koncu poletja. Zaželeno pa je, da za ko-
šnjo poskrbijo tudi lastniki zemljišč ob cesti, saj visoka trava 
ne kazi samo videza, temveč ogroža tudi varnost v prometu. 
Za košnjo trave ob cestah skrbi občinski režijski obrat in za-
sebnik, ki ima na razpolago ustrezno mehanizacijo.
Kdo pa skrbi za čiščenje muld in jarkov ob cestah?

Prav tako občinski režijski obrat. Zato že razmišljamo, da bi 
za njegove potrebe občina nabavila manjši bager. Seveda pa 
ni nič narobe, če lastniki zemljišč ob cesti kaj postorijo tudi 
sami, saj je urejeno okolje v interesu vseh. Če gre za kakšno 
večjo težavo pa je zaželeno, da na to opozorijo pristojne na ob-
čini. Občanke in občane bi posebej opozoril, naj pazijo, da se 
na njihovih zemljiščih ob cestah ne bodo razbohotile različne 
neavtohtone invazivne rastline, ki se zelo hitro širijo. Zlasti 
ambrozija je zelo nadležna, najraje pa se širi po neintenzivno 
obdelanih površinah.
Kako je Občina Cerkvenjak preživela epidemijo covida-19. Ka-
kšne so posledice?

Gledano v celoti lahko rečem, da smo v naši občini, glede na 
posledice v celotni državi, prišli skozi še relativno dobro, če-
prav je zbolelo precej občank in občanov. Na področju gospo-
darstva zaradi epidemije doslej ni propadlo nobeno podjetje, 
kvečjemu kakšno novo je nastalo. Stopnja brezposelnosti je 
nižja od slovenskega povprečja in znaša okrog štiri odstotke, 
kar je pod slovenskim povprečjem. Vse več ljudi v Sloveniji se 
zaveda pomena samooskrbe, zato tudi proizvodi naših kmetij-

skih proizvajalcev gredo bolj v promet. Ljudje vse bolj cenijo 
doma proizvedeno hrano, ki je proizvedena v zdravem narav-
nem okolju in ji do naših krožnikov ni treba potovati na stotine 
in tisoče kilometrov daleč.
Epidemija covida je v minulih dveh letih močno otežila in  
zavrla družabno življenje in nasploh druženje med ljudmi. Je še 
vedno tako?

Ne. Družabno in javno življenje v Cerkvenjaku se je ponov-
no vrnilo v čase pred epidemijo, včasih pa je še bolj intenziv-
no. Zdi se, kot da bi se vsi prebudili iz dolgotrajnega sna, od 
gospodarstvenikov in kmetijcev do članic in članov v društvih 
in organizacijah, ki se po dolgem času zopet normalno sre-
čujejo in delujejo. Pri tem pa upoštevajo izkušnje, ki smo jih 
vsi dobili v času epidemije, zato glede medsebojne distance 
in umivanja rok praviloma še vedno upoštevajo priporočila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Očitno smo vsi težko 
čakali, da bo epidemija mimo, da bomo na področju druženja 
nadoknadili, za kar smo bili zadnji dve leti prikrajšani.
Bomo potem tudi 24. občinski praznik Občine Cerkvenjak pra-
znovali v »starem sijaju«?

Povorka starih običajev in navad, ki je zaradi epidemije dve 
leti ni bilo mogoče organizirati, letos bo. Pod vodstvom Turi-
stičnega društva Cerkvenjak in Občine Cerkvenjak se na so-
delovanje že pripravljajo v mnogih društvih oziroma naseljih. 
Verjamem, da bo letos še posebej zanimiva in avtentična.
Bo letos po osrednji proslavi ob občinskem prazniku ponovno 
druženje v šotoru?

Ne. Šotora letos ne bo, temveč bo občina ob pomoči PGD 
Cerkvenjak, Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak ter 
Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, pripra-
vila družabno srečanje z živo glasbo in manjšo pogostitvijo na 
prostem pred gasilskim domom. Na to družabno srečanje obči-
na vabi vse občanke in občane in vse udeležence proslave. Na 
srečanje so vabljeni prav vsi, tudi tisti, ki se osrednje proslave 
niso uspeli udeležiti.

Tudi program praznovanja občinskega praznika bo letos 
tako bogat, kot je bil pred epidemijo. Vsak bo v njem našel 
kakšno prireditev ali srečanje zase in po svojem okusu.
Kaj želite ob prazniku občankam in občanom?

Vsem občankam in občanom ob prazniku občine čestitam 
za prispevek k razvoju občine, ki smo ga s skupnimi močmi 
dosegli v minulih 24 letih. Prav tako vsem želim prijetno pra-
znovanje občinskega praznika in da bi se uspeli udeležiti čim 
več prireditev v njegovem okviru. Predvsem pa sedaj, po epi-
demiji covida vsem želim obilo zdravja. Vsem državljankam 
in državljanom Republike Slovenije pa čestitam ob 25. juniju, 
dnevu državnosti.

Tomaž Kšela

čilo nadzornega odbora Občine Cerkvenjak in Zaključni račun 
proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2021. 

Poročilo nadzornega odbora je podala njegova predsednica 
Simona Firbas, ki je svoje poročilo zaključila: »S pregledom 
zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2021 
nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva po-
rabljena namensko in smotrno, skladno z zadnjim veljavnim 
proračunom za leto 2021, in podaja pozitivno mnenje k zaključ-
nemu računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2021«.

Zaključni račun je predstavila in pojasnila računovodkinja 
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občine Cerkvenjak Simona Kramberger. V njenem obširnem 
poročilu smo med drugim slišali, da je proračun za leto 2021 
bil sprejet na 14. redni seji občinskega sveta 3. februarja 2021, 
na 17. redni seji, v oktobru, pa tudi rebalans proračuna. Ta je 
predvideval skupne prihodke v višini 2.452.764 evrov, ki so 
bili realizirani v višini 2.327.004 evrov.

V času izvajanja proračuna so nastopili tudi razlogi, zaradi 
katerih načrtovana sredstva na nekaterih proračunskih postav-
kah niso zadoščala za prevzemanje obveznosti, zato so v skla-
du s 5. členom Odloka o proračunu morali izvesti nekaj pre-
razporeditev sredstev znotraj proračuna. Porabljena je bila tudi 
splošna proračunska rezervacija. Zadolženost na prebivalca v 
Občini Cerkvenjak je na dan 31. 12. 2021 znašala 414,40 evra.

Svetnici in svetniki na predstavljeni zaključni račun niso 
imeli nobenih pripomb in Krambergerjevo pohvali. Svetnik 
mag. Mirko Žmavc pa je navedel upravičenost energetske pre-
nove osnovne šole, saj so zabeležili 40-odstotno manjšo pora-
bo kurjave.

Trudili se bodo biti tam, kjer je največja varnostna pro-
blematika in kjer je policijska prisotnost in aktivnost po-
trebna

Na dnevnem redu seje je bil tudi Pregled varnostne situacije 
na območju Občine Cerkvenjak v letu 2021. Pripravil ga je 
policist Danilo Juršnik, občinskemu svetu pa ga je predstavil 
Miroslav Glavendekić, načelnik PP Lenart. 

Policisti PP Lenart ocenjujejo, da so bili pri svojem delu 
učinkoviti, saj so uspešno realizirali vse naloge, ki so si jih 
zastavili v načrtu dela za leto 2021. Med izvajanjem nalog so, 
kot je dejal Glavendekić in so tudi zapisali v poročilu, skušali 
z ukrepi doseči čim boljše rezultate in realizacijo načrtovanih 
nalog. Pri tem so velik poudarek namenili zakonitemu, stro-
kovnemu in korektnemu izvajanju nalog.

V letu 2021 beležijo na območju Občine Cerkvenjak upad 
obravnavanih kaznivih dejanj, in sicer so jih obravnavali 16, 
medtem ko so jih leto poprej 32. Večina kaznivih dejanj, ki so 
jih obravnavali, sodi v skupino kaznivih dejanj splošne krimi-
nalitete. V notranji strukturi splošne kriminalitete prevladujejo 
kazniva dejanja zoper premoženje. Med kaznivimi dejanji zo-
per življenje in telo je stanje podobno kot v letu 2020. Obrav-
navali so le en primer. Med kaznivimi dejanji zoper zakonsko 
zvezo, družino in otroke so obravnavali 5 kaznivih dejanj. Naj-
več kaznivih dejanj je bilo obravnavanih v mesecu februarju 
in oktobru.

Na območju Občine Cerkvenjak pa so v lanskem letu obrav-
navali kar 45 kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter 
splošno varnost ljudi in premoženja. Medtem ko so jih v letu 
2020 le 23. Policija je na območju Cerkvenjaka, kjer poteka 
tudi avtocesta, obravnavala 22 prometnih nesreč. Veseli jih pa 
dejstvo, da se na avtocesti niti na ostalih cestah Občine Cer-

kvenjak ni zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 
V letu 2022 pa si bodo še bolj prizadevali povečati števi-

lo odkritih kaznivih dejanj in prekrškov. Izvajali in pristopili 
bodo še k bolj aktivnemu izvajanju ukrepov, povezanih s pre-
krški vožnje pod vplivom alkohola. Trudili se bodo biti tam, 
kjer je največja varnostna problematika in kjer je policijska 
prisotnost in aktivnost potrebna.

Seznanili so se tudi s Poročilom o delu Skupne občinske 
uprave Maribor za Občino Cerkvenjak v letu 2021. To sta po-
dali Zorica Zajc Kvas, vodja SOU, in Nina Mikl, vodja med-
občinske inšpekcije. Sodelovanje s skupno občinsko upravo 
Maribor temelji na področju inšpekcijske službe in redarstva. 
Izvaja se po vnaprej določenem programu oziroma ključu ob-
veznosti in s tem posledično tudi mesečne prisotnosti občin-
skega inšpektorja v Cerkvenjaku. Zajema pa področja nadzora, 
javnega reda in miru, ravnanje z odpadki in čistočo na javnih 
površinah, vzdrževanje in nadzor na občinskih cestah, vzdr-
ževanje javnih zelenih površin in pokopališča ter oglaševanja 
in plakatiranja. Opravljenih je bilo kar 110 rednih kontrolnih 
inšpekcijskih pregledov, skupaj inšpekcijskih postopkov 136.

Kar se tiče občinskih redarjev medobčinskega redarstva, 
so ti v letu 2021 na območju Občine Cerkvenjak opravili 166 
nadzorov. Opravljeni so bili po področjih, največ 89 zaradi na-
pačnega parkiranja.

 Na seji je bil sprejet še Sklep o prenehanju statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 

Pri pobudah in vprašanjih, kjer je župan Marjan Žmavc 
svetnike seznanil, da so nekatere njihove pobude iz prejšnje 
seje že realizirane, se svetniki tudi tokrat niso izognili teme 
interneta. Med drugim je bilo slišati, da bosta z novim šolskim 
letom po več letih v Cerkvenjaku znova dva prva razreda.

Franc Bratkovič

22. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA 

Potrdili priznanja in nagrade ob občinskem prazniku
Po potrditvi sklepov z redne 21. seje so na seji 1. junija spre-

jeli Sklep o podelitvi nagrad in priznanj Občine Cerkvenjak v 
letu 2022, ki bodo podeljene na osrednji slovesnosti v nedeljo, 
19. junija. V nadaljevanju so sprejeli še Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Cerkvenjak. Tudi v novem 
mandatu jo bo vodil Boris Veberič, namestnica predsednika 
bo Zlatka Markovič. Člani in njihovi namestniki pa so Franc 
Bratkovič, Brigita Kozar, Nataša Šalamun, David Kramberger, 
Danica Kladošek in Simona Firbas.

Kar precej časa so se zadržali pri točki Pobude in vpraša-
nja svetnikov. Tu jih je župan Žmavc najprej seznanil o po-
teku letošnjih proračunskih investicij, od katerih so nekatere 
že v teku. O načrtu odkupa cerkvenega zemljišča, njive za 
zdravstvenim domom, kjer bi zgornji del vključno s cerkve-
no zgradbo, ki je bila nekoč kulturni dom, pozneje pa matični 
urad in zdravstvena ambulanta, odkupila občina, ostali del pa 
Gradbeništvo Juven iz Benedikta. Podjetje Juven naj bi tam 
zgradilo dva stolpiča s po dvanajstimi stanovanji. Škofijstvo 
se z odprodajo svoje nepremičnine strinja, zato gre pričakova-
ti, da bo do realizacije prišlo. Prav tako je svetnike seznanil, 
da jim je Ivan Petrovič v odkup ponudil staro hiško, v kateri 
bi lahko bil viničarski muzej ali kaj podobnega. Kot vemo, 
Petrovič prodaja svojo novo hišo, zainteresirani kupec pa za 
stari objekt ob njej ni zainteresiran. Ker je stara hiška zanimi-
va arhitekturna dediščina, bi bilo škoda, da se poruši. Seveda 
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bodo o tem na občinskem svetu, ko bo znano, koliko bi hiški 
pripadalo ohišnice in kakšna bo cena, še razpravljali. Svetnike 
je župan seznanil tudi s predlogom mariborskega vodovoda, 
ki želi dvigniti ceno vode, vzrok dviga cene naj bi bila dražja 
električna energija. Dvigu cene za zdaj nasprotujejo, kot je po-
vedal, vse občine.

V Smolincih – Župetincih so se že začela dela pri preplastitvi občin-
ske ceste. V zemljo so tam položili že tudi cevi za optiko.

So pa z vprašanji in predlogi prišli na dan tudi svetniki in 
svetnici, ki so opozorili na zasipane jarke ob cestah, posledico 
zadnjega močnega naliva, vodovod v Grabonoškem Vrhu, ne-
delujočo nočno svetilko pod »Tetičjakovim klancem« in še o 
čem. Kot je že stalnica, tudi brez optike ni šlo.

Franc Bratkovič

OBISK OBČINE RADLJE 
OB DRAVI

Zaposleni v občinski upravi Občine Cerkvenjak smo v me-
secu maju obiskali Občino Radlje ob Dravi. Ob predhodnem 
njihovem povabilu so nas zaposleni in župan Alan Bukovnik 
na Občini Radlje ob Dravi lepo sprejeli in nam s ponosom po-
kazali in predstavili znamenitosti in pridobitve v občini. Ogle-
dali smo si Stari grad, s katerega se odpira lep panoramski po-
gled na Radlje, obiskali muzej v Dvorcu Radlje in si ogledali 
razstavo gozdarstva. Popeljali so nas po Vodnem parku Radlje, 
ki je prvo naravno kopališče v Sloveniji. Ogledali pa smo si 
tudi medgeneracijski park, ki je trenutno še v izgradnji. Dan 
smo zaključili s prijetnim druženjem v pivovarni in pivnici 
Time Brevery.

Priznati moramo, da smo se v Cerkvenjak vrnili s prijetnimi 
občutki in novimi idejami za razvoj svoje občine. 

Valerija Toš

CERKVENJAŠKI  
KULTURNI ODER

Občina Cerkvenjak je skupaj s projektnima partnerjema 
Kulturnim društvom Cerkvenjak in Zadrugo Dobrina uspešno 
kandidirala na javnem pozivu LAS Ovtar Slovenskih goric za 
pridobitev sofinancerskih sredstev Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR).

Namen operacije »Cerkvenjaški KUL-turni oder« je dvig pre-
poznavnosti kulturne dediščine s sodelovanjem različnih pro-
jektnih partnerjev, ki delujejo v Občini Cerkvenjak, obenem pa 
predstaviti vse delujoče kulturne ustvarjalce v občini. Domačim 
in tujim turistom ter domačinom želimo približati delujoče sek-
cije Kulturnega društva, s prikazanim pa spodbuditi zanimanje 
za aktivno udejstvovanje v sekcijah in jih pomladiti.

Namen investicijske namere je osvežitev dvorane in odra 
ter s tem ureditev sodobnejšega prireditvenega prostora za 
medgeneracijska druženja. Kulturni dogodki bodo tako pred-
stavljeni na svež in inovativen način, vaje društev in sekcij 
bodo potekale v varnejšem in optimiziranem okolju, tehnika 
bo združljiva s sodobnimi sistemi, ki se v splošnem uporablja-
jo za različne namene.

Vodilni partner Občina Cerkvenjak, je prevzela izvedbo 
vseh investicijskih aktivnosti, in sicer: gradbeno obrtniških 
del, montažnih del opreme in nabavo opreme ter zaves. 

Odstranili so se obstoječi dotrajani elementi (dvižna tehni-
ka) za zavese in zavese same. Izvedla so se slikarska in ple-
skarska dela na odru in dvorani kulturnega doma. Nabavila se 
je oprema za video sistem in ozvočenje dvorane in odra. 

Kulturno društvo Cerkvenjak bo organiziralo dve delavnici, 
na katerih se bodo aktivni člani sekcij in vsi ostali zaintere-
sirani slušatelji, naučili »pravilnega«, čutnega komuniciranja 
z gledalci oz. poslušalci. Z delavnicama želimo nastopajočim 
pomagati pri premagovanju prevelike treme in s tem povečati 
samozavest na odru. Prva delavnica bo namenjena komunika-
ciji in nastopanju, torej komunikaciji nastopajočega z gledalci/
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poslušalci. Na drugi delavnici pa bodo slušateljem predstavlje-
ne vaje sproščanja in dihanja pred opevanjem.

Tako bo v tem mesecu, v okviru občinskega praznika, in sicer 
17. 6. 2022, Kulturno društvo Cerkvenjak v sodelovanju z Občino 
Cerkvenjak in Zadrugo Dobrina za predstavitev uporabe opreme, 
obnovljenega odra in osvojenega znanja na delavnicah izvedlo 
prireditev »Z roko v roki«. Na tem dogodku se bodo prepletali 
nastopi vseh sekcij Kulturnega društva Cerkvenjak, in sicer meša-
nega pevskega zbora, folklore in dramske sekcije. Nastopili bodo 
tudi otroci iz OŠ Cerkvenjak-Vitomarci in člani pevske skupine 
Društva upokojencev Cerkvenjak. S tem bo poskrbljeno za med-
generacijsko udejstvovanje in sodelovanje na sami prireditvi.

Za pogostitev z izdelki domačih ponudnikov po prireditvi pa 
je kot drugi partner v operaciji odgovorna Zadruga Dobrina. 

Vrednost celotne investicije znaša 32.401,93 EUR od tega je 
pridobljenih sofinancerskih sredstev v višini 14.423,40 EUR.

Operacija »Cerkvenjaški KUL-turni oder« najbolj prispeva k 
uresničitvi cilja C1 - Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot 
in kulturne dediščine, Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR 
Slovenskih goric. Cilj operacije je občanom in obiskovalcem 
približati in predstaviti dogajanja na kulturnem področju. Prav 
tako želimo z obema delavnicama dodatno izobraziti že aktivne 
člane sekcij in privabiti k sodelovanju nove, tudi mlajše člane. 
Na prireditvi »Z roko v roki« pa bodo nastopajoči udeleženci 
že lahko pokazali osvojeno znanje, pridobljeno na delavnicah. 
Tako z operacijo vplivamo na socialno vključenost prebivalstva 
na območju Občine Cerkvenjak in širše ter prispevamo k inten-
zivnejšemu medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju. 

Pričakovani učinki so novi produkti, ki prispevajo k razvoju 
kulturne in društvene dejavnosti, turizma, medgeneracijskega 
sodelovanja ter izobraževanje (tudi ranljivih) ciljnih skupin. 

Zato vljudno vabljeni v prenovljeno dvorano Doma kulture 
Cerkvenjak.

Metka Lah Simonič, Občina Cerkvenjak

ČISTILNA AKCIJA 2022 V 
CERKVENJAKU 

V soboto, 23. 4. 2022, je na celotnem območju Očine Cer-
kvenjak potekala tradicionalna čistilna akcija z urejanjem oko-
lja, ki je tudi letos k sodelovanju pritegnila kar nekaj občanov. 

Akcije se je udeležilo okrog 250 občanov, ki se jim zahva-
ljujemo za opravljeno koristno delo za lepši videz kraja ter 
ohranjanje narave in okolja.

Občinska uprava

OBVESTILO 
LASTNIKOM IN 

SKRBNIKOM PSOV
Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na ob-

močju Občine Cerkvenjak (UGSO št. 31/2021), določa ob-
veznost ravnanja lastnikov in skrbnikov psov na območju 
Občine Cerkvenjak ter omejitev gibanja psov in način 
vzdrževanja čistoče zaradi onesnaževanja javnih povr-
šin z iztrebki psov na območju občine. 

Lastnik ali skrbnik psa mora zagotoviti fizično var-
stvo psa tako (na domačem dvorišču, povodcu, za ogra-
jo, boksu, ipd), da nikogar ne ogroža.

Psov ni dovoljeno voditi na:
 y otroška igrišča in zelenice v bližini vzgojno - var-

stvenih ustanov,
 y pokopališča,
 y športna igrišča,
 y javne prireditve,
 y druge površine, ki so označene s posebnimi oznakami.

Prepoved iz prvega od-
stavka tega člena ne velja 
za pse, ki ne spadajo med 
nevarne in so na povodcu 
ter opremljeni z nagobč-
nikom, če jih pri svojem 
delu uporabljajo in vodijo 
pooblaščene osebe policije, 
vojske ali civilne zaščite ter 
pse pomočnike invalidov in 
pse vodiče slepih oseb.

Velikokrat pa so psi 
brez nadzora, spuščeni 
in lahko povzročijo strah 
pri ljudeh, še posebej pri 
ranljivih skupinah ljudi. 
Večkrat je bilo tudi zazna-
no, da nekateri lastniki psov za njimi ne vzdržujejo čistoče 
na javnih površinah. Dopuščajo, da njihovi psi onesnažuje-
jo s svojimi iztrebki športno igrišče in njegovo okolico ter 
druge javne površine. 

Nadzor nad izvajanjem določb odloka opravlja pristojen 
prekrškovni organ Skupne občinske uprave Maribor, Med-
občinsko redarstvo.
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PREJEMNIKI PRIZNANJ 
IN NAGRAD OBČINE 

CERKVENJAK IN 
NJENEGA ŽUPANA OB 24. 
OBČINSKEM PRAZNIKU
Na osrednji slovesnosti ob 24. prazniku Občine Cerkvenjak 

bodo podelili priznanja in nagrade posameznikom in organi-
zacijam, ki so se v preteklosti še posebej izkazali na različnih 
področjih.

Priznanja Občine Cerkvenjak
Najvišje priznanje, zlati grb Občine Cerkvenjak za izje-

mno uspešno delovanje in dosežke, ki so pomembni za razvoj 
in ugled Občine Cerkvenjak ter za nesebično društveno delo 
bo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak, ki le-
tos praznuje 90-letnico svojega delovanja in je eno najstarejših 
v občini. V svojih vrstah ima preko 160 članov in podpornih 
članov, od tega 36 operativnih gasilcev, ki so vedno pripra-
vljeni posredovati ob požarih in drugih nesrečah ter stiskah 
občanov. PGD Cerkvenjak ima štiri vozila: TAM 190 – cister-
na, Landrover – terensko vozilo, MAN 16-25 – cisterna ter 
kombi za prevoz moštva. Zadnja leta vlaga precej v opremo 
za operativne gasilce, ureja garderobe za moštvo, uredilo pa 
je tudi predprostor in sanitarije. Poleg tega društvo načrtuje še 
obnovo dvorane, ki jo uporabljajo tudi za različne prireditve in 
dogodke v občini. Ob 80-letnici delovanja so izdali publikaci-
jo, v kateri so opisali razvoj gasilstva na območju občine. PGD 
Cerkvenjak dobro sodeluje z Občino Cerkvenjak ter društvi in 
organizacijami na njenem območju. Ob različnih prireditvah je 
vsem vedno pripravljeno pomagati.

Srebrni grb Občine Cerkvenjak za pomembne dosežke na 
področju društvenih dejavnosti, kakor tudi pri prepoznavnosti 
kraja, bo prejel Rudolf Druzovič, ki je predan društvenemu 
življenju, prostovoljstvu in čebelarjenju že od mladih let pa vse 
do danes, ko je prestopil prag osemdesetih let. Že od otroštva 
so ga zanimale čebele in čebelarjenje, zato ni naključje, da je 
bil pobudnik ustanovitve čebelarskega društva v Cerkvenjaku, 
v katerem je aktiven še danes. Več kot dvajset let je bil tajnik 
društva, zapisovalec društvene kronike in tudi učitelj ter mentor 
v čebelarskem krožku. Aktivno je sodeloval pri izgradnji čebe-
larskega doma v Čagoni in postavitvi društvenega čebelnjaka. 
Deloval je tudi v okviru Čebelarske zveze Slovenije in bil med 
prostovoljci pri gradnji čebelarskega doma Slovenije pri Luko-
vici. Od priselitve na današnji naslov je bil vse do danes aktivni 
gasilec, do lanskega leta tudi praporščak. Aktivno je sodeloval 
pri izgradnji gasilskega doma, danes pa je aktivni član veteran-
ske gasilske ekipe PGD Cerkvenjak. Tajniška dela je več kot 
20 let opravljal tudi v današnjem združenju za vrednote NOB 
Cerkvenjak ter bil vseskozi vzoren društveni aktivist. Kot član 
Občinske organizacije rdečega križa Cerkvenjak je 40-krat da-
roval kri in se udeleževal mnogih društvenih dejavnosti. Po od-
hodu v pokoj se je včlanil v Društvo upokojencev Cerkvenjak, 
druženje z vrstniki pa mu pomeni način preživljanja prostega 
časa. Bil je tudi večletni zastavonoša državne zastave na raznih 
prireditvah lokalne skupnosti ter na pogrebnih slovesnostih. 
Znan je tudi kot izdelovalec lesenih maket znanih objektov.

Srebrni grb Občine Cerkvenjak za pomembne dosežke na 
področju društvenih dejavnosti in športa, kakor tudi pri razvoju 
in prepoznavnosti kraja bo prejel Mirko Kozar, ki je trenutno 

član upravnega odbora Društva Krdebač (nekdanjega Društva za 
mali nogomet in rekreacijo Peščeni Vrh), pred tem pa je bil nje-
gov dolgoletni predsednik. V društvu je aktiven vse od ustanovi-
tve in je pripomogel k delovanju vseh njegovih sekcij. V zadnjem 
obdobju je največ prispeval k aktivnostim društva pri obujanju 
starih običajev. Bil je pobudnik za začetek rimskega tabora pri 
Lübi vodici in udeležbe na Rimskih igrah na Ptuju. V delovanje 
društva je vložil veliko svojega časa in sredstev, veliko društve-
nih aktivnosti pa je potekalo v prostorih njegove hiše, kjer sta z 
ženo Majdo vedno poskrbela za dobro počutje. Društvo Krdebač 
je predvsem po njegovi zaslugi prepoznavno v širšem prostoru, 
saj njegove aktivnosti pogosto presegajo občinske meje. V man-
datnem obdobju 2006-2010 in 2014-2018 je bil član Občinskega 
sveta Občine Cerkvenjak in član njegovih odborov in komisij. 
Leta 2011 je za svoje delo na društvenem področju in za zasluge 
pri razvoju občine prejel priznanje župana Občine Cerkvenjak. 
Prav tako je bil aktiven član več društev v občini, zavzeto pa 
je deloval tudi v Športnem društvu Cerkvenjak, Nogometnem 
klubu Cerkvenjak in kot predsednik Športne zveze Cerkvenjak. 
Sodeloval je tudi pri pritrkovalcih Župnije Sv. Anton.

Bronasti grb Občine Cerkvenjak za uspehe na področju 
društvenih dejavnosti, kakor tudi pri prepoznavnosti kraja in za 
spodbudo za nadaljevanje ustvarjalnega dela bo prejel Dejan 
Žmavc, ki je trenutno podpredsednik kluba NK Cerkvenjak in 
vodja Nogometne šole NK Cerkvenjak. V klubu deluje že od 
ustanovitve. Sprva je bil prostovoljec, nato igralec mladinske 
selekcije, danes pa je igralec članske selekcije. Za slednjo je v 
20 letih odigral čez 350 tekem. Kot trener z licenco C in licen-
co UEFA B je v klubu aktiven od leta 2009. Kljub ponudbam 
od drugod je ostal zvest domačemu kraju in klubu ter še danes 
trenira mlajše selekcije. V preteklosti je nekaj časa treniral tudi 
kadetsko selekcijo in člane. V prihodnosti namerava opraviti 
tudi licenco UEFA A. Vsako leto se udeležuje izobraževanj 
in raznih seminarjev v okviru Združenja nogometnih trenerjev 
Maribor in Združenja nogometnih trenerjev Slovenije. Že več 
kot 10 let v juniju vodi projekt Nogometna šola NK Cerkve-
njak. Deluje tudi v Združenju nogometnih trenerjev, kjer je 
leta 2017 postal sekretar. Po tej poti je v Cerkvenjak že več-
krat pripeljal izpopolnjevalne seminarje trenerjev, s čimer je 
prispeval k njegovi promociji. Že vrsto let dobro sodeluje z 
Medobčinsko nogometno zvezo Maribor, kjer je trenutno tudi 
predsednik Komisije za priznanja.

Dejan Žmavc je aktiven tudi v Združenju Slovenskogoriški 
forum Cerkvenjak, kjer je član nadzornega odbora. Je tudi član 
Teniškega kluba Cerkvenjak in član Kluba malega nogometa 
Cerkvenjak. Dejan Žmavc je stalni dopisnik o delovanju kluba 
NK Cerkvenjak v časopisu Zrnje. Občini Cerkvenjak je nudil 
tudi strokovno pomoč pri ustvarjanju raznih spletnih aplikacij. 
Po poklicu je profesor računalništva ter univ. dipl. prevajalec 
in tolmač za nemški jezik. Od leta 2016 je zaposlen v šolstvu. 
Trenutno ima interni naziv – mentor in rad dela z otroki. Naj-
bolj je ponosen na priznanja, ki jih njegovi učenci dosegajo na 
državni ravni. Preko svoje popoldanske dejavnosti je speciali-
ziran za izdelovanje spletnih strani ter računalniško (grafično) 
oblikovanje, ponuja pa tudi prevajanje in tolmačenje.

Zahvalo občine Cerkvenjak za večletno prostovoljno delo 
in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomemb-
ni za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak, bo prejel Stanko 
Žmavc, ki je aktiven član Društva vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak že od njegove ustanovitve. Je član upravnega 
odbora društva in uspešen vinogradnik že od mladosti, saj s 
svojimi vini sodeluje na ocenjevanjih vin že od ustanovitve 
društva. Na ocenjevanjih vin dosega najvišja priznanja ter s 
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tem prispeva k ugledu kraja in občine. Aktivno sodeluje tudi 
v drugih društvih: Turističnem društvu Cerkvenjak, Društvu 
general Maister Cerkvenjak, Krajevnemu združenju za vre-
dnote NOB, Društvu upokojencev Cerkvenjak ter v invalidski 
organizaciji. Stanko Žmavc s svojo aktivno držo pomaga pri 
društvenem in vinogradniškem razvoju kraja ter občine in za 
to nameni veliko svojega prostega časa.

Zahvalo Občine Cerkvenjak za večletno prostovoljno delo 
in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomembni 
za razvoj in ugled Občine Cerkvenjak, bo prejel Franc Čeh, 
ki je dolgoletni najožji sodelavec v Župnijsko-pastoralnem 
svetu, v zadnjem obdobju pa tudi cerkveni ključar in član go-
spodarskega sveta Župnije Sv. Anton v Slovenskih goricah. 
Kot dolgoletni član upravnega odbora pri Turističnem društvu 
Cerkvenjak je bil pobudnik in organizator Antonovih tradi-
cionalnih nočnih pohodov, ki so potekali več let zapored na 
predvečer Antonovega žegnanja. Pohodov z baklami in orga-
niziranimi postanki za okrepčilo se je udeležilo veliko ljudi, 
včasih tudi več kot 150. Franc Čeh je bil tudi eden izmed glav-
nih pobudnikov za postavitev zunanjih jaslic ob cerkvi, ki jih 
vsako leto postavi Turistično društvo Cerkvenjak, v katerem 
je bil član upravnega odbora. Aktivno sodeluje tudi pri obno-
vi sakralnih objektov, ki so pomemben kulturno-zgodovinski 
spomenik in prepoznavni znak kraja. Bil je pobudnik obnove 
Johanezove kapele v centru Cerkvenjaka, ki jo je v Turistič-
nem društvu Cerkvenjak tudi izpeljal z izbranim izvajalcem 
in sam doniral tudi lastna sredstva. V ozadju kapele potekajo 
turistične prireditve, ob njej pa je zasajena tudi Johanezova 
trta, potomka najstarejše trte na svetu. S svojim delovanjem je 
prispeval k razvoju in ugledu Občine Cerkvenjak.

Plaketo Občine Cerkvenjak za uspehe na področju gospo-
darstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev 
in dosežke na področju družbenih dejavnosti, ki so pomemb-
ni za razvoj in prepoznavnost Občine Cerkvenjak, bo prejelo 
Frizerstvo Silva Toplak s.p., ki deluje že dobrih trideset let, 
na njenem domu v Ivanjskem Vrhu. Danes je samozaposlena, 
do leta 2020 pa je redno zaposlovala še eno frizerko in omo-
gočala delovno prakso dijakinjam in dijakom srednje šole za 
frizersko dejavnost. Svoj frizerski salon je v času delovanja 
večkrat posodobila in sledila modnim trendom. Bila je tudi 
članica Obrtne zbornice Slovenije, podružnice Lenart, kjer je 
prejela priznanje za dolgoletno obrt. Prejela je priznanje TD 
Cerkvenjak za naj urejeno okolje. Z donacijami pomaga tudi 
društvom in klubom v občini.

Plaketo Občine Cerkvenjak za uspehe na področju gospo-
darstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev 
in dosežke na področju družbenih dejavnosti bo prejelo Avto-
prevozništvo in izdelovanje drobnih kovinskih predmetov 
Marjan Fekonja s. p., ki deluje že 40 let. V začetku svoje 
podjetniške kariere je prevažal malice za Mercator, pozneje 
pa se je preusmeril na prevoze gradbenih materialov. Poleg 
prevozništva je v preteklosti opravljal tudi kovaško dejavnost, 
saj je bil njegov oče znan kovaški mojster, ki je svoje znanje 
predal številnim vajencem. Marjan Fekonja je nadaljeval s ko-
vaško tradicijo, ki je v družini prisotna že več kot 60 let. Doma 
ima delavnico za popravilo kmetijsko mehanizacijo in svojega 
voznega parka, nekaj časa pa je imel tudi vulkanizersko delav-
nico. Zaposloval je tudi domačine, ki so si pri njem pridobili 
znanje in izkušnje za nadaljevanje poklicne poti. Bil je član 
Moto kluba Slovenske gorice – Cerkvenjak – Slovenija in v 
mladosti tudi nogometaš. Avtoprevozništvo Marjan Fekonja s. 
p. poslovno sodeluje z Občino Cerkvenjak, pred njeno usta-
novitvijo pa je sodelovalo s Krajevno skupnostjo Cerkvenjak. 
To sodelovanje traja že več kot trideset let. Marjan Fekonja je 
tudi član Obrtne zbornice Slovenije, podružnice Lenart, kjer je 
prejel priznanje za dolgoletno članstvo in za več kot 35-letno 

obrtno dejavnost. 
Plaketo Občine Cerkvenjak za uspehe na področju gospo-

darstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev 
in dosežke na področju družbenih dejavnosti, ki so pomemb-
ni za razvoj in prepoznavnost Občine Cerkvenjak, bo prejelo 
podjetje Amomont d.o.o. Jožeta in Rosvite Mihorič. Podje-
tje predstavlja uspešno podjetniško in družinsko zgodbo Jo-
žeta in Rosvite Mihorič, ki se je po številnih preizkušnjah in 
preobratih, kot velja za marsikaterega podjetnika, začela pisati 
leta 2011, ko sta ustanovila podjetje Amomont d.o.o.. Danes, 
enajst let pozneje, je v njem zaposlenih že okoli 500 ljudi. 
Podjetje Amomont se ukvarja z gradnjo tunelov in zahtevnimi 
elektroinstalaterskimi deli doma in v tujini. Amomont na vo-
dilnih mestih na sedežu družbe v Hočah zaposluje 7 delavcev 
iz Cerkvenjaka, hkrati pa so v njegovih projektih od projekti-
ranja do gradnje sodelovali številni lokalni izvajalci, kar daje 
zgodbi še prav poseben pečat.

Jože in Rosvita Mihorič sta se po preselitvi v Cerkvenjak 
odločila izvesti zahteven projekt in v Brengovi na območju 
zapuščene kmetije zgraditi namestitvene objekte s sobami in 
apartmaji. Začetek je bil vse prej kot lahek, saj sta se pred 
pričetkom gradnje srečevala z administrativnimi ovirami, ru-
šitvenimi in pripravljalnimi deli kot tudi negativnimi odzivi 
okolice. Zdajj, po 10 letih trdega dela in odrekanj, žal tudi na 
račun družinskega življenja, stojijo tam štirje sodobni name-
stitveni objekti. Kompleks štirih namestitvenih objektov obseg 
objekt z 22 sobami in 8 apartmaji, objekt z 10 garsonjerami in 
dva identična objekta - vsak s po 14 stanovanji, ki so primerni 
in namenjeni za stalno bivanje tako mlajših kot starejših. Za 
potrebe stanovanjskega kompleksa je bilo treba urediti tudi 
okolico in komunalno infrastrukturo, pri čemer je tudi občina 
prispevala velik delež.

S postavitvijo nastanitvenega kompleksa Brengova se ak-
tivnosti Jožeta in Rosvite v naši občini ne zaključujejo, prej 
nasprotno. Lani je njuno podjetje Amomont v industrijski coni 
Cerkvenjak kupilo del poslovne hale, v kateri bodo izvajali 
dejavnost servisiranja službenih vozil in skladiščenja in v ka-
teri bo sedež družbe AG Intex. Ob hali sta za potrebe nadalj-
nje rasti dejavnosti in s ciljem privabljanja novih investitorjev 
kupila 5000 m2 zemljišča, predvidevata pa še, da bo možen 
nakup dodatnih 5000 m2. Jože in Rosvita Mihorič ravnata 
družbeno odgovorno: na osnovi uspešnega poslovanja svojih 
podjetij prispevata za razvoj kraja in širše skupnosti, pa ne smo 
z investicijami, temveč tudi z donacijami in sponzorstvi lokal-
nim društvom in klubom. S svojim delovanjem želita še naprej 
aktivno prispevati k razvoju občine, ustvarjati nove zaposlitve 
in omogočati dobre pogoje za bivanje tako za svoje otroke kot 
za druge občanke in občane ter njihove družine.

Plaketo Občine Cerkvenjak za uspehe na področju turiz-
ma, kakovost ter tržno zanimivost storitev in dosežke, ki so 
pomembni za prepoznavnost Občine Cerkvenjak bo prejel Sil-
vo Trinkaus, ki je kot kuhar, zaposlen v Gostišču pri Antonu, 
veliko prispeval k prepoznavnosti in dobremu imenu Občine 
Cerkvenjak. Njegove dobro pripravljene jedi in krožniki šte-
vilne obiskovalce iz vse Slovenije in sosednjih držav vabijo v 
Cerkvenjak in prepričajo, da se vanj tudi vračajo. Silvo Trin-
kaus, ki je v Občini Cerkvenjak cenjen človek, je v Gostišču 
pri Antonu zaposlen že od samega začetka. Čez leta je stkal 
številna prijateljstva v kraju, nudil strokovno mentorstvo ku-
harjem ter pomagal mladim, da se uspešna zgodba Gostišča pri 
Antonu piše dalje. Morda je kuhinja v gostišču, tako kot nje-
gove skrite roke v njej, v vsaki restavraciji in gostišču najbolj 
skriti del, vendar pa jo je Silvo Trinkaus s svojo marljivostjo, 
vztrajnostjo ter bogatim kuharskim znanjem in inovativnostjo 
naredil za najbolj vidni in prepoznavni del Gostišča pri An-
tonu, ki ga poznajo daleč naokoli, tudi preko naših meja. Naj 
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bo plaketa Občine Cerkvenjak spodbuda zanj in za vse, ki s 
svojim delom v Občini Cerkvenjak pišejo uspešne in prepo-
znavne zgodbe.

Priznanja župana
Spominski grb Občine Cerkvenjak, ki ga podeljuje župan 

Marjan Žmavc, bo za dolgoletno uspešno sodelovanje z doma-
čimi društvi in za pomoč pri realizaciji nekaterih projektov v 
Občini Cerkvenjak prejel Franc Breznik, poslanec Državne-
ga zbora Republike Slovenije.

Priznanja župana Občine Cerkvenjak Marjana Žmavca 
bodo prejeli:

Aleš Bezjak za aktivno in uspešno vodenje Prostovoljnega 
gasilskega društva Cerkvenjak in dobro sodelovanje z Občino 
Cerkvenjak;

Anton Anžel za aktivno in uspešno vodenje Čebelarskega 
društva Ivan Jurančič Cerkvenjak in promocijo čebelarstva v 
Občini Cerkvenjak;

Ludvik Kramberger za dolgoletno aktivno spremljanje in 
poročanje o dogodkih v Občini Cerkvenjak;

Alojz Zorko za dolgoletno aktivno vodenje Turističnega 
društva Cerkvenjak in organizacijo povork s prikazom starih 
običajev;

Kmetija Plohl za uspešno promocijo in trženje lastnih eko-
loških produktov s kmetije in dobro sodelovanje z Občino Cer-
kvenjak.

Franc Bratkovič za dolgoletno aktivno spremljanje in poro-
čanje o dogodkih v Občini Cerkvenjak, uspešno vodenje Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak ter delo v društvih.

Nagrade Občine Cerkvenjak za dosežke na področju iz-
obraževanja

Občina Cerkvenjak vsako leto ob občinskem prazniku na-
gradi mlade in druge občanke in občane za dosežke na podro-
čju izobraževanja. Letos podeljuje denarno nagrado

Anžetu Peklarju za pridobljeni strokovni naslov: magister 
inženir kemijskega inženirstva,

Niki Blažič za pridobljeni strokovni naslov: diplomirana so-
ciologinja (UN),

Urški Blažič za pridobljeni strokovni naslov: diplomirana 
sanitarna inženirka (UN),

Jani Pučko za pridobljeni strokovni naslov: diplomirana fi-
zioterapevtka (VS),

Katji Šuta za pridobljeni strokovni naslov: diplomirana or-
ganizatorka turizma (VS),

Melaniji Bračko za pridobljeni strokovni naziv: ekonomistka,
Davidu Viragu za pridobljeni strokovni naslov: diplomirani 

inženir gradbeništva (UN),
Blažu Govediču za pridobljeni strokovni naslov: diplomira-

ni ekonomist (UN),
Alešu Rojku za pridobljeni strokovni naslov: diplomirani 

ekonomist (VS),
Žanu Klajnošku za pridobljeni strokovni naslov: inženir 

varstva okolja in komunale,
Zali Breznik za doseženi odlični splošni učni uspeh v vseh 

letnikih izobraževanja na II. gimnaziji Maribor,
Nataši Molnar za doseženi odlični splošni učni uspeh v 

vseh letnikih izobraževanja na Srednji šoli za prehrano in ži-
vilstvo Izobraževalnega centra Piramida Maribor.

Županovo petico za izjemne dosežke v času osnovnošol-
skega izobraževanja pa bo letos prejela Katrin Borko.

Priredil: T. Kšela

S SREČANJEM 
STAREJŠIH OBČANOV SO 
SE ZAČELE PRIREDITVE 

OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU 

V petek, 3. junija, so se začele prireditve ob že 24. občin-
skem prazniku. Začele so se s srečanjem starejših občanov 
v Gostišču pri Antonu v sodelovanju Občinske organizacije 
Rdečega križa Cerkvenjak in Občine Cerkvenjak.

Na območju Občine Cerkvenjak, kot je povedala Mari-
ja Firbas, predsednica OORK Cerkvenjak, živi po trenutnih 
podatkih 131 starejših občank in občanov, starih nad 75 let. 
Srečanja se jih je udeležila slaba polovica. Nagovorila sta jih 
Marija Firbas in Marjan Žmavc. Zanje so pripravili tudi kul-
turni program, v katerem so sodelovali pevci DU Cerkvenjak 
pod vodstvom Ivanke Pleger in mlada harmonikarja Žan Ko-
lednik in Jaša Mulec, učenca OŠ Cerkvenjak-Vitomarci. Po 
kulturnem programu so se zadržali na srečanju s pogostitvijo. 
Vsi so prejeli tudi praktično darilce. Tistim, ki ji na srečanje ni 
bilo, bodo darilo dobili na dom.

F. B

OKROGLA MIZA UPOR V 
CERKVENJAKU IN JOŽE 

LACKO
Prvi dan celomesečnih prireditev ob prazniku Občine Cer-

kvenjak je Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak v 
Avli Vlada Tušaka v Domu Kulture pripravilo okroglo mizo o 
uporu na območju Občine Cerkvenjak med 2. svetovno voj-
no in o narodnem heroju Jožetu Lacku. Na okrogli mizi sta 
s širšima prispevkoma sodelovala župan Občine Cerkvenjak 
in zgodovinar Marjan Žmavc in predsednik ZB NOB Cerkve-
njak Franc Bratkovič, vključevali pa so se tudi obiskovalci. 
Okrogla miza je bila vsebinsko nadaljevanje lanske junijske 
predstavitve publikacije 80 let pozneje – Zapisi spominov na 
NOB in upor v Cerkvenjaku in okolici, ki jo je izdalo ZB NOB 
Cerkvenjak. Ker je bila lanska predstavitev vsebinsko bogate 
knjižice tako kot publikacija sama usmerjena v širši prostor 
osrednjih Slovenskih goric in k številnim osebnostim, ki so 
zaznamovale čas upora, je bila vsebina okrogle mize ob upo-
števanju zgodovinskih okoliščin bolj osredotočena na ožji pro-
stor in na središčno osebnost upora, narodnega heroja Jožeta 



16. JUNIJ 2022 ZRNJE

11

Lacka, in na njegove tesne sodelavce in soborce ob 80-letnici 
Lackove smrti.

Zgodovinar Marjan Žmavc je ob upoštevanju zgodovinskih 
okoliščin in dejstev orisal potek upora proti nemškemu okupa-
torju. Govoril je o izselitvah zavednih slovenskih družin spo-
mladi 1941, o ustanovitvi prvega odbora OF v tem delu Slo-
venskih goric in vzniku organiziranega upora jeseni istega leta 
v sodelovanju s pomurskimi aktivisti in sodelovanja s ptuj-
skima terencema Lackom in Osojnikom. Opisal je okoliščine 
prvega oboroženega spopada z okupatorjem 14. julija 1942 v 
Stanetincih in delovanja organiziranih oboroženih odporniških 
skupin in dogajanje do zadnjega dejanja 2. svetovne vojne v 
Evropi, bitke na Poljani 15. maja 1945.

Franc Bratkovič, povezovalec okrogle mize Edvard Pukšič in  
Marjan Žmavc

Franc Bratkovič je ob kratkem orisu poteka cerkvenjaške 
vstaje, od stikov s Pomurci Vukom, Miklom in Kuharjem do 
začetka sodelovanja z Jožetom Lackom in Francem Osojni-
kom, podrobneje opisal vlogo slednjih dveh tesnih sodelavcev 
in soborcev tako v Lackovi četi kot Osojnikovi skupini. Povzel 
je življenjsko pot (17. 11. 1894 – 19. 8. 1942) in junaška de-
janja Jožeta Lacka od njegovih spodbudnih srečanj z uporniki 
na tem območju do izdaje in mučeniške smrti. Lacko je bil 
osrednja osebnost upora proti okupatorju v Slovenskih goricah 
in po smrti zgled in spodbuda borcem za svobodo. Spomladi 
1944 so partizanske enote pod Pohorjem prerasle v Lackov 
bataljon. Po osvoboditvi je bil imenovan za narodnega heroja. 
V Cerkvenjaku je bilo po njem 57 let poimenovano domače 
kulturno društvo, a so leta 2007 njegovo ime umaknili. 

Edvard Pukšič

CERKVENJAK V ČASU 
UPORA 1941-1945

V dejavnosti združenj in društev borcev za vrednote narod-
no osvobodilnega boja je med ostalimi nalogami tudi prena-
šanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju na 
mladi rod. Prav je, da tudi mladi vedo, da je bil upor vrednota, 
kolaboracija pa sramota, in če bi zmagal okupator, danes na 
slovenski zemlji ne bi govorili slovenskega jezika.

Tako je Krajevno združenje borcev za vrednote NOB  
Cerkvenjak v sodelovanju z Osnovno šolo Cerkvenjak– 
Vitomarci pripravilo predavanje na temo »Cerkvenjak v času 
upora 1941–1945«. Pred učenke in učence devetega razreda  
je po dolgih letih stopil nekdanji učitelj zgodovine in zemlje-
pisa, danes pa že tretji mandat župan Občine Cerkvenjak, Mar-
jan Žmavc.

Učenci, ki so hoteli, so domov lahko odnesli tudi v lanskem 
letu ob 80-letnici začetka druge svetovne vojne izdano publi-
kacijo 80 let pozneje, zapisi spominov na NOB in upor v Cer-
kvenjaku in okolici.

Publikacija je posvečena 80. obletnici ustanovljene enotne 
vseslovenske organizacije OF v Ljubljani in terenskega odbo-
ra OF v Cerkvenjaku.

F. B.

SGF O FRANCU 
RIHTARIČU IN PRAVNI 

DRŽAVI
Združenje Slovenskogoriški forum Cerkvenjak je v sobo-

to, 4. junija, ob občinskem prazniku pripravilo predavanje 
dvojnega doktorja zgodovinskih znanosti ddr. Ivana Rihtariča 
o njegovi knjigi »Franc Rihtarič – od resnice do mita« ter o 
delovanju pravne države. Raziskavo in izdajo knjige o kontro-
verznem kriminalcu Francu Rihtariču (nekaj časa je bil celo 
sodelavec tajne policije – udbe), ki je bil leta 1959 v Sloveniji 
poslednji, nad katerim je bila izvršena smrtna kazen, je podpr-
la ustanova Antona Trstenjaka. Že v času življenja se je o Fran-
cu Rihtariču, ki so se ga ljudje sicer zelo bali, razširil mit, da 
je štajerski »Robin Hood«, ki jemlje bogatim in deli revnim. 
Po tem, ko je bil na Okrožnem sodišču v Mariboru obsojen 
in nato pri tridesetih letih starosti usmrčen, pa so se govorice 
o njegovih kriminalnih podvigih in norčevanju iz policije še 
okrepile. Knjiga ddr. Ivana Rihtariča (ta ni v nikakršnem so-
rodstvu s Francem Rihtaričem), v kateri je podrobno predsta-
vljeno življenje na smrt obsojenega, razkriva, da za mit o njem 
ni nobene stvarne osnove. Tako kot je pri mitih običajno, je bil 
tudi ta posledica bogate ljudske domišljije.
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Kontroverzna življenjska pot Franca Rihtariča je bila tudi 
priložnost za pogovor o delovanju pravne države, v kateri mo-
rajo biti odnosi med organi odkrivanja in pregona kaznivih de-
janj ter sodišči jasno določena z zakoni, ki jih je treba v praksi 
tudi upoštevati in spoštovati, pri čemer je poglavitnega pome-
na neodvisnost pravosodja. Kdo ve, ali bi se Franc Rihtarič 
razvil v takšnega kriminalca, če na začetku njegove kriminalne 
poti tajna policija ne bi imela takšnega vpliva in moči, da ga 
je »obvarovala« pred pregonom za storjena kazniva dejanja ter 
ga angažirala za svojega sodelavca. Namesto, da bi kot mlad 
fant šel na prevzgojo v zapor, je postal sodelavec policije, kar 
mu je omogočilo, da je svojo kriminalno dejavnost še bolj raz-

NALOŽBE V RAZVOJ OBČINE CERKVENJAK

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-NO-

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

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

v dolžini 150 m

Izvajanje sanacije ceste v naselju Smolinci-Župetinci

Za prva dva odseka je izvajalec že izbran, podpisana je bila 
gradbena pogodba in dela se že izvajajo. Ostala dva odseka 
sta v fazi priprave projektne dokumentacije in bosta re-

alizirana glede na finančne zmožnosti letos v jeseni ali v 
začetku leta 2023. 

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 cest.

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 SE AKTIVNO GRADI

Občina Cerkvenjak je že pred leti aktivno pristopila k zago-
tavljanju optičnega omrežja po celotni občini in s povezala s 
podjetjem RUNE, ki pa jim na žalost izvedba projekta odpr-
tega širokopasovnega omrežja še ni uspelo pripeljati do tako 
želene izvedbe. Zaradi tega pa zadnje obdobje aktivno in bolj 
uspešno občina sodeluje s podjetjem TELEKOM Slovenije, 
ki letos načrtuje na območju občine Cerkvenjak vzpostavitev 
čim več oz. vsaj 6-8 kilometrov optičnega omrežja cca. 250 
priključkov na širokopasovno optično omrežje. 

Trenutno se aktivno gradi omrežje v naseljih Smolinci, Žu-
petinci, Cenkova in Brengova.

Gradnja optičnega omrežja v naselju Smolinci-Župetinci

INVESTICIJE V LETU 2022

širil.
Rihtariču so sodili za 84 kraj in vlomov. Za večino so ga ob-

sodili, za nekatere, ki mu jih niso uspeli dokazati, pa oprostili. 
Usodno zanj pa je bilo, da je ustrelil policista (tedaj se je reklo 
miličnika).

V knjigi je objavljen tudi zapisnik o izvršitvi zadnje smrtne 
kazni na tleh Slovenije. Izvršili so jo s plutonom iz petih pušk 
(v treh so bili slepi naboji) 30. oktobra 1959 v gramozni jami 
na Rogoškem polju pri Hočah. Truplo so zaradi pokopa izroči-
li pogrebnemu zavodu, kje je pokopan, pa ni znano.

T. Kšela
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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 svojih 
investicij v obnovo ter vzdrževanje cest, izgradnjo ter obnovo 
javnega vodovoda ali izgradnjo javne razsvetljave skupaj s pod-
jetjem Telekom omogočila položitev ustrezne kabelske kana-
lizacije za širokopasovno optično omrežje. Natančne trase še 
niso poznane, so pa načrtovane v naseljih Smolinci, Čagona, 
Cogetinci, Cenkova, Cerkvenjak, Andrenci, Stanetinci in še kje. 
Veliko je tudi odvisno od zainteresiranosti gospodinjstev in tam, 
kjer bo zainteresiranost večja, bo izgradnja lahko prednostna.

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

Gradnja optičnega omrežja v naselju Cenkova-Cogetinci

OBNOVA VODOVODA V NASELJU 
CENKOVA

Občina Cerkvenjak v okviru sočasne gradnje z optičnim 
omrežjem izvaja projekt obnove dotrajanega vodovodnega 
cevovoda starega prek 45 let na odseku od GD Cerkvenjak v 
smeri naselja Cenkova do območja križišča za Rimsko gomil-
no grobišče in sicer v dolžini cca. 1 km. Investicija je v teku in 
bo v celoti zaključena v mesecu juniju.

Obnova vodovoda Cenkova-Cogetinci

Ob tem se bo izvedla skupaj s podjetjem Telekom tudi ka-
belska kanalizacija za optično omrežje.

Uporabnike in lastnike ob glavni cesti ob tem prosimo za 
razumevanje in sodelovanje z izvajalci.

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 potrebno zave-
dati, da sta tako obe občini oz. njuna gospodinjstva onemogo-
čena oz. nastaja nezmožnost prevezave cca. 40 gospodinjstev, 
tako s strani Občine Cerkvenjak in cca. 5-10 na območju Ob-
čine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki bi se morala priključiti na javno 
vodovodno omrežje, kajti staro in dotrajano omrežje ne omo-
goča 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 tam, kjer 
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 vodovo-
dnega sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje 
v celoti obnovljeno. Za ta namen je občina že naročila iz-
delavo potrebne projektne dokumentacije, ki je predhodno 
nujno potrebna za načrtovanje in izvedbo del.

NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak izvaja ureditev novega naselja Cogetin-

ci (Nedeljko) z izvedbo ceste v asfaltni izvedbi s hodnikom za 
pešce ter novim prehodom za pešce prek regionalne ceste do 
pločnika, ki vodi do centra Cerkvenjaka, do ŠRC Cerkvenjak in 
ostalih delov naselja Kadrenci. Izvedba se načrtuje čez poletje.

Pregledna situacija prehoda za pešce pri 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-
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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 prek 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 bo izvedla tudi celovita komunalna ureditev manjše 
ulice v naselju Cerkvenjak, in sicer na odseku Cerkvenjak – 
Govedič v dolžini cca. 100 m.

Projektna dokumentacija je izdelana, gradbeno dovoljenje za 
poseg je v zaključni fazi pridobivanja ter izvajalec del je izbran.

Uredila se bo cesta z ločenima pasovoma v širini 2,75 m (sku-
paj 5,5, m), ločenim pločnikom širine 1,4 m in prehodom za pešce 
prek regionalne ceste, urejeno meteorno in fekalno kanalizacijo 
ter vodovodno in optično širokopasovno omrežje in javno razsve-
tljavo ter prehodom za pešce prek glavne regionalne ceste. Cesta 
bo v prvi fazi v makadamski izvedbi in brez cestnih robnikov.
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Načrt ureditve ulice Cerkvenjak-Govedič

Investicija se bo izvajala čez poletje oziroma v drugi polovi-
ci leta in bo velika pridobitev za gospodinjstva na tem obmo-
čju ter 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!

16  /  VIZUALIZACIJASituacija dograditve vrtca Cerkvenjak - pogledi

Po izračunih je treba dodati 4 nove oddelke za otroke. Treba 
je zagotoviti zadostno površino notranjih prostorov in zuna-

njih prostorov. Dodatni prostori bi se 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 dvo-
rišču 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. Obstoječ 
ločen objekt namenjen orodju in zunanjim sanitarijam se od-
strani. 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 dosipa (na južni strani) in se obli-
kuje v funkcionalno in prijetno okolico za igranje.

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

Izdelana sta idejna zasnova in idejni projekt, ki bosta bila 
zaključena konec leta 2021. Izdelana je DGD dokumentacija 
in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tudi 
PZI dokumentacija bo zaključena še v letošnjem letu. Projekt 
bo tako v tehničnem delu pripravljen, sledi še finančni in ope-
rativni 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 tr-
žnice v začetku letošnjega leta odkupila zemljišče v centru na-
selja ob transformatorju, in sicer se na predmetnem zemljišču 
načrtuje ureditev manjše javne tržnice in modernega javnega 
parkirišča s cca. 35 parkirnimi mesti in med temi bo ustrezno 
število polnilnih mest za električne avtomobile.

Odstranitev objektov na zemljišču za parkirišče. Foto: V. K. in D. P.

Potreba po ureditvi dodatnih parkirnih mest v centru naselja 
ob objektu OŠ in vrtca Cerkvenjak je nujna, kajti samo v vrtcu je 
preko 100 otrok in temu primerno število zaposlenih in staršev, 
ki pripeljejo otroke v vrtec, OŠ ali pa opravijo drug opravek.
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Obstoječi objekt na zemljišču je porušen in v nadaljevanju 
se bo uredilo parkirišče v gramozni izvedbi, v prihodnje pa 
sledi celovita ureditev.

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- 

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.

V IZVAJANJU

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

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

5. OBRTNA CONA:
 y PRODAJA ZEMLJIŠČ
 y NOVI POSLOVNI OBJEKT V CERKVENJAKU

ZAKLJUČENO

V IZVAJANJU

6. OŠ - VRTEC: PRIZIDAVA VRTCA V PRIPRAVI

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

PRISPEVEK ZA LEPŠI 
VIDEZ KRAJA

Pred kratkim so v središču Cerkvenjaka uredili pročelje ene  
najstarejših stavb. Foto: E. P.
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IZ POMLADI V POLETJE

PROČELJE 
CERKVENJAŠKE 

AMBULANTE V NOVEM 
SIJAJU

Potem ko sta Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, in 
Ksenija Ljubojevič Džaferović, dr. med, specialistka splošne 
in družinske medicine in direktorica Amigdale, d. o. o., v za-
četku marca podpisala novo koncesijsko pogodbo za delovan-
je zdravstvene ambulante v Cerkvenjaku, je zdravstveni dom 
prejšnji mesec dobil tudi obnovljeno pročelje.

S podpisom koncesijske pogodbe za 15 let je tako zdravstve-
na oskrba v zdravstveni ambulanti v Cerkvenjaku zagotovlje-
na do leta 2037.

Občani Cerkvenjaka pa si želijo, da bi se v zdravstvenem 
domu v Cerkvenjaku znova odprla tudi vrata zobozdravstvene 
ambulante.

F. B.

19. DRUŠTVENO 
OCENJEVANJE VIN NA 
TURISTIČNI KMETIJI 

BREZNIK V KOMARNICI
Vinogradniki s področja občine Cerkvenjak 

pridelujejo vedno boljša vina
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, je, v 

marcu 2022, pripravilo 19. ocenjevanje vin, ki je potekalo na 
Turistični kmetiji Breznik v Komarnici pri Cerkvenjaku. Oce-
njevanje so letos zaradi epidemije koronavirusa pripravili sku-
paj z Društvom vinogradnikov Sv. Trojica v Slovenskih gori-
cah. Vinogradniki iz Cerkvenjaka so se ocenjevanja udeležili z 
41-timi vzorci, vinogradniki iz Sv. Trojice pa z 18-timi vzorci. 
Komisijo, ki ko je vodil predsednik Andrej Rebernišek, so se-
stavljali: Tadeja Vodovnik Plevnik, Cvetka Bunderla, Miran 
Reberc ter Matej Rebernišek. Ocenjevanja so se udeležili tudi 
gostje. Na začetku ocenjevanja vin je navzoče pozdravil žu-
pan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Ocenjevanja pa so se 
udeležili 6. cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič, pred-

sednika Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak 
Franc Zorko, predsednik in podpredsednik Društva vinogra-
dnikov Sv. Trojica, Peter Leopold in Marjan Klobasa.

 Po končanem ocenjevanju vzorcev vin vinogradniškega 
društva iz Cerkvenjaka je predsednik komisije Andrej Reber-
nišek povedal, da so cerkvenjaški vinogradniki pridelali do-
bra vina, saj je od 41 vzorcev 20 pridobilo zlato priznanje, 18 
vzorcev pa srebrno priznanje. 

Kot je navada, so v društvu razglasili naj kletarja. Na oce-
njevanju sta z enakim številom točk, 18,40 točke, naslov naj 
kletarja osvojila, za renski rizling Stanko Žmavc in za char-
donnay Vina Breznik.

Udeleženci ocenjevanja

Ekipa za računalniško obdelavo podatkov

Drugi del ocenjevanja je zajemal ocenjevanje vzorcev vina 
članov Vinogradniškega društva Sv. Trojica. Tudi trojiški vi-
nogradniki so po mnenju komisije pridelali dobra vina. 

Med sortami je bil najvišje ocenjen traminec z oceno 18,73 
Marinke Polič. Prvič v devetnajstih letih ocenjevanja so bili 
trije vzorci zvrsti ocenjeni z 18,10 ali več točk, kar je bilo do-
volj za zlato medaljo. Povprečna ocena vseh vzorcev je znaša-
la 18,06 od 20,00 možnih točk. 

Po mnenju podpredsednika društva Petra Leopolda so vi-
nogradniki iz Sv. Trojice dosegli tako dobre rezultate pri kle-
tarjenju, ker so se pridno udeleževali predavanj o negi vina v 
kleteh, ki jih je pripravljalo društvo.

Ob zaključku ocenjevanja sta vinogradnikom čestitala župan 
Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in v imenu župana Občine 
Sv. Trojica, Davida Klobasa, predsednik Društva vinogradni-
kov Sv. Trojica Marjan Klobasa. 

Ludvik Kramberger
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VELIKA NOČ
NAJVEČJI KRŠČANSKI 

PRAZNIK
Velika noč je največji krščanski praznik. Kristjani ta dan 

praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki petek so 
Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, je vstal 
od mrtvih.

Velikonočne tradicije se od države do države razlikujejo. Po 
tradiciji je na veliki petek zapovedan strogi post, na veliko so-
boto se blagoslovijo (žegnajo) velikonočne jedi, ki se po tem 
smejo zaužiti šele pri nedeljskem zajtrku.

Praznik sam ima korenine v judovstvu pa tudi v starih po-
ganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi. Pri nas pa 
prazniku rečemo tudi vüzem. 

Velika noč je premakljiv praznik, v odvisnosti od datuma 
velike noči so tudi datumi nekaterih drugih cerkvenih prazni-
kov in tudi pust. 

Na prvem ekumenskem koncilu v Nikeji so določili, da se 
veliko noč praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni 
luni. Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom. 
Vendar pa cerkev nikoli ni popolnoma sledila najnovejšim as-
tronomskim odkritjem.

V veliki večini evropskih držav v katoliških cerkvah na veli-
konočni četrtek prenehajo z zvonjenjem. Zvonovi se spet ogla-
sijo na veliko soboto zjutraj, ko oznanijo Jezusovo

» vstajenje«. Čez dan se vrstijo v cerkvah, kapelah in križih 
blagoslovi ali žegen velikonočnih jedi. In tudi letos je bilo 
tako. V okrašenih košarah, ki jih ljudje prinesejo k žegnu, so 
obvezno šunke, klobase, jajca, hren potice in beli velikonočni 
kruh (pisanka). 

V naših krajih so bile z veliko nočjo povezane razne navade. 
Denimo: poskusiti devet pisank, češ da prinesejo moč. Seveda 
pa ni manjkalo streljanja z možnarji in karbidom. Streljanje ali 
pokanje je danes prepovedano in predpisane kazni niso nič kaj 
zanemarljive. Tako imamo v Sloveniji vedno več društev, ki 
obujajo stare običaje. 

Le v okviru društva je namreč mogoče dobiti dovoljenje za 
streljanje z možnarjem. Strelci pa morajo imeti tudi potrdilo 
o usposobljenosti. Manjkali pa nekoč niso tudi velikonoč-
ni kresovi. V današnjem času veliko nočno kresovanje tone  
v pozabo.

Pripravil: Franc Bratkovič

TRADICIJA 
POSTAVLJANJA MLAJEV 

ŠE NE BO IZUMRLA
Člani Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak so 

po stari domeni tudi letos na predvečer 1. maja postavili pr-
vomajsko drevo »majpan«, kot mlaj imenujemo v osrednjih 
Slovenskih goricah. Drevo je letos daroval Tomaž Kšela.

Mlaj ali majpan se že dolga desetletja postavlja na predvečer 1. 
maja, mednarodnega delavskega praznika – praznika dela. Tradi-
cija prvega maja seže v leto 1886 s Haymarketskim izgredom v 
ameriškem Chicagu, ko je Federacija organiziranih obrti in dela-
vskih zvez po uspehih, ki jih je doseglo kanadsko delavsko giba-
nje, zlasti leta 1872, zahtevalo več delavskih pravic, med njimi 
predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. V 20. stoletju je prvi maj 
pridobil uradni status praznika dela, začenši v Sovjetski zvezi.

Pred 2. svetovno vojno se praznik v Sloveniji ni uradno obe-
leževal, čeprav so neuradne slovesnosti obstajale in jih oblast 
načeloma ni prepovedala.

Postavitvi »majpana« in skupinskemu fotografiranju je sledilo še 
druženje s pogostitvijo.

Takšen je bil pogled na kresovanje pri čebelarskem domu v Čagoni, 
kjer so čebelarji postavili tudi manjši »majpan«

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

Sicer pa ta praznik praznuje večina držav sveta, redka iz-
jema so ZDA. Praznik z dolgo zgodovino je tudi simbol svo-
bode in bujne rasti. V prejšnjem sistemu je bil 1. maj tudi čas 
množičnih delavskih srečanj, na katerih so delavci delodajalce 
spomnili na svoje pravice.

Franc Bratkovič 
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FLORJANOVA MAŠA ZA 
VSE POKOJNE IN ŽIVEČE 

GASILCE
4. maja goduje svetnik Florjan, zavetnik gasilcev in pripro-

šnjik zoper ogenj in požare. Po tradiciji so se gasilci PGD Cer-
kvenjak tudi letos v nedeljo, 8. maja, odpravili k Florijanovi 
gasilski maši, ki jo je daroval cerkvenjaški župnik Janko Babič, 
tudi sam gasilec in član cerkvenjaškega gasilskega društva. V 
molitvi so se spomnili vseh rajnih in živečih članov in članic 
društva ter njihovih dobrotnikov. Gasilce in farane pa sta pri 
maši nagovorila in se jim zahvalila za njihovo humano gasilsko 
delo Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, in Aleš Bezjak, 
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak.

Gasilsko mašo je popestril Otroški pevski zbor

8. maja pa praznujemo tudi mednarodni oziroma svetovni 
dan gasilcev.

F. B.

DAN BRIGADIRJEV V 
LENARTU

V soboto, 7. maja, so se na lenarški Polani na dnevu briga-
dirjev srečali nekdanji slovenski brigadirji. Prišli so s Koroške, 
iz Velenja, Škofje Loke, Šentjurja, Ptuja in kluba gostiteljev 
Lenart, ki združuje brigadirje iz vseh šestih občin na območju 
UE Lenart.

Brigadirji in brigadirke, ki še tudi danes izvedejo kakšno de-
lovno akcijo, so si na Zavrhu, kamor je nekoč zahajal general 
Rudolf Maister, pod vodstvom vodiča Stanka Kranvogla ogle-
dali Maistrovo spominsko sobo. Pomudili so se tudi na bazarju 
semen in sadik v sodelovanju z zeliščarkami iz Voličine, ki sta 

organizirala Razvojna agencija Slovenske gorice in LAS Ov-
tar Slovenskih goric. Vzdušje je bilo enkratno, saj so dekleta in 
žene na bazarju bile pohvale vredne gostiteljice.

Brigadirje so v Lenartu pozdravili Koloman Lainšček, pred-
sednik Zveze brigadirjev Slovenije, mag. Janez Kramberger, 
župan Občine Lenart in Marija Šauperl, predsednica Kluba 
brigadirjev Slovenskih goric.

V programu srečanja je bila predvidena tudi delovna akcija, 
barvanje ograje na Poleni, a jo je žal preprečilo deževno vre-
me. Delo so potem čez nekaj dni nekdanji brigadirji Sloven-
skih goric, danes nekoliko osiveli možje in žene, opravili sami. 

Kot je dejala Marija Šauperl, je bil dan brigadirjev v Lenartu 
in na Zavrhu kljub dežju bil sončen. Uspešno pa v naslednjih 
dneh izvedena tudi delovna akcija barvanja ograje v skupni 
dolžini 1200 metrov ob hipodrom stezi in igriščih na Poleni. 
Brigadirji in brigadirke so tako znova dokazali, da še znajo 
prostovoljno narediti veliko delo.

Franc Bratkovič

SKUPNA EKSKURZIJA 
DKDŽ IN 

VINOGRADNIKOV V 
GORIŠKA BRDA

Po dveh sušnih letih, kar se tiče izletov, smo članice in čla-
ni Društva kmečkih deklet in žena ter Društva vinogradnikov 
in ljubiteljev vina Cerkvenjak, kakor smo načrtovali že v let-
nem načrtu društva, prvo popraznično soboto v maju – letos  
je to bil 7. maj, organizirali in izvedli skupno ekskurzijo v  
Goriška Brda. 

Poleg čudovite pokrajine, kljub rahlo oblačnemu vremenu, 
smo med potjo uživali ob dobri družbi, ogledu naše čudovite 
dežele; v Brdih smo si ogledali samostan v Kostanjevici, va-
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15. BLAGOSLOV 
MOTORJEV V 

CERKVENJAKU
Sončni dnevi se že vrstijo, s tem pa privlačijo motoriste in 

motoristke na cesto, kar potrjuje tudi nedelja, 15. 5. 2022.
Že jutro je naznanilo sonce in tako kazalo na lep dan za vo-

žnjo z motorjem.
Po načrtovanju Moto kluba je sledil 15. blagoslov motorjev 

v Cerkvenjaku, na katerega smo se dobro pripravili, vse od po-
trebnih papirjev za prireditev ter hrane in pijače za pogostitev. 

Maša ob 10. uri, posvečena naši dolgoletni predsednici klu-
ba, Tončki Divjak, je bila iztočnica za dogajanje nedeljskega 
jutra. Po maši je sledil kratki nagovor predsednika kluba, ka-
teremu sta se pridružila tudi govor župana Marjana Žmavca 
ter govor dobrih prijateljev motoristov iz Šempetra pri Novi 
gorice, predsednika kluba Kavalirji g. Domna Hanžič. 

Po končanih govorih je sledil blagoslov, ki ga vsako leto 
župnik fare Svetega Antona, gospod Janko Babič, res dobro 
izvede. Naš klub letos praznuje 20 let delovanja, zato smo se 
na obisk in na pogostitev dobro pripravili.

Pogostitev po blagoslovu za vse udeležence ter kramljanje 
se je zavleklo do popoldanskih ur. 

Vsem motoristom in motoristkam ter udeležencem v pro-
metu želim varno motoristično sezono ter naj nas spremljajo 
besede župnika Janka, da blagoslov motorjev ne bo povečal 
varnosti v prometu, v kolikor za to ne bomo naredili nič sami. 

Predsednik kluba Igor Lempl

STAREJŠE GASILKE 
SO SE S TEKMOVANJA 
VRNILE Z MEDALJAMI

Potem ko dve leti tudi gasilskih tekmovanj ni bilo, so ta 
znova dovoljena. Nanje se od začetka maja na vajah pripra-
vljajo tudi starejše gasilke in starejši gasilci PGD Cerkvenjak. 

V petek, 20. maja, sta se že preizkusili na gasilskem Tradicio-
nalnem memorialnem tekmovanju Kek, Brajnik v organizaciji 
prijateljskega PGD Maribor-Pobrežje obe omenjeni gasilski 
enoti. Gasilske so se z tekmovanja za doseženo tretje mesto, 
vrnile z medaljami in pokalom.

F. B. 

CERKVENJAŠKI GASILCI 
POSADILI NADOMESTNI 

CEPIČ JOHANEZOVE TRTE
PGD Cerkvenjak je bilo pred petimi leti ob 85-letnici ob-

stoja in delovanja prejemnik cepiča Johanezove trte, potomke 
najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta. Cepič trte se je 
dobro prijel in lani in že predlani obrodil nekaj lepih grozdov 
ter se tudi lepo razrasel.

Nadomestni cepič so posadili z željo, da bi lepo uspeval.

Po končani trgatvi lansko jesen so gasilci opazili, da je trs 
pri zemlji odlomljen. Zato so letos od Marjana Žmavca, go-
spodarja Johanezove trte in župana Občine Cerkvenjak, prejeli 
nadomestni cepič. Tega so posadili na predvečer prvega maja. 
Tudi za tega bo skrbel Feliks Borko.

F. B.

sico Šmartno, stolp na Gonjačah, peljali proti gradu Dobro-
vo skozi Vipolže, mimo dvorca Gredič. Mimo gradu smo se 
spustili do kleti Brda, kjer smo ob bogati predstavitvi kleti ter 
degustaciji zaključili uradni del ekskurzije. Bilo je ču-do-vi-to.

Franci Zorko
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NOVI LASTNIK 
»ZADRUGE« V 

CERKVENJAKU JE 
AGROLIT

Premoženje Kmetijske zadruge Lenart v stečaju, v ka-
terega sodi tudi trgovina z bencinskim servisom v Cer-
kvenjaku, je na dražbi kupilo podjetje Agrolit iz Litije, 
na čelu katerega je direktor mag. Urban Grošelj. Agrolit 
je kupil premoženje KZ Lenart v celoti že na prvi dražbi,  
ki je bila decembra lani. To premoženje poleg nepremič-
nin v Cerkvenjaku predstavljajo še podobne nepremičnine  
in zemljišča v Cankovi, Kuzmi, Sveti Ani, Jurovskem  
Dolu, Rogaševcih, Zgornjih Žerjavcih, Jablancah in po-
slovno-kmetijski center v Lenartu. Za vse skupaj je Agro-
lit odštel skupaj z davkom na dodano vrednost preko 4,1 
milijona evrov.

Sicer pa podjetje Agrolit proizvaja tudi izdelke za dom, 
vrt in njivo, ukvarja se z veleprodajo lastnih izdelkov in 
proizvodov priznanih svetovnih proizvajalcev ter ima svo-
je kmetijske in vrtnarske maloprodajne enote. Pred naku-
pom KZ Lenart je imel Agrolit okoli 90 zaposlenih in okoli 
11,5 milijona evrov celotnega prihodka na leto. Danes ima 
podjetje 110 zaposlenih, 25 trgovin in lastno proizvodnjo 
izdelkov za dom, vrt in njivo. O tem, kakšne načrte ima 
Agrolit s trgovino v Cerkvenjaku, smo povprašali njegove-
ga direktorja mag. Urbana Grošlja.

Direktor Agrolita mag. Urban Grošelj: Agrolit iz Litije se je od 
1984, ko sta ga ustanovila moja starša, do danes iz podjetja v garaži 
razvil v podjetje s 110-imi zaposlenimi, 25-imi trgovinami in lastno 
proizvodnjo za dom, vrt in njivo. Foto: Arhiv Agrolita

V stečajnem postopku za KZ Lenart je Agrolit kupil premože-
nje stečajnega dolžnika v celoti, torej tudi trgovino in bencinski 
servis v Cerkvenjaku. V razvitih državah stečaj podjetja izvedejo 
hitro, tako da stranke tega skoraj ne opazijo, samo lastnik se 
menja. Kako je bilo v tem primeru? 

Agrolit je pristopil k dražbi 14. 12. 2021 in bili smo uspešni. 
Pripravili smo se na 15-dnevni rok do pravnomočnosti in nato 
nakazali celotno kupnino. Ker se je za trenutnega najemnika 
KZ Ptuj vse odvijalo prehitro, so vložili neutemeljeno pritož-
bo na sklenitve prodajne pogodbe. Tako so postopek zavlekli 
do sredine marca, ko je Višje sodišče v Ljubljani odločilo, da 
pritožba nima osnove in jo je zavrglo, pogodba pa je v istem 

trenutku postala pravnomočna. V vmesnem času smo lahko iz 
različnih ust poslušali zgodbice, da nimamo dovolj sredstev za 
poplačilo kupnine in še kaj bi se našlo. Naslednji dan po odlo-
čitvi smo nakazali celotno kupnino. Ker se tudi to ni izšlo po 
njihovih kalkulacijah, so ponovno vložili pritožbo na sklep o 
izročitvi nepremičnin. Torej, če odgovorim na vaše vprašanje, 
ali je stečajni postopek tekel hitro, lahko rečemo, da navzven 
se je celotna sprememba zgodila zelo hitro, saj smo po pre-
vzemu posamezne trgovine, le-to že v naslednjih dneh odprli. 
Če pogledamo celotno pravno kalvarijo, pa je bila dolga in 
nepotrebna, vendar zakon to omogoča in na to nimamo vpliva.

Sicer pa so naši prevzemi vseh trgovin potekali 7 tednov, 
vsak konec tedna smo prevzeli novo trgovino, jo očistili, pre-
uredili, napolnili in jo tako pripravili za nadaljnje poslovanje. 
Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi kupci čim manj 
občutili zamenjavo lastnika. Seveda nas do popolne ponudbe v 
trgovinah čaka še kar nekaj dela. Iz tedna v teden bomo boljši.
Kdaj je Agrolit postal lastnik in kdaj je prevzel trgovino in ben-
cinski servis v Cerkvenjaku? Ste še ujeli spomladansko sezono, 
ko vsi, ki obdelujejo zemljo, potrebujejo največ repro materialov 
za kmetijstvo in vrtove? Ste po prevzemu trgovine zadržali zalo-
ge in zaposlene od najemnika premoženja KZ Lenart v stečaju 
ali ste zastavili koncept trgovine popolnoma na novo?

Logičen plan je bil, da se vsi prenosi trgovin naredijo v zim-
skem času, ko trgovine še ne delujejo s polno paro. Zaradi že 
omenjenih pritožb se je prevzem premaknil v glavno kmetij-
sko - vrtnarsko sezono, kar je še dodatno obremenilo celoten 
sistem podjetja. S pridnimi in zvestimi zaposlenimi smo uspeli 
do konca pozitivno pripeljati tudi ta velik izziv. Tako smo sredi 
sezone uspešno prevzemali nove trgovine in »starim« 17 eno-
tam nudili potrebno podporo, da so lahko v dobro naših strank 
sezono pripeljali uspešno do konca.

Zaradi že omenjenih pritožb smo zahtevali prazne trgovine, 
čeprav bi se s pametnim poslovnim dogovorom lahko to dru-
gače izpeljalo. Vse zaposlene v teh trgovinah smo povabili, da 
se zaposlijo pri nas. Nekateri so stopili na naš vlak, nekateri so 
se odločili drugače. 

V osnovi ostajamo kmetijsko-vrtnarska trgovina, s časom 
bomo dopolnili programe, ki so bili sedaj v pomanjkanju. Pre-
bivalci Cerkvenjaka so že izrazili nekatere želje, kaj bi želeli 
v trgovini. Poizkušamo se v čim večji meri prilagoditi, seveda 
kolikor je le možno. Želimo postati trgovina, kjer bodo prebi-
valci Cerkvenjaka dobili vse, kar potrebujejo za svojo njivo, 
dom in vrt, vse po konkurenčnih cenah.

Trgovino in bencinsko črpalko nekdanje Kmetijske zadruge Lenart, 
ki je morala v stečaj, je na dražbi kupilo podjetje Agrolit iz Litije. 
Foto: T. Kšela

V SKRBI ZA RAZVOJ
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Agrolit je od leta 1984, ko sta ga ustanovila vaša starša, s svo-
jo maloprodajno mrežo prodrl že v številne slovenske regije od 
Primorske, Notranjske in Dolenjske preko Osrednje Slovenije 
do Podravja in Prekmurja. Kako nameravate izkoristiti to pred-
nost in kaj vse boste ponudili potrošnikom v Cerkvenjaku? Ko-
liko ima vaše podjetje, ki je doslej razvilo deset svojih blagovnih 
znamk, lastnih proizvodov? Bralce zagotovo zanima tudi, ka-
kšen je odpiralni čas v vaši maloprodajni enoti v Cerkvenjaku?

Vsekakor se z večanjem maloprodajne mreže povečuje tudi 
ekonomija obsega, ki na koncu našemu kupcu prinese kvalite-
tne proizvode po zelo konkurenčni ceni, izboljšuje se tako širi-
na kot kvaliteta ponudbe. Vsekakor pa ima vsaka regija svoje 
specifike in priložnosti. 

Tako smo letos že prodajali hren iz Slovenskih goric po vseh 
naših maloprodajnih enotah. Priložnosti je veliko, le zagrabiti 
jih je potrebno. Trgovina je na začetku odprta vsak dan od 8h 
do 16h , ob sobotah od 8h do 13h ure. Kasneje pa s širitvijo 
asortimana in ponudbe želimo odpiralni čas razširiti.
Vaše družinsko podjetje, ki ima že dolgo tradicijo, se ponaša z 
odgovornim delom, kakovostjo in zanesljivostjo. Nam lahko na 
kratko predstavite njegov razvoj. Kakšni so vaši načrti v Cerkve-
njaku in nasploh v tem delu Slovenije.

Začetki podjetja Agrolit segajo v leto 1983, ko sta starša za-
čela delati cepilno smolo in kolofonijo, ob delu, kot popoldan-
sko obrt. Nato se je podjetje po osamosvojitvi preoblikovalo v 
družbo Agrolit. 

Od takrat smo iz garaže z veliko vloženega dela in truda 
priplezali do 110 zaposlenih s 25 trgovinami, lastno proizvo-
dnjo izdelkov za dom, vrt in njivo. Izdelujemo tekoča gno-
jila za različne trgovske blagovne znamke, med drugim tudi  
naš Cvetal.

Prevzete trgovine bomo najprej uredili in primerno opremili, 
razširili programe in ponudbo. Našim strankam in potencial-
nim kupcem želimo ponuditi vse, kar potrebujejo za njihovo 
delo okoli kmetije in hiše po konkurenčnih cenah. Vsekakor 
pa je potrebno še kar nekaj dela, da bo vse na svojem mestu.
V zadnjem času je po mnogih letih ponovno v ospredju vpraša-
nje samooskrbe s hrano. Včasih so zadruge imele na tem podro-
čju pomembno vlogo: gobe, jajca, sadje in različne kmetijske 
proizvode so odkupovale od malih proizvajalcev in jih proda-
jale potrošnikom. Ali danes predpisi njihovo takšno dejavnost 
še sploh omogočajo? Kje kot ambiciozno in inovativno podjetje 
vidite svoje mesto v prizadevanjih za razvoj kulture samooskrbe?

Podjetje Agrolit je lani z ožjo ekipo izdelal in potrdil  
petletni trajnosti načrt razvoja podjetja Agrolit d.o.o., v tem 
načrtu smo med drugim opredelili, da bomo aktivno pristopili 
k širjenju zavesti in kulture o pomenu samooskrbe za vse pre-
bivalce Slovenije.

Dejstvo je, da pridelava lastne hrane, ne samo, da je stro-
škovno smiselna, je tudi domača in tako vemo, kaj dajemo v 
usta, saj je pridelana na naših njivah in naših vrtovih. S samo-
oskrbo torej pozitivno vplivamo na svoje življenje in življenje 
vseh bližnjih.
Vaš kolektiv je, kot radi poudarjate, mlad in prodoren? Še vedno 
med domačini v Cerkvenjaku iščete sodelavce?

Tako je, imamo mlado ambiciozno ekipo, ki deli enake po-
glede na delo, ustvarjanje in širjenje podjetja. Na območju Slo-
venskih goric in Goričkega imamo sedaj 8 trgovin, kjer bomo 
ob dobrem delu zagotvoo potrebovali še dodatne okrepitve. 
Tako vedno vabimo vse, ki radi delajo, so ambiciozni, pošteni, 
samoiniciativni, da nam pošljejo zanimanje in svojo predstavi-
tev na naš mail zaposlitev@agrolit.si. Vloge bomo z veseljem 
pregledali in zainteresirane povabili na pogovor.

Tomaž Kšela

NOVA »TOVARNA« V 
BRENGOVI

V poslovno obrtni coni v Brengovi je zrasla nova, zelo ve-
lika proizvodna dvorana, ki se razteza kar na 600 kvadratnih 
metrih površine. Investitor sta podjetji MATT-PRO ter Domat 
d.o.o. V novi hali domuje Domat d.o.o., ki proizvaja kovinske 
izdelke in izvaja montaže kovinskih objektov ter druge projek-
te po željah naročnikov.

Podjetji MATT-PRO, Matej Dolinar s.p. ter Domat d.o.o. sta v po-
slovno obrtni coni v Brengovi postavili veliko, novo proizvodno halo – 
pravo »tovarno«, ki se razteza na 600 kvadratnih metrih.

V novi proizvodni hali ima prostore tudi podjetje MATT-PRO, 
Matej Dolinar s.p. za obdelavo kovin, ki s sodobnimi CNC stroji 
proizvaja najzahtevnejše kovinske izdelke. V obeh podjetjih, ki 
se izjemno hitro razvijata, je že 17 zaposlenih, ki izvajajo dela 
doma in v sosednji Avstriji.

Gonilna sila hitro razvijajočega podjetja Domat d.o.o. so Tomaž 
(prvi z leve), Matej in Tanja Dolinar.

Kot pravi Matej Dolinar, se je vse skupaj začelo leta 2016, 
ko je bil zaposlen v Avstriji. Ker si je od nekdaj želel posta-
ti samostojni podjetnik, je takrat ustanovil podjetje MATT- 
PRO za obdelavo kovin ter iz Nemčije nabavil stroj CNC in 
v domači garaži na Peščenem Vrhu začel poslovati in delati. 
Najprej je v kooperaciji z drugimi podjetji izvajal struženje 
kovinskih izdelkov za potrebe strojegradnje, hitro pa se je sa-
mostojno lotil tudi izdelave zelo zahtevnih kovinskih proizvo-
dov, ki zahtevajo izjemno natančnost. Pri delu mu je pomagala 
žena Tanja, ki je iskala delo, odgovarjala na povpraševanje in 
nasploh skrbela za komercialno plat poslovanja. Kmalu se je 
dejavnost podjetja MATT-PRO tako razvila, da je bilo treba 
nabaviti dodaten CNC stroj.
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Matej Dolinar pred sodobnim CNC strojem, na kakršnih proizvaja-
jo najzahtevnejše in najbolj natančno izdelane kovinske izdelke za 
strojegradnjo.

Matej Dolinar je po poklicu strojni inženir. Predno je stopil 
na samostojno pot, si je izkušnja in znanje nabiral v Tehnocen-
tru na Ptuju, v Strojegradnji v Mariboru, v Strojegradnji Šker-
janec, v Semsu v Ljutomeru, zaposlen pa je bil tudi v podjetju 
za obdelovanje kovin v Avstriji, kjer je delal na prototipih. 

Leta 2018 je Matej Dolinar skupaj z bratom Tomažem usta-
novil še podjetje Domat d.o.o., ki je začelo proizvajati in mon-
tirati kovinske konstrukcije, kovinske ograje, kovinske garaže, 
nadstrešnice in hale ter druge kovinske konstrukcije po željah 
naročnikov. Med drugim sta podjetji MATT-PRO ter Domat 
d.o.o. v poslovno obrtni coni v Brengovi za svoje potrebe 
zgradili tudi čudovito proizvodno halo, ki jima bo omogočila 
nadaljnji razvoj. Kot pravi Matej Dolinar obe podjetji MATT- 
PRO in Domat d.o.o. namreč veliko pozornosti posvečata ra-
zvoju, uvajanju novih tehnoloških procesov ter izobraževanju, 
usposabljanju in motiviranju kadrov za delo v mednarodnem 
podjetju, saj si prizadevajo za uveljavitev tako na domačem 
kot tujih trgih. Trenutno deset delavcev izvaja montažna dela 
na objektu v sosednji Avstriji. Na delovišče in nazaj se vsak 
dan vozijo s službenimi vozili iz Brengove.

Podjetji Domat d.o.o in MATT-PRO zaposlujeta v glavnem 
domačine, pri razvoju podjetja pa pomagajo tudi starši. Pri 
obeh podjetjih gre za klasični družinski podjetji, ki se zahva-
ljujoč prizadevnosti in inovativnosti vseh članov razvijata zelo 
hitro. Kot pravi Matej Dolinar v obeh podjetjih prisegajo na 
kakovost, funkcionalnost, hitrost in dosledno izpolnjevanje 
zahtev naročnikov. »Pri poslovanju dajemo kakovosti prednost 
pred količino,« poudarja, kar se nam je doslej obrestovalo.

Kakšni pa so razvojni načrti Domata? Glede na to, da ima 
podjetje nove proizvodne prostore, nameravajo najprej v njih 
razviti proizvodnjo v polnem obsegu. Poleg večjih in velikih 
poslov sprejemajo tudi naročila za postavitev aluminijastih 
ograj, kovinskih nadstrešnic, panelnih ograj, kovinskih garaž 
in drugih manjših kovinskih objektov. »Za kovinske objekte 
se ljudje vse bolj zanimajo, saj so veliko bolj trajni in jih je 
lažje vzdrževati kot lesene, stroški za njihovo postavitev pa, če 
izračunamo vse skupaj, niso toliko večji,« pravi Matej Dolinar.

V podjetjih MATT-PRO ter Domatu pa načrtujejo, da bodo 
v prihodnosti veliko proizvodno halo v poslovno obrtni coni 
v Brengovi še podaljšali tako, da bo na koncu imela skupaj 
1200 kvadratnih metrov površine. Če bo šlo vse po načrtih, 
bo to podjetje še večji zaposlovalec v občini Cerkvenjak, kot 
je že sedaj.

Kdo pa je izbral imena za obe podjetji, ki sta za naše kraje 
kar malce neobičajna. »Podjetje MATT-PRO je dobilo ime po 
imenih članov naše družine – MAtej, Tanja, Taj,« pravi smeje 
Matej Dolinar. »Podjetje Domat pa ima ime po bratih DOlinar 
Matej in Tomaž.«

Sicer pa v teh dneh tako kot nobenemu podjetju v Sloveniji 
tudi Domatu d.o.o. in MATT-PRO-ju ni lahko, saj se energenti 
dražijo, povišanje cen hrane pa bo prej kot slej privedlo tudi do 
dviga vseh drugih proizvodnih stroškov in stroškov dela. »To 
terja od nas nekoliko več previdnosti pri poslovanju, razvojnih 
načrtov podjetij MATT-PRO in Domat pa ne bo prekrižalo,« 
pravi Matej Dolinar.

Tomaž Kšela

O SEJMU KOS 2022
V Lenartu je med 27. in 29. majem na Hipodromu Polena v 

Lenartu potekal tradicionalni in jubilejni, že deseti, Kmetijsko-
-obrtniški sejem Lenart. Potem ko je zadnji dve leti prireditev 
zaradi razmer povezanih s covidom odpadla, so organizatorji 
znova v osrčje Slovenskih goric pritegnili veliko razstavljav-
cev in obiskovalcev. Rdeča nit sejma ostaja enaka, dodatno je 
potekal Festival slovensko-goriške gibanice in Festival zelja, 
repe in fižola ter posvet na temo Slovensko kmetijstvo po letu 
2023. Sejem je slovesno odprl mag. Aleš Irgolič, bivši državni 
sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Direktor sejma KOS Franc Lovrenčič je prepričan, da jim je 
tudi letos uspelo pripraviti kakovosten tridnevni dogodek, saj 
sejem še vedno ostaja brez vstopnine in parkirnine.

Program je bil pester in popestren z novostmi, a glavni do-
godki sejma ostajajo: nastop ljudskih godcev, tekmovanje v 
kuhanju štajerske kisle župe, vinski dan, razstava malih živa-
li, predstavitev treninga psov, revija otroškega vodenja telet 
Liska, predstavitev novih projektov, ki jih izvajata Razvojna 
agencija Slovenske gorice in LAS Ovtar Slovenskih goric, pri-
hod starodobnikov, nastop country plesnih skupin in zabava za 
najmlajše obiskovalce. Poskrbljeno je bilo tudi za raznovrstno 
in kakovostno gostinsko ponudbo, ki jo vedno bolj dopolnju-
jejo lokalni ponudniki.

Razvojna agencija Slovenske gorice v sklopu sejma v so-
delovanju s KGZ Ptuj, KKS Lenart, Društvom kmečkih žena 
in deklet Lenart, Radiem Slovenske gorice in Izobraževalnim 
centrom Piramida Maribor je pripravila Festival slovenskogo-
riške gibanice, na katerem je bilo možno poskusiti gibanice, ki 
so prispele na ocenjevanje in jih je strokovna komisija ocenila 
v sredo, 11. maja, v Centru Slovenskih goric. Izbor in ocenje-
vanje kraljice gibanice je izvedla posebna strokovna komisija. 
Ocenjevala se je senzorika in prezentacija same jedi v njeni 
tradicionalni obliki. Najboljša gibanica Andreje Bunderla je 
bila na voljo za pokušino na sejmu KOS, kjer je zmagovalka 
prevzela priznanje in sodelovala na okrogli mizi na temo giba-
nice in kulinarične dediščine Slovenskih goric. Na natečaju so 
se ocenjevale zgolj gibanice, ki so v svoji tradicionalni izvedbi 
in sestavi značilne za območje Slovenskih goric.



16. JUNIJ 2022 ZRNJE

23

V sklopu sejma je bil izveden tudi Festival zelja, repe in fižo-
la, ki se je pričel v petek, 27. maja, s pogostitveno ponudbo Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Dijaki so skupaj s 
profesorico Zdenko Mesarič pripravili nabor jedi iz fižola, repe 
in zelja v trendu s časom (na žlico, namazi, pecivo ...). Hkrati so 
jedi na žlico iz omenjenih zelenjadnic v ponudbi sejemskih jedi 
Ovtarjeve mreže ponudnikov v pokritem delu sejmišča.

Strokovni del festivala s strokovnim posvetom o zelju, 
repi in fižolu je vodila Miša Pušenjak, svetovalka specialist-
ka iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavod Ma-
ribor za zelenjadarstvo in okrasne rastline. Obiskovalci so 
si lahko ogledali tudi razstavo raznih sort fižola, ki jih je za 
to priložnost posodila kmetovalka in ljubiteljska zbiratelji-
ca sort fižola Nataša Šalamun iz Cerkvenjaka, ki je tudi so-
delovala na posvetu. Ob Miši Pušenjak in Nataši Šalamun 
so na posvetu sodelovali še profesorica Zdenka Mesarič in 
Stanislava Pažek iz KGZ Ptuj, KKS Lenart ter direktorica 
Razvojne agencije Slovenskih goric dr. Milojka Domajnko. 
Na festivalu pa je bilo možno dobiti letake z recepti. 

Namen festivala je predstavitev tehnologij pridelave in pre-
delave vrtnin v Slovenskih goricah, predstavitev kmetij, osve-
ščanje o prednostih uživanja hrane iz naše bližine in kulinarič-
ne delavnice na temo vključenih vrtnin.

Vir: http://www.sejem-lenart.si/portal/index.php

LAS OVTAR 
SLOVENSKIH GORIC 

POVEZUJE

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice kot vodilnemu par-
tnerju LAS Ovtar Slovenskih goric med drugim izvajamo pro-
jekte za razvoj podeželja in Slovenskih goric, s katerimi želimo 
zadovoljiti potrebe, ki se pojavljajo v regiji. Zelo aktivni smo 
tudi na področju samooskrbe in turizma, kjer smo v zadnjem 
času kljub omejevalnim ukrepom izvedli precej aktivnosti. 

V projektu Na tržnico z Ovtarjem smo na območju Sloven-
skih goric soorganizirali 10 tržnično-sejemskih dogodkov z 
željo, da bi se vzpostavila mreža tržnic in Ovtarjeve ponud-
be po vseh naših občinah. Nekatere občine že samoiniciativno 
organizirajo lokalne tržnice, ponudniki pa opažajo, da se tudi 
obisk počasi veča. Prav tako smo obiskali šole in druge obrate 
javne prehrane, ki smo jim predstavili katalog javnih naročil, 
predvsem pa smo jih informirali o lokalni ponudbi v naši ne-
posredni bližini. S tem želimo obrate javne prehrane še bolj 
povezati z lokalno ponudbo, da bi dvignili raven samooskrbe, 
pa tudi otrokom v šolah lahko na tak način omogočimo bolj 
zdravo in domačo hrano. Na terenu pogosto ugotavljamo, da 
tako prebivalstvo kot tudi institucije oz. organizacije zelo slabo 
poznajo lokalno ponudbo izven matične občine, zato so bile te 
aktivnosti sprejete zelo pozitivno. Povezali smo se tudi s KGZS 
Zavodom Maribor, ki so na celotnem območju izvedli veliko 
strokovnih svetovanj in tudi izobraževanj za NPK zelenjadarja.

S projektom Ovtar na rajžo gre smo veliko poudarka dali 
na promociji turizma, pravkar pa poteka zbiranje informacij 
pri ponudnikih na terenu. V poletnem času bosta namreč iz-
šla kataloga lokalne in turistične ponudbe Slovenskih goric, 
vključitev pa je za ponudnike brezplačna. Prav tako pripra-
vljamo skupni spletni portal, kjer bo mogoče pridobiti infor-
macije o nastanitvi, doživetjih, odprtih restavracijah in drugih 
točkah interesa na našem območju, turistično ponudbo pa bo 

mogoče najti tudi na novi pregledni karti. Za večjo promocijo 
naše kulinarike smo izvedli tudi festival slovenskogoriške gi-
bance s strokovnim posvetom in ocenjevanjem te kulinarične 
posebnosti, poleg nabave različnega promocijskega materiala 
pa smo za ponudnike izobraževali v uporabi orodij za digitalno 
promocijo. Kot osrednja turistično-informacijska točka Slo-
venskih goric opažamo, da naša regija postaja za turiste vedno 
bolj zanimiva, zato bi jim želeli informacije servirati na enem 
mestu, da bi ostali pri nas čim dlje časa in da bi naše ponudnike 
spodbudili k večjemu povezovanju in sodelovanju.

Poleg vseh projektov na območju LAS Ovtar Slovenskih go-
ric pa dobro sodelujemo tudi z drugimi regijami v Sloveniji in 
tujini. Pisali smo že o vzpostavljanju sprejemnega organizatorja 
potovanj za širše območje Štajerske, kjer je RASG vodilni par-
tner, aktualni pa so tudi projekti sodelovanja na mednarodni rav-
ni s hrvaškimi, avstrijskimi in drugimi LAS, kjer bi izpostavili 
razvojno naravnane aktivnosti na področju kmetijstva v projektu 
Humusprojekt-Högi. V tem pilotnem projektu sodeluje veliko 
število kmetij na slovenski in avstrijski strani, kjer z različnimi 
prijemi in načini obdelave zemlje poskušajo dvigovati delež hu-
musa v tleh s pomočjo vezave CO2. V Cerkvenjaku bomo preko 
projekta Zelene Slovenske gorice kmalu nabavili energetsko ne-
odvisno solarno klop, v nekaterih šolah v Slovenskih goricah pa 
bomo izvedli tudi podjetniški krožek. Iz sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR) pa smo v Cerkvenjaku pridobili tudi nekaj sredstev 
za obnovo odra in dvorane v kulturnem domu, domače kulturno 
društvo pa bo izvedlo tudi nekaj delavnic in odrsko predstavo.

V začetku leta smo na RASG oddali štiri vloge za projek-
te sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami, kjer še 
čakamo na odločitve oz. dopolnitve. Ker je bila rdeča nit to-
kratnega razpisa ‚od vil do vilic‘ s poudarkom na ekološki pri-
delavi, so bili pogoji še posebej zahtevni, a vseeno upamo, da 
bomo v naslednjih številkah lahko poročali o ugodnih odloči-
tvah našega ministrstva. 

Danijel Zorko

OB KOZOLCU ŠE MUZEJ 
STARODOBNE TEHNIKE 
Za naselje Andrenci že dolgo vemo, da imajo več zgodo-

vinskih in drugih zanimivosti kot tudi legend, vse tja do časov 
Rimljanov. K tem se pridružujejo še nove. Na nekdanji Šilečevi 
kmetiji, ki ima zdaj že nekaj let novega lastnika, ob kozolcu 
nastaja muzej.

Novi lastnik kmetije Štajerski cvet je povedal, da bo tu na-
stal oziroma že nastaja Muzej starodobne kmetijske tehnike 
– Spoštovanje kulturne in tehnične dediščine Slovenije, Mari-
bora z okolico s poudarkom na Slovenskih goricah.

F. B.
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Z NARAVO IN IZKUŠNJAMI  
DO DOBROT NA MIZI

33. FESTIVAL DOBROTE 
SLOVENSKIH KMETIJ

Po času epidemije, ko je bilo srečevanje omejeno, je 
dogodek ponovno zaživel v vsej svoji povezovalni toplini. 
Dogodek od ljudi, za ljudi. Na dvorišču minoritskega sa-
mostana na Ptuju je svoje pridelke in izdelke kupcem letos 
ponujalo približno 30 kmetij, v zgornjem nadstropju si je 
bilo možno ogledati razstavo. Tokrat so bila posebej izpo-
stavljena olja, s poudarkom na oljčnem olju.

V svojem nagovoru je predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije zbornice Roman Žveglič čestital vsem, 
ki so v teh letih gradili blagovno znamko Dobrote slovenskih 
kmetij, poudaril njen pomen za razvoj dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah ter pomen ohranjanja in prenašanja tradicije nad-
grajene s sodobnimi trendi.

»Festival dokazuje, da imamo v Sloveniji še veliko parov pri-
dnih rok. Časi se seveda spreminjajo in tudi kmetijstvo mora 
temu slediti, v ta namen je bil vzpostavljen portal Dobrote slo-
venskih kmetij, ki s pomočjo sodobnosti približuje potrošniku 
pristnost. Slovensko kmetijstvo se sooča z vrsto težav, a z rusko 
invazijo so se sprožili pogovori o hrani in samooskrbi. Ni do-
volj, da se le pogovarjamo, potrebno je narediti korak naprej, 
kriza je običajno primeren trenutek za nove, bolj drzne odloči-
tve. Slovenski kmetje temu sledimo, znamo in pripravljeni smo 
delati. A prihajajočo prehransko krizo zaradi vse višjih stro-
škov repromateriala nismo pripravljeni prenesti na lastna ple-
ča. Kmet mora biti tudi ustrezno plačan,« je povedal Žveglič.

»Dobrote slovenskih kmetij so garant kakovosti hrane,« 
je na otvoritvi dogodka poudaril direktor KGZS Zavoda Ptuj 
Andrej Rebernišek. »Apeliram na potrošnike, da pogledajo 
od kod hrana prihaja. Če kupimo domačo hrano ne pomeni, 
da nagradimo trgovca. Nagradimo ljudi, ki gradijo in delajo 
našo Slovenijo.«

Na razstavi smo v nedeljo, 22. maja, postali tudi pred stojnico Kme-
tije Ješovnik iz Cogetincev v Cerkvenjaku. Foto: E. P.

V soboto in nedeljo so potekala podeljevanja priznanj za na-
grajene izdelke. »Na letošnjem ocenjevanju je sodelovalo več 
kot 550 kmetij iz vse Slovenije in zamejstva, ki so v 217 skupin 
živil prijavile kar 987 dobrot. Prvič doslej so med kategorije 
dodali ribje izdelke,« je povedal predsednika organizacijske-
ga odbora festivala Peter Pribožič ter poudaril, da to kaže na 
izjemno kakovosti proizvodov kmetij, ki predstavljajo prilo-
žnost za razvoj kmetij, še posebej na območjih s težjimi pogoji 
pridelave.

Letošnji festival je namenjen predstavitvi olj. »Pridelava 
oljaric in izdelava olja je priložnost za kmetije, še posebej zdaj 
v zaostrenih razmerah, ko olja na svetovnem trgu primanjkuje, 
je pomembno, da se s tem ukvarjamo tudi na slovenskih kme-
tijah,« dodaja Pribožič.

Vir: https://www.dobroteslovenskihkmetij.si/obvestilo/
otvoritev-33-festivala-dobrote-slovenskih-kmetij-2022-05-21

NAJBOLJŠA GIBANCA 
SLOVENSKIH GORIC JE …

Slovenskogoriška gibanca je kulinarična posebnost regije, 
ki spada v skupino pogač, ki se pripravljajo samo še v Slo-
venskih goricah, Prlekiji in deloma tudi v Beli Krajini. Njena 
posebnost je način priprave z gibami (plastmi), ki se vlečejo 
čez celotno površino in vmes premažejo s smetano, pogača pa 
se pripravi na gibančniku in ne v pekaču. V sklopu projekta 
Ovtar na rajžo gre so na Razvojni agenciji Slovenske gorice 
(RASG) kot vodilnemu partnerju LAS Ovtar Slovenskih goric 
želeli posvetiti gibanci malo več pozornosti z vključevanjem 
lokalnih pekovskih mojstrov in mojstric, hkrati pa so gibanco 
na tej ravni podkrepili tudi s strokovne plati na posebnem po-
svetu oz. okrogli mizi, ki je potekal na sejmu KOS v Lenartu. 
Društvo kmečkih žena in deklet iz Lenarta je pred leti že pri-
pravilo ocenjevanje gibanc, kjer so skupaj s KGZS Zavodom 
Ptuj razvili poseben točkovnik in pravilnik o ocenjevanju, zato 
je RASG skupaj z njimi in Radijem Slovenske gorice organi-
zirala natečaj za izbor najboljše gibance Slovenskih goric, ki 
je potekal 11. 5. 2022 v Centru Slovenskih goric v Lenartu. 

Na natečaj je prispelo 10 vzorcev gibanc, ki so morale biti 
nerazrezane in ohlajene ter s priloženim seznamom sestavin. 
Vsi, ki so pripravljali gibance, so bili lahko prisotni in dobili 
povratno informacijo o pohvalah in pomanjkljivostih njihovih 
izdelkov, za katere lahko rečemo, da so bili vsi odlični. Ko-
misijo so sestavljale Terezija Bogdan s KGZS Zavoda Ptuj, 
Marija Horvat z Izobraževalnega centra Piramida Maribor ter 
Sonja Šantl kot predstavnica DKŽ Lenart. Najvišjo oceno z 
19,5 točke (od 20 možnih) je prejela gibanca Andreje Bunder-
la iz Spodnjih Žerjavc, vse gibance pa so bile res kakovostno 
pripravljene, saj je najslabša ocena znašala 17,5 točke.

Komisija je najprej pregledala nerazrezane gibance

Po ocenjevalnem delu je Radio Slovenske gorice pripravil še 
posebno oddajo na temo gibance, kjer se je strokovni komisiji 
pridružila tudi etnologinja Jelka Pšajd s Pomurskega muzeja 
Murska Sobota, ki je gibanco predstavila tudi z bolj zgodovin-
ske plati. Slavnostna podelitev nagrade za zmagovalno giban-
co je potekala na sejmu KOS, gibanco pa so lahko obiskovalci 
tudi poskusili. Po podelitvi je na osrednjem odru potekal tudi 
strokovni posvet o naši kulinarični posebnosti, kjer so sodelo-
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vali Andreja Bunderla (zmagovalna gibanca), Terezija Bogdan 
(predsednica ocenjevalne komisije), Jožica Kramberger (pred-
sednica DKŽ Lenart), Zdenka Mesarič (SŠGT Radenci) in pa 
Vili Rezman (raziskovalec kulinarične dediščine). 

Omeniti velja, da so lahko prinesli gibanco na ocenjevanje 
tudi tisti, ki jo pečejo ljubiteljsko, saj je bil cilj celotnega festi-
vala gibance predvsem popularizacija in predstavitev pestrosti 
naše kulinarike, zato so vse aktivnosti potekale v zelo prijatelj-
skem in sproščenem vzdušju.

Danijel Zorko

CERKVENJAČANKA 
NATAŠA ŠALAMUN NA 

FESTIVALU ZELJA, REPE 
IN FIŽOLA NA SEJMU 

KOS 2022
V sklopu sejma KOS 2022, ki se je zadnji vikend meseca 

maja v Lenartu letos odvil že 10., je bil v okviru projekta LAS 
Ovtar Slovenskih goric Na tržnico z Ovtarjem (sofinanciranje 
iz sklada EKSRP) izveden Festival zelja, repe in fižola.

Festival smo pričeli v petek, 27. 5. 2022, ob 13. uri s pogo-
stitvijo pripravljeno s strani Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Radenci. Dijaki so skupaj s profesorico Zdenko Mesarič 
v pokritem delu sejmišča pripravili nabor jedi iz fižola, repe 
in zelja v trendu s časom: fižolova zloženka, fižolova krema, 
zeljna pita s piro, kosova enolončnica ... Lično predstavljene 
jedi smo dopolnili s ponudbo zeljne solate in kisle repe, ki ju je 
priskrbela Stanislava Pažek, svetovalka specialistka za prede-
lavo zelenjave iz KGZS-Zavod Ptuj. Obiskovalci so si vse dni 
sejma lahko ogledali razstavo raznih sort fižola (50), ki jih je 
za to priložnost posodila kmetovalka in ljubiteljska zbirateljica 
sort fižola, Nataša Šalamun iz Cerkvenjaka.

Strokovni del festivala s strokovnim posvetom o zelju, repi 
in fižolu je pod moderatorsko roko Radia Slovenske gorice, po-
vezovalke Romane Drumlič, pričela Miša Pušenjak, svetovalka 
specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline iz KGZS, Za-
vod Maribor. Na posvetu so sodelovale še profesorica Zdenka 
Mesarič, Nataša Šalamun, Stanislava Pažek ter dr. Milojka Do-
majnko, direktorica Razvojne agencije Slovenskih goric.

Obiskovalcem so bili na voljo letaki z recepti in zanimivosti 
vseh treh vrtnin ter strokovni nasveti Miše Pušenjak. 

Namen festivala je bil predstavitev tehnologij pridelave in 
predelave vrtnin v Slovenskih goricah, predstavitev kmetij, 
osveščanje o prednostih uživanja hrane iz naše bližine in kuli-
narične delavnice na temo vključenih vrtnin. 

Lep, pozitiven odziv obiskovalcev je dobra popotnica in 
motivacija za nadaljevanje tovrstnih vsebin in festivala.

Renata Peras, RASG

PRAVILNA RABA 
FITOFARMACEVTSKIH 

SREDSTEV IN 
VAROVANJE ČEBEL  

Ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: 
FFS) je čebelam in drugim koristnim organizmom potrebno 
nameniti  posebno pozornost, saj  imajo le-ti pri kmetijski pri-
delavi velik pomen. 

Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, ve-
terinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarska zveza Slovenije in 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi letos pripravljajo 
vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov, 
o pomenu pravilne rabe FFS. Cilj aktivnosti je tudi zmanjšanje 
tveganj za zdravje ljudi in okolje. 

Da bi se kmetijski pridelovalci čim bolj približali cilju zmanjše-
vanja tveganj za zdravje ljudi in okolje, so danes v ospredju okolju 
prijaznejše tehnologije varstva rastlin, celovito ravnanje s kmetij-
skimi rastlinami in uporaba metod varstva rastlin z nizkim tvega-
njem. To pomeni, da FFS uporabimo šele takrat, ko smo izkoristili 
vse druge nekemične metode varstva rastlin, oziroma uporabimo 
čim bolj specifična in učinkovita FFS glede na namen uporabe, z 
malo neželjenih učinkov na čebele in druge koristne organizme.

FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in dru-
ge opraševalce, so označena z grafičnim opozo-
rilnim znakom  »Nevarno za čebele«. Pri uporabi 
tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z  var-
stvom čebel določene obveznosti:

 - cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s 
FFS, ki so označena kot čebelam nevarna,  pokošena oziro-
ma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo,

 - uporaba sistemičnih FFS, ki so označena kot čebelam ne-
varna, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,

 - uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam 
nevarna, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v 
nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri 
pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu 
za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti 
prepovedana v času cvetenja,

 - pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, mora uporabnik 
tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na 
sosednje površine s cvetočimi rastlinami,

 - škropilno brozgo  pripravimo na mestih, kjer morebitno 
razlitje ne more doseči vodnih virov,

 - pozornost je treba nameniti tudi ravnanju z odpadno emba-
lažo, čiščenju naprav za nanašanje FFS ter uporabo semena, 
tretiranega s FFS. 

Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na morebitne druge 
omejitve uporabe in opozorila, ki so navedena na etiketi FFS, 
zato je vedno potrebno dosledno prebrati navodila za uporabo. 

Na spletni strani Uprave lahko dostopate do vseh pomemb-
nih informacij v zvezi z rabo fitofarmacevtskih sredstev v Re-
publiki Sloveniji kot tudi do seznama FFS, nevarnih za čebele. 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_SeznL.asp

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/FFS/
Brosure/brosura_varna_raba_FFS_2021.pdf

S pravilno rabo FFS bomo pripomogli k varovanju zdravja 
ljudi in okolja, vključno s čebelami in drugimi koristnimi or-
ganizmi, ki so eden izmed kazalcev čistosti okolja.

dr. Peter Kozmus,  ČZS
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CERKVENJAČANI IN 
EVROPSKI RED VITEZOV 

VINA
Vinska kultura na področju Slovenskih goric je vse višja in 

vedno bolj stroga. K temu pripomorejo društva vinogradnikov 
na tem področju, predvsem pa posebna združenja, ki pa segajo 
tudi izven naše domovine in katerih člani smo tudi nekateri 
Cerkvenjačani. Eno od teh je tudi Evropski red vitezov vina, o 
katerem se je v našem lokalnem glasilu že pisalo.

Člani omenjenega reda, v katerega se ne moreš prijaviti, 
lahko si le povabljen in iz katerega ne moreš izstopiti, lahko 
si le pozabljen, se tako udeležujemo posameznih prireditev, 
ki so predvsem povezane z vinom in trto; čaščenje slednje je 
nadgrajeno z enim od trenutno aktualnim rekom Reda, ki je: » 
Položimo orožje, dvignimo čaše.«, ter tako s svojo prisotnostjo 
in udejstvovanjem dvigujemo nivo prireditev in dogodkov.

Najvišja oblika organiziranosti reda v državi je konzulat, ki 
pa je sestavljen iz posameznih omizij oz. legatur. Omizje je 
najnižja oblika organiziranosti na posameznem področju, ki pa 
je glede na določene pogoje lahko nadgrajena s statusom lega-
ture. Tako je na veliki viteški svečanosti, ki je eden od najpo-
membnejših dogodkov konzulata, kjer se sprejemajo novi člani 
in napredujejo zaslužni obstoječi člani, v Celju, dne 14.junija, 
viteško omizje za celjsko pokrajino prejelo status legature, se-
danji vodja Celjskega omizja Jože Tominšek eques de vino – 
vitez vina, pa je prejel naziv prvega legata. Ob tej priložnosti 
so razvili tudi prapor legature ter podelili tudi nekatere viteške 
časti. G. Jože in soproga Darinka sta tudi redna gosta v naši 
občini, na naših prireditvah ob Johanezovi trti, tako da se med 
nami že sedaj razvija pristno viteško prijateljevanje. 

Omenjene svečanosti, ki je bila pomembna tudi za nas, sva se 
tako udeležila Ivan Janez Pučko, ki je nosilec že tretje stopnje 
v eedu, to je vinski sodnik ali Iudex de vino (jeseni ga čaka 
četrta stopnja: eques de vino - vinski vitez) ter jaz kot dotedanji 

OBČINSKA 
ORGANIZACIJA RK 

CERKVENJAK
Zaradi epidemije covida-19 smo v svojem društvu izpolnje-

vali le nekatere dejavnosti, tako da program dela, ki smo ga 
planirali, ni bil izveden. Tako smo v letu 2021 imeli tri krvoda-
jalske akcije, ki so bile kljub koronavirusu kar uspešne, saj je 
kri darovalo kar 217 krvodajalcev. Tudi letošnja krvodajalska 
akcija je bila zadovoljiva s 76 krvodajalci. 

Še vedno dajemo največji poudarek krvodajalstvu, ker to ni 
samo dobrodelno delo, ampak gre za pomoč in reševanje ži-
vljenja človeku, ki ga sploh ne poznamo, gre za dejanje, ko 
niti ne pomisliš, da bi zanj dobil zahvalo, kaj šele plačilo. V 
mesecu aprilu smo imeli srečanje krvodajalcev in članov RK. 
Podelili smo tudi priznanja in krvodajalce obdarili. 100 krat je 
kri daroval Marjan Paurič, zato mu še enkrat iskrene čestitke. 

Prav tako smo preko Centra za krepitev zdravja iz ZD Lenart 
organizirali predavanje o zdravi prehrani, visokem krvnem tla-
ku in holesterolu ter rokovanje in prva pomoč z AED (avto-
matskim defibrilatorjem). 

V letu 2021 smo imeli eno dopisno sejo in eno redno sejo. 
Dopisno sejo smo imeli zaradi odstopa predsednice Klavdije 
Dvoršak, ki se je zaradi službenih obveznostih odpovedala pred-
sedovanju RK, zato sem kot podpredsednica funkcijo predsedni-
ce sprejela nazaj.

Da je skrb za zdravje zelo pomembna, se vsi dobro zaveda-
mo, zato dvakrat letno organiziramo merjenje krvnega tlaka v 
ZD Cerkvenjak. 22. 5. 2022 se je merjenja udeležilo 45 občanov. 

V okviru občinskega praznika bomo tudi člani RK sodelova-
li skupaj z ostalimi društvi pri kuhanju enolončnice-Vesela ku-
harija. Prav tako bomo v okviru občinskega praznika pripravili 
srečanje starejših občanov nad 75 let v Gostišču pri Antonu, 
jim pripravili kratek program in jih tudi obdarili. 

Tudi v letu 2021 so bili otroci iz naše občine deležni letova-
nja preko RK v Punatu. Društvo RK dobro sodeluje z OŠ Cer-
kvenjak-Vitomarci, prisotni smo tudi na pogrebih naših članov 
s praporjem, po svojih zmogljivostih pa nudimo pomoč tudi 
drugim društvom, šoli, vrtcu in družinam ob požaru ali smrti. 

Vesela sem, da je OORK pomemben del Cerkvenjačanov in 
da je naše delo vsaj delček velikih dejanj. Zato smo še posebej 
hvaležni našim aktivistom, ki v svojem okolju zaznavajo sti-
ske občanov in jim pristopijo na pomoč. 

Predsednica OORK Cerkvenjak Marija Firbas 

IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN KLUBOV
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nosilec prve stopnje ali hospes, na svečanosti pa sem bil, med 
drugimi tudi kar nekaj članov reda, kateri smo bili sprejeti v Pi-
ranu, leta 2018, napredovan v drugo stopnjo, to je conciliarius 
de vino ali vinski svétnik. Seveda to zame pomeni zelo veliko 
čast in pa tudi dodatne obveznosti, se pa na tem mestu tudi 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, iskreno zahvaljujem.

Življenje nas bogati s svojimi priložnostmi, ki jih pač za-
jemamo ali pa tudi ne. Marsičemu se moramo ob današnjih 
obveznostih tudi odreči; prav pa je, da se trudimo po svojih 
močeh s svojim zgledom in pa tudi s temi malo drugačnimi 
življenjskimi vrednotami spodbujati širjenje vinske kulture ter 
bogatiti življenje okrog nas in med nami, se zavzemati za mir 
in plemenitost v družbi. Takih vrednot ni nikoli preveč.

In kakor pravi naš Viteški pozdrav: In honorem dei et in ho-
norem vini – V čast Bogu in v čast Vinu !

Franci Zorko, foto: Matija Kafol

POMLADNI PREPOROD V 
KD CERKVENJAK

Čas po februarju, ko se je sprostila večina ukrepov, ki so 
omejevali tudi društveno dogajanje, je v Kulturnem društvu 
Cerkvenjak minil zelo aktivno. Po dveh letih smo najprej iz-
vedli občni zbor, kjer je bilo po vnovičnem druženju v takšni 
zasedbi čutiti razigranost in dobro voljo prav pri vseh. Ta ener-
gija se je prenesla tudi na naše sekcije, ki so začele pospešeno 
vaditi svoje aktivnosti.

V prejšnjem Zrnju smo poročali o nastopu naše folklorne 
skupine Kulturnega društva Cerkvenjak na območnem sreča-
nju folklornih skupin (Maroltovo srečanje) prav v našem kra-
ju, v tistem času pa še nismo mogli sporočiti vesele novice, 
da se je naša ekipa uvrstila tudi na regijsko tekmovanje v fol-
klornih plesih, ki je potekalo v Majšperku, 8. maja. Z vese-
ljem lahko povemo tudi to, da se nas je v njihovem kulturnem 
centru nenadejano srečalo kar nekaj Cerkvenjačanov, ki smo 
družno navijali za naše, vendar nam je uvrstitev na državno 
tekmovanje za las ušla. Glede na dejstvo, da smo se letos po-
zimi prvič zares resno lotili postavitve in vaj, je to zagotovo 
odličen uspeh, s katerim bomo poskusili jeseni pritegniti še 
nove plesalce. Večkrat radi omenimo, da za folklorni ples ne 
rabiš partnerja, ampak ga/jo dobiš pri nas. Pri folklornih slikah 
in postavitvah, kot jim v plesnem žargonu rečemo, je potrebno 
biti pozoren predvsem na predznanje, prirojeno držo, višino 
soplesalcev, ujemanje pri plesu, itd., zato pare sestavita naša 
prekaljena mentorja, Rok Kurnik in Bojan Glaser. Omeniti ve-
lja tudi to, da so našo skupino povabili na lepo število gosto-
vanj, med drugim so v juniju nastopili tudi v Porabju.

Z intenzivnimi vajami je spomladi pričel tudi naš mešani 
pevski zbor, saj so zaradi neprostovoljne zimske pavze mo-
rali nadoknaditi kar nekaj tonov, zato imajo vaje kar dvakrat 
tedensko. Zagotovo se bomo videli na občinskem prazniku, 
nastopili pa so tudi na reviji odraslih pevskih zborov Orfejeva 
pesem 2022 v Lenartu. Tudi pri zboru načrtujemo poletni pre-
dih, jesen pa bi želeli začeti s kakšnim moškim glasom več - k 
zborovskemu petju pa so tudi drugače vrata vedno odprta.

V okviru projekta Antonov KUL-turni oder, ki ga Občina 
Cerkvenjak izvaja preko LAS Ovtar Slovenskih goric (sklad 
ESRR), kjer smo partnerji tudi KD Cerkvenjak in Zadruga 
Dobrina, je del odra dobil novo podobo, prav tako pa se je 
osvežila tudi dvorana. S sklopu tega projekta smo 3. 6. 2022 
izvedli delavnico javnega nastopanja s Carmen L. Oven, ki 
nam je pokazala nekaj trikov, kako se znebiti treme in kako 
na odru iz sebe izvabiti največ. Prav v času izhajanja Zrnja 
načrtujemo še delavnico dihanja in sproščanja pred opevanjem 
za naše člane zbora. 

Ker pa je oder pravzaprav last vseh, ki na njem radi nastopa-
mo, bomo 17. 6. 2022 organizirali tudi večerno prireditev ‚Z 

RAZPIS ZA 7. 
CERKVENJAŠKO 

VINSKO KRALJICO
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak kot 

nosilec projekta Cerkvenjaška vinska kraljica pod pokro-
viteljstvom Občine Cerkvenjak objavlja natečaj za 7.Cer-
kvenjaško vinsko kraljico za obdobje 2022 – 2024 , ki bo 
zastopala Občino Cerkvenjak ter promovirala vina in vino-
gradnike iz tega območja. 

Mandat Cerkvenjaške vinske kraljice traja 2 leti od po-
delitve naziva, ki se izvede na osrednji slovesnosti ob mar-
tinovanju, ki bo letos predvidoma v soboto, 12. novembra.

Na natečaj se lahko prijavijo samska dekleta, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

 - imajo stalno prebivališče na področju Občine Cerkvenjak,
 - v letu prijave niso starejša od 26 let,
 - imajo vozniški izpit,
 - so pripravljena sodelovati na prireditvah, ki jih za name-

ne promocije vinogradništva in vinarstva izvaja Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak ter Občina 
Cerkvenjak,

 - so po svojih močeh zainteresirane promovirati vinogradni-
ke, vino ter Občino Cerkvenjak tudi izven občinskih meja.

Strokovna komisija bo izmed prijavljenih kandidatk izbi-
rala po naslednjih kriterijih :

 - splošni vtis,
 - splošno znanje,
 - poznavanje vinogradništva in vinarstva na področju 

Slovenskih goric.
Kandidatke lahko pošljejo prijave na razpis na Društvo 

vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Cerkvenjak 
25, 2236 Cerkvenjak, ki naj zajemajo kratek življenjepis 
s kontaktnimi podatki ter osnovnimi podatki o zahtevanih 
pogojih najkasneje do 30. 9. 2022. 

Predsednik Franc Zorko 
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roko v roki‘, kamor smo povabili naše pevce in folklorno sku-
pino, OŠ Cerkvenjak in pa Društvo upokojencev Cerkvenjak, 
ki bomo verjetno prvič sploh nastopili na eni prireditvi hkrati. 
S tem želimo okrepiti tako meddruštveno kot tudi medgenera-
cijsko povezovanje, hkrati pa spodbuditi lokalno prebivalstvo, 
da se še kdo pridruži enim ali drugim. Da si bomo lahko do-
mačini med predstavo malo oddahnili, pa smo v goste povabili 
tudi mešani pevski zbor KD Pavza iz Selnice ob Dravi, da nam 
tudi oni malo popestrijo večer.

Že več kot 30 let vemo, da je 24. junij rezerviran za druženje 
in smeh pod našo lipo samostojnosti. Letos bomo prireditev 
popestrili še s tržničnim dogodkom, ki se bo začel že okoli 18. 
ure, nanj pa smo povabili tako domače kot tudi ostale ponu-
dnike iz Slovenskih goric. Dogodek bodo seveda spremljale 
šaljive igre, dobra volja in veliko sproščene, pozitivne energi-
je. V primeru dežja bomo dogodek sicer primorani prestaviti, 
vendar pa smo glede na zadnja sončna obdobja optimistični in 
se veselimo skupnega druženja.

Poleg vsega pestrega dogajanja pa naj omenim tudi to, da 
smo izdali razpis za prijavo na Slovenskogoriški klopotec na-
rodno-zabavne glasbe Cerkvenjak 2022, ki bo potekal v petek, 
9. septembra 2022, v Cerkvenjaku. Glede na prvotni načrt smo 
prireditev zaradi optimizacije organizacije za en teden presta-
vili, naša želja pa je, da bi prireditev enkrat izvedli na prostem, 
kar pa je v tem trenutku težko napovedati. Kakorkoli že, va-
bljeni na naše dogodke in tudi na dogodke ostalih organizator-
jev, ki se prav tako trudijo, da pestro družabno življenje ostaja 
privilegij takšnih skupnosti, kot je Cerkvenjak.

Danijel Zorko

REGIJSKO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH 

SKUPIN

V Kulturno prosvetnem centru Majšperk je bilo regijsko 
Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, ki ga je orga-
niziral Javni sklad kulturnih dejavnosti Ptuj. Nanj so se uvrsti-
li tudi članice in člani Folklorne skupine KD Cerkvenjak, ki 

so se imenitno odrezali. Poleg njih so na srečanju sodelovali 
tudi mlajša odrasla folklorna skupina FD Lancova vas, Fol-
klorna skupina Lojze Avžner Zgornja Ložnica, Plesna skupina 
FD »Anton-Jože Štrafela« Markovci, Folklorna skupina Sve-
ta Ana, Folklorna skupina KD Podgorci in Odrasla folklorna 
skupina FD Rožmarin Dolena.

Srečanje najboljših folklornih skupin iz regije je bilo prava 
paša za oči in balzam za dušo, kar dokazuje tudi naša fotogra-
fija, ki je delo umetniškega fotografa Iva Lorenčiča. Na njej so 
članice in člani Folklorne skupine KD Cerkvenjak.

T. Kšela, Foto: Ivo Lorenčič

DVE NOVI VELIKI SLIKI 
V KULTURNEM DOMU V 

CERKVENJAKU
Kulturni dom v Cerkvenjaku je bogatejši za dve zares ve-

liki novi sliki, ki ju je slikar, kipar in umetniški fotograf Ivo 
Lorenčič poklonil Občini Cerkvenjak. Na velikih slikah je z 
oljem na platno upodobil prizora iz dveh sedaj že legendarnih 
in velikih gledaliških predstav na cerkvenjaškem odru – dra-
matizirane zgodovinske povesti iz turških časov Jakoba Sketa 
v priredbi Frana Žižka Miklova Zala in iz zgodovinske drame 
Bratka Krefta Velika puntarija, ki so ju pred okoli pol stoletja z 
velikim uspehom uprizorili tedanje članice in člani Kulturnega 
društva Cerkvenjak. Predstavi sta v času, ko večina gospodinj-
stev še ni imela televizorjev, računalnikov in pametnih tele-
fonov, naleteli med gledalci iz osrednjih Slovenskih goric na 
tolikšno zanimanje, da so morali Miklovo Zalo nekajkrat od-
igrati celo na prostem za kulturnim domom. V teh predstavah 
so turški vojaki na prizorišče prijahali kar s pravimi konji. Kot 
se spominja Lorenčič, je vlogo lepe Zale igrala Sonja Zimič, 
vlogo njenega očeta pa je režiser Vlado Tušak zaupal njemu. 
Starejši še pomnijo, kako je na prvi predstavi na prostem Lo-
renčič po nesreči nepredvideno padel s konja, kar je gledalce 
najprej osupnilo, nato pa navdušilo, ker so mislili, da je padec 
s konja tako prepričljivo zaigral. Šele na naslednji predstavi so 
ugotovili, da padca s konja v scenariju sploh ni bilo.

Lorenčič je naslikal prizor iz gledališke predstave Miklova Zala, ki so 
jo pred skoraj pol stoletja uprizorili članice in člani KD Cerkvenjak.

Obe sliki, ki ju je občina že namestila v avlo Vlada Tušaka 
v Kulturnem domu Cerkvenjak, bosta spominjali na bogato 
gledališko in nasploh kulturno tradicijo v Cerkvenjaku, mlajše 
kulturnike pa bosta spodbujali in navdihovali za doseganje no-
vih presežkov na umetniški poti.
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Prizor iz uprizoritve Velike puntarije na cerkvenjaškem odru

Kot pravi Ivo Lorenčič, je Občini Cerkvenjak sliki poklonil 
v zahvalo, ker mu je z enkratno solidarnostjo pomočjo prisko-
čila na pomoč po požaru, ki mu je po nesrečnem naključju tik 
pred epidemijo delno uničil stanovanje. Še sreča, da je sam 
izurjen gasilec in je uspel požar hitro zadušiti in pogasiti, sicer 
bi lahko povzročil še večjo škodo.

T. Kšela

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

 V društvu smo prvega pol leta bolj malo delali, ker smo še 
vedno bili pod določenimi ukrepi, zato nam ni uspelo izpeljati 
nočnega pohoda. Smo pa na srečo lahko izpeljali konec febru-
arja naš redni letni občni zbor. V soboto, 14. 5., smo se na po-
vabilo naših prijateljev iz KTD Proga 13 iz Ljubljane odzvali 
njihovemu povabilu in se z njimi odpravili v Kočevje.

Na izletu – pogled v dolino

V mesecu juniju se bomo udeležili nekaterih dogodkov, ki 
se bodo odvijali ob občinskem prazniku. Sodelovali bomo pri 
kuhanju kisle juhe, izvedli povorko starih običajev in navad, 

če bo dovolj prijavljenih, organizirali tradicionalno košnjo tra-
ve v Stanetincih pri družini Bezjak. Pri Johanezovi kapeli smo 
malo uredili gredico in zamenjali nekaj zelenja. Prvi vikend v 
juliju imamo v planu organizacijo piknika za vse sodelujoče 
v povorki. Zadnji vikend v avgustu imamo planiran 2-dnevni 
izlet v Sarajevo. Okvirna cena po osebi je 130 EUR. Prijave 
sprejema naš predsednik Alojz Zorko. V jesenskem in zim-
skem času imamo še planiranih nekaj dogodkov in upamo, da 
nam jih bo uspelo izpeljati.

Gredica ob Johanezovi kapeli

Želimo vam lepo preživet občinski praznik in ne pozabite se 
udeležit kakšnega izmed dogodkov.

TD Cerkvenjak, David Poljanec

ČEBELARSKA SEZONA V 
POLNEM RAZMAHU

Mesec junij, čas, ko čebelarji že lahko vidijo sadove svojega dela 
s konca lanske sezone, seveda pa tudi, ali jim bodo čebele skupaj 
z materjo naravo povrnile trud, vložen v zagotavljanje pogojev za 
čebelarjenje, zdravljenje, krmljenje in prezimljenje zarodka.

Po nekaj letih čebelarji pravijo, da je, po njihovem mnenju, 
sezona dobra, če bo šlo tako naprej, bi lahko bila tudi odlična. 
Večina čebelarjev je že odvzela prve pridelke. Bera cvetlične-
ga medu je dobra, prav tako kvalitetna. Seveda pridelava medu 
danes še zdaleč ni tisto, s čimer bi se zadovoljili izkušeni in 
marljivi čebelarji. Cvetni prah, matični mleček, propolis, če-
belji strup in še bi lahko naštevali, to je tisto, kar je privabi-
lo marsikaterega čebelarja k novi čebelarski praksi. V našem 
ČD, ki šteje majhno število čebelarjev s prav tako majhnim 
številom čebeljih panjev, je vsaka dodatna dejavnost vezana 
na čebele, poseben izziv. Izkušnje si posamezniki delijo na re-
dnih mesečnih srečanjih vsak prvi petek v mesecu, marsikaj 
pa seveda ostane čebelarjeva skrivnost. Torej, kar se letošnje 
čebelarske sezone tiče, moramo biti zaenkrat zadovoljni, za 
končno oceno pa bomo morali še malo počakati, kot pravi stari 
slovenski pregovor - ne hvali dneva pred večerom!

Na društvenem področju je bilo v času od preteklega oglaša-
nja izvedenih kar nekaj akcij ali dogodkov, naj omenimo posta-
vitev majskega drevesa in kresovanje, ter prisotnost članov na 
srečanju ob svetovnem dnevu čebel v Dolenjskih Toplicah, ki 
smo ga počastili tudi s prisotnostjo praporščaka in prapora. Na 
žalost je odpadel tradicionalni Jurančičev pohod Od čebelnja-
ka do čebelnjaka. Datum izvedbe smo najprej prestavili zaradi 
vse-občinske delovne akcije urejanja okolja (rabote), v nasle-
dnjem terminu 28. 5. 2022 pa nam je zagodlo vreme. Upravni 
odbor društva, na katerem so bili prisotni tudi člani nadzorne-
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čebelarjenja ni ni-
koli opusti. Vrsto 
let je bil član Če-
belarske družine 
Gornja Radgona 
in Negova, po 
ustanovitvi Če-
belarske družine 
Cerkvenjak, se-
danjega društva 
Ivan Jurančič 
Cerkvenjak, leta 
1979, pa aktiven 
član le tega. Tu 
je, kljub svojim 
letom nesebično 
deloval v takratni 
čebelarski druži-
ni, še posebej na 
področju čebelar-
skega krožka in 
požrtvovalnega 
predajanja znanja 
čebelarjem začet-
nikom. Za svoje 
delo in dosežke 
na področju če-
belarjenja je bil 
Jože Čuček več-
krat nagrajen v 
okvirih čebelar-
skih društev in 
čebelarskih zvez, 
je nosilec odliko-
vanj Antona Jan-
še 2. in 3 stopnje. 

Jože Čuček je 
umrl leta dne 18. 
8. 1982, o čemer 
je poročal tudi 
Slovenski čebe-
lar v 2. številki 
letnika 1983, del 
vsebine je pov-
zet tudi v tem 
članku. Ostali 
podatki pa so 
pridobljeni v razgovoru z Jožetovim vnukom, Miroslavom - 
Mirkom Čučkom, ki že 40 let nadaljuje dedkovo delo prav 
tako vneto, zaneseno in zapisano čebelam! Naj medi!

Vido Blažič

SKUPŠČINA ZB NOB 
CERKVENJAK OB ZLATI 

PLAKETI ZZB NOB 
SLOVENIJE

Člani Združenja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak so na 
redni letni skupščini 7. maja pregledali in ocenili svojo dejav-
nost v preteklem letu, oziroma dveh. Hkrati se je iztekel 4-letni 
mandat, ki pa so ga zaradi covidnih razmer, ki so omejevale stike 
z ljudmi, v skladu z dogovorjeno prakso za eno leto podaljšali.

ga odbora, se je 
sestal na drugem 
letošnjem sestan-
ku. Na dnevnem 
redu je bil pre-
gled dela za na-
zaj, trenutna si-
tuacija v društvu 
ter seveda pre-
gled prihajajočih 
nalog. Člani UO 
so sprejeli kar ne-
kaj sklepov, med 
njimi tudi tistega, 
ki govori o pre-
vetritvi seznama 
članov v skladu z 
veljavnimi Pravi-
li delovanja dru-
štva. Zato na tem 
mestu poziv čla-
nom, ki niso po-
ravnali društvene 
članarine za leto-
šnje in pretekla leta, da to storijo čim prej, in da se seveda ude-
ležijo naših skupnih aktivnosti, vključno z delovnimi akcijami. 
Ukrepi, povezani z epidemijo COVID-19 so v celoti odpravlje-
ni, zato si v UO želimo, da bi društveno življenje spravili v 
normalne tirnice, kar pa lahko naredimo le s skupnimi močmi 
vodstva društva, vseh članov in seveda krajanov Čagone in ob-
čanov občine Cerkvenjak. Meseca junij in julij sta kot nalašč za 
to, upamo, da se nam člani in bralci pridružite. 

Kar nekaj dogodkov bo do časa, ko bo ta članek objavljen 
že za nami, med njimi Dan odprtih vrat ČD IJC ter kresovanje 
ob kresni noči, zato pa vas vabimo, da nas obiščete vse julijske 
nedeljske popoldneve na druženju pri Društvenem Čebelar-
skem domu v Čagoni. Naj medi!

Vido Blažič

JOŽE ČUČEK, STAROSTA 
CERKVENJAŠKIH 

ČEBELARJEV - SPOMIN 
NA DELOVANJE

Sto let mineva od daljnega leta 1922, ko je Jože Čuček iz 
Župetincev aktivno pričel s čebelarjenjem. Zanimanje za če-
bele je sicer izkazal že prej, že pri trinajstih letih, ko je, najver-
jetneje pod vplivom Ivana Jurančiča, takratnega potovalnega 
učitelja in sokrajana, pridobil prve čebelje družine. 

Ker je takrat Jurančič še sam čebelaril in poučeval o delu v t.i. 
dunajskih panjih, si je tudi Jože pridobil nekaj njih, se učil prvih 
opravil na njih, panje pa je tudi sam izdeloval. Kasneje, po vse večji 
uveljavitvi AŽ panjev, je uvidel njihovo uporabnost in naprednost 
v tehnologiji čebelarjenja. Tudi to vrsto panjev je izdeloval sam, na 
posestvu v Župetincih pa si je zgradil čebelnjak za 40 prej imeno-
vanih panjev. V tistem času je bil to zavidanja vreden dosežek na 
lokalni ravni in širše. Vse njegove načrte in ideje pa je spodnesla 
vojna vihra druge svetovne vojne, ki je pomenila njegovo večletno 
odsotnost, pustila pa mu je tudi vidne zdravstvene posledice. V času 
njegove odsotnosti čebele pri Čučkovih niso izumrle, za njih je skr-
bela, in jih preživela Jožetova žena Antonija. Čeprav je Jože zaradi 
zdravstvenih težav po vojni le stežka opravljal težja dela, čebel in 

Prapor v Dolenjskih toplicah, arhiv ČDIJC

Dedek Jože Čuček ob čebelnjaku,  
arhiv Miroslav Čuček

Vnuk Miroslav Čuček ob čebelnjaku, arhiv 
Miroslav Čuček
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drugim 14. julija v obeležitev prvega spopada z okupatorjem 
v Stanetincih s hkratno spominsko svečanostjo ob 80-letnici 
dogodka, streljanje z zračno puško za učence in predstavitev 
vojaškega poklica, udeležbo na spominskih prireditvah in sve-
čanostih in še nekatere.

Na letni skupščini so svečano sprejeli in predstavili zlato pla-
keto ZZB NOB Slovenije, ki jo je zveza ob njih, kot edinim iz 
Podravja, namenila še šestim slovenskim združenjem. Sloven-
ska zveza je plaketo cerkvenjaškemu združenju namenila zaradi 
uspešne promocije vrednot, dogodkov in osebnosti narodnoo-
svobodilnega boja, za ugledno uresničevanje vloge ZB v svojem 
okolju, za ohranjanje in pomlajevanje članstva ter za skrb, vzdr-
ževanje in urejenost spominskih obeležij na svojem območju.

Edvard Pukšič

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Umirjanje epidemiološke slike in sprostitev ukrepov sta po-
zitivno vplivala na delovanje našega društva, saj smo lahko v 
spomladanskih mesecih izvajali načrtovane aktivnosti.

V mesecu aprilu smo se odzvali na pobudo Občine Cerkve-
njak in v začetku meseca očistili okoliške kraje našega dru-
štva. Kot vsako leto smo tudi letos ugotovili, da moramo še 
veliko narediti na ozaveščanju ljudi, da ohranimo našo okolico 
lepo in čisto.

Nadaljevali smo v športnem duhu, s kolesarjenjem po mejah 
Občine Cerkvenjak. 

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

Od Lübe vodice do Arheološkega parka

Aktivno smo tudi sodelovali v okviru občinskega prazni-
ka Občine Cerkvenjak z že tradicionalnim Rimskim taborom 
Lüba vodica v ‚‘Andrenški‘‘ dolini. Na taboru so se nam pri-
družili Barbari s Ptuja. Tabor je trajal tri dni, od 10. 6. 2022 do 
12. 6. 2022. Prvi dan smo postavili rimski tabor in zvečer ob 
druženju prižgali rimski ogenj. 

Po sobotnem rimskem zajtrku smo imeli otvoritev tabora, 
na katerem so svoj nastop pripravile naše vestalke – svečenice 
rimske boginje Veste. Otvoritve so se poleg številnih domačih 
obiskovalcev udeležili tudi predstavniki občine.

Preživeli smo čudovit dan v Andrenški grabi, kjer smo obi-
skovalcem predstavili življenje Rimljanov, z različnimi delav-
nicami pa smo poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce.

Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak je eno od 82 
kolektivnih članic v Zvezi Združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije in povezano v Pokrajinski svet Podravja s sedežem v 
Mariboru. Predsednik združenja Franc Bratkovič je v poročilu 
o delu izpostavil, da so po številu članov najmanjše združenje 
v državi, trenutno s 23 člani in članicami, vendar številčnost 
glede na število prebivalcev občine v primerjavi z ostalimi 
združenji po Sloveniji ni tako slaba. 

»Delo, ki smo si ga zadali za leto 2020 in 2021, ter poslan-
stvo, kateremu je Združenje borcev za vrednote NOB Cerkve-
njak namenjeno, je bilo opravljeno in tudi opaženo. Program, 
ki smo si ga zastavili, smo izpeljali v celoti. Nekaj dogodkov 
sicer v nekoliko manjšem obsegu oziroma z omejeno prisotno-
stjo števila članstva in občanov, ker so to od nas zahtevali pred-
pisi vlade in NIJZ,« je izpostavil predsednik Bratkovič. Med 
izvedenim je posebej izpostavil odkritje spominske plošče na 
pročelju kulturnega doma in izdajo publikacije 80 let pozneje.

Pohvalil je dobro sodelovanje z Občino Cerkvenjak in nje-
nim županom Marjanom Žmavcem, z Osnovno šolo Cerkve-
njak–Vitomarci in Društvom general Maister Cerkvenjak kot 
tudi z lenarškim in ptujskim združenjem. Sodelovanje so po-
hvalno ocenili tudi prisotni gostje skupščine.

V dejavnost združenja spada tudi lokostrelstvo in strelstvo z 
zračno puško kot strelstvo s pravim orožjem, vendar za slednje 
izpolnjuje pogoje le malo članov, hkrati zanj v Cerkvenjaku 
ni možnosti. Na strelišču za zračno puško pa bi se lahko našel 
termin tudi za Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak. 
Delo združenja otežuje tudi dejstvo, da nimajo svojega dru-
štvenega prostora.

Program dela za letos zajema stalnice, kot so ureditev spo-
menikov in obeležij NOB, okroglo mizo o uporu in Jožetu 
Lacku ob občinskem prazniku, več spominskih pohodov, med

Predsednik ZZB NOB Slovenije Marijan Križman na osrednji 
slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju v Ljubljani izroča zlato 
plaketo predsedniku cerkvenjaškega združenja Francu Bratkoviču.
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NOVICE IZ STRELSKEGA 
DRUŠTVA CERKVENJAK
Pomlad v strelskem društvu Cerkvenjak je letos potekala ne-

koliko drugače, kot smo je bili sedaj dve leti vajeni; ponovno 
smo se lahko namreč srečali tekom različnih prireditev. Tako 
smo po enem letu premora 4. 4. 2022 ponovno lahko izvedli 
redni občni zbor društva. Udeležilo se ga je lepo število članov 
in nekaj povabljenih gostov. Nagovoril nas je tudi podžupan g. 
Andrej Kocbek, ki je med drugim pohvalil korektno sodelova-
nje občine in strelskega društva.

Že lansko leto je bilo v društvu volilno leto. Žal smo morali 
takrat zaradi vsem znane situacije izvesti dopisni občni zbor, 
volitve pa so se tako izvedle letos. Glede funkcij v odborih 
društva ni bilo bistvenih sprememb, saj se je večina članov 
odločila svoje delo v društvu nadaljevati. Vsi imenovani člani 
organov društva so bili potrjeni z večino. Naslednja štiri leta 
ostaja predsednik društva Branko Peklar.

Pomlad je bila pestra tudi v drugih okoliških strelskih druš-
tvih, s katerimi naše društvo redno sodeluje. Tako so se naši čla-
ni z veseljem odzvali povabilu Strelskega društva Trnovska vas, 
ki je v začetku maja organiziralo tradicionalni prvomajski med-
društveni turnir v streljanju z zračno puško. Sodelovalo je lepo 
število strelcev; v vseh kategorijah je streljalo kar devet ekip.

Naše strelsko društvo se je tekmovanja udeležilo s strelskim 
podmladkom. Naš mladi strelski ponos je tekmoval v katego-
riji od 12 do 18 let in zanesljivo osvojil prvo mesto. Ekipo so 
sestavljali Ivana Vršič, Martin Karlo in Rok Domajnko. Tudi v 
posamezni kategoriji so se naši mladi strelci zelo dobro izka-
zali, saj je Rok osvojil drugo mesto, Martin pa tretje. 

V članski konkurenci je 
na turnirju naše društvo 
sodelovalo z dvema ekipa-
ma. Ekipo A so sestavljali 
Jana Grager, Branko Pe-
klar in Gregor Šeruga ter 
osvojili prvo mesto. Drugi 
so bili strelci iz Benediške-
ga Vrha, tretji pa domačini 
iz Trnovske vasi. B ekipa 
iz Cerkvenjaka v sestavi 
Marjan Kocuvan, Franc 
Kocuvan in Stanko Vršič 
je osvojila odlično četrto 
mesto. Tudi v posamezni konkurenci je naše društvo pustilo 
svojo sled, saj je s 180 zadetimi krogi Jana Grager osvojila 
tretje mesto.

Tudi v prihodnje bo v našem društvu pestro. Ob občinskem 
prazniku organiziramo že tradicionalno streljanje z zračno pu-
ško za pokal občine. Tekmovalo se bo ekipno med zaselki in 
vasmi ter v posamezni kategoriji žensk, moških in osnovno-
šolcev. Strelski navdušenci ter vsi, ki bi se želeli preizkusiti v 
streljanju z zračno puško, lepo vabljeni!

Patricija Peklar

KMN CERKVENJAK
Tudi v klubu malega nogometa Cerkvenjak ne počivamo. 

V koncu avgusta smo začeli s tekmami v medobčinski futsal 
ligi. Jesenski del je potekal pol na zunanjih igriščih pol v te-
lovadnicah. Naša mlada ekipa se je dobro zoperstavila vsem 
tekmecem in z malo več izkušnjami bi iztržili tudi kakšno toč-

Pozdrav udeležencem tabora

Rimljani in Barbari

Tudi otroci so uživali …

Večer smo preživeli ob rimskem ognju in bogati rimski večer-
ji. Po nedeljskem rimskem zajtrku smo nadaljevali z druženjem. 
Kljub številnemu dogajanju, ki spremlja Občino Cerkvenjak ob 
občinskem prazniku, je bil naš tabor zelo dobro obiskan. Da 
pa smo lahko tabor uspešno izvedli, se zahvaljujemo Občini 
Cerkvenjak in vsem sponzorjem, donatorjem, članom društva 
ter simpatizerjem, ki so omogočili pripravo in izvedbo tabora. 
Člani društva se bomo udeležili tudi povorke starih običajev ob 
občinskem prazniku, kjer bomo predstavili življenje Rimljanov. 

Krdebači bomo svoje aktivnosti nadaljevali tudi v poletju. V 
drugi polovici avgusta se bomo udeležili tradicionalnega rim-
skega tabora na Ptuju. Bralce Zrnja vabimo, da obiščete naše  
sosednje rimsko mesto Ptuj in nas počastite s svojim obiskom 
na taboru. AVE!

Danica Kladošek
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ko več. Trenutno se nahajamo 
na 10. mestu. Ponovno pa se 
je pojavila težnja k postavitvi 
telovadnice ali vsaj pokritega 
igrišča v Cerkvenjaku. Doma-
če tekme smo igrali v Športni 
dvorani Lenart in na igrišču ob 
Osnovni šoli Cerkvenjak. Tukaj 
bi poudaril, da je igrišče ob osnovni šoli še komaj primerno za 
igranje lige, saj nima niti prostorov za rezervne igralce, prav 
tako ne delujejo vsi reflektorji, da o igralni površini sploh ne 
govorim. To bi vse lahko rešili z malo več posluha na občinski 
upravi.

Bomo pa v mesecu juniju, v času občinskega praznika, spet 
organizirali turnir med zaselki, ki bo 25. 6. 2022. Lanskoletni 
zmagovalci komaj čakajo, da ubranijo naslov najboljše ekipe 
Cerkvenjaka. Nekaj ekip se je že prijavilo, tako da letos spet pri-
čakujemo ogorčen boj za naslov najboljše ekipe v Cerkvenjaku.

Ne morem mimo, da ne bi še enkrat več izpostavil potrebo 
po novi večnamenski dvorani, ki bi jo lahko uporabljala vsa 
društva skozi celo leto in ne bi bila namenjena samo določe-
nim društvom. Mislim, da si društva in občani v Cerkvenjaku 
zaslužimo pravo dvorano, saj bi se ta lahko uporabljala tekom 
celega leta in za več različnih namenov.

David Košnik

ZAKLJUČEK 
NOGOMETNE SEZONE 

2021/22
Nogometna sezona 2021/22 se je zaključila. Dosežke po po-

sameznih ekipah bo predstavil športni vodja NK Cerkvenjak. 
Ocena predsednika je, da smo z doseženim lahko zelo zadovolj-
ni, v nekaterih selekcijah pa moramo delo še nadgraditi. Skoraj 
neverjetno je, da so bili vsi nogometaši v vseh selekcijah, s kate-
rimi tekmujemo pod okriljem MNZ Maribor, do derbija članske 
ekipe s favorizirano ekipo NK Tabor iz Maribora, neporaženi. 

Vzdušje na ŠRC Cerkvenjak se vrača v polni meri, k temu 
pripomore tudi nova himna NK Cerkvenjak, ki se je med igral-
ci, starši in občani »prijela«. Kadar le logistično zmoremo, se 
ob danem golu domače ekipe preko ozvočenja zavrti del hi-
mne, tako je veselje ob danem zadetku še večje.

Predsednik je klub predstavil tudi na Radiu Slovenske Go-
rice, kjer je izkoristil priložnost in pozval k vpisu nove člane 
za selekcije U15 in mladinsko selekcijo. Omenjeni selekciji 
imamo namen v prihodnosti spet obuditi. Seveda pa to pome-
ni, da bomo v klubu potrebovali tudi nekaj novih trenerjev, 
kar pa bo v današnjih časih predstavljalo velik izziv. Je pa v 
Upravnem odboru formirana delovna skupina, ki se ukvarja s 
tem področjem.

Cerkvenjaški zajčki

Najmanj težav z vpisom je v najmlajši selekciji U7, kjer bo 
število pri takšnem tempu vpisa takšno, da bo omenjena selek-
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»prvak« svoje skupine. Vrhunski dosežek, zato se nadejamo 
njihovih uspehov tudi v prihodnje. Nekateri igralci so igrali 
tudi že za selekcijo U13.

Udeležili so se tudi turnirja (Dan nogometa) v Lenartu, kjer so 
3x zmagali in 1x remizirali ter s tem pokorili konkurenco. V času 
pred počitnicami se bodo podali še na kakšnega izmed turnirjev.

U-13 (Mlajši dečki, trener: Dejan Žmavc)
Selekcija je letos nastopala v drugi izmed treh skupin lig 

U13. V njihovi skupini je bilo 12 ekip, od tega tri ekipe iz 
Koroške, kar je za ekipo pomenilo dolgo pot na gostovanja ter 
veliko tekem. Fantje so odločno startali v sezono ter že jeseni 
pokazali, da se bodo borili za naslov prvaka. Jesen so sklenili 
na 2. mestu, z enim porazom ter enim remijem.

Že v zimskem premoru so se fantje in trener odločili, da 
napadejo vrh lestvice. Pridno so trenirali in pomlad zaključili 
kot neporaženi ter se na koncu okitili z naslovom prvakov 
svoje skupine. Fantje so 18x zmagali, 2x remizirali ter le 1x 
nesrečno izgubili. Dosegli so 56 točk, nasprotnikovo mrežo 
pa zatresli kar 100-krat in prejeli le 15 zadetkov (gol razlika 
+85). Res izjemen uspeh! Ekipa nadaljuje svojo dominantnost 
že iz U11.

Najboljši strelec ekipe in tudi skupine je bil Jure Šoštarič 
s kar 39 goli. Moštvo krasi odličen moštveni duh, zavzetost 
na treningih in tekmah ter izjemna podpora staršev na vseh 
tekmah. Naslov prvakov je ekipa obeležila tudi s spominskimi 
majicami za igralce in starše.

Do konca junija se še bodo udeležili kakšnega izmed turnir-
jev v okolici.

ČLANI (trener: Franc Gorza)
Članska ekipa je jesen zaključila na 4. mestu 2. članske lige 

MNZ Maribor in tudi pomlad ter s tem sezono končala na 
enakem mestu. Ekipo je pozimi prevzel priznani trener Franc 
Gorza, ki je v naši okolici znan tudi kot pevec in zabavljač. 
Hitro po prevzemu ekipe so fantje pričeli s treningi in odigrali 
veliko pripravljalnih tekem, kjer so iskali idealno postavo ter 
igralni sistem.

cija potrebovala tri trenerje. Vedeti moramo, da so to otroci, ki 
po večini še obiskujejo vrtec ali prvi razred. 

V NK Cerkvenjak smo polno zaposleni s pripravami na 14. 
nogometno šolo. Dogodek bo potekal pet dni in sicer od 20. 
do 24 junija. Kot vsako leto, se tudi letos trudimo, da bi otroke 
obiskali znane nogometne osebnosti.

Iščemo tudi eminentnega nasprotnika za revialno nogo-
metno tekmo članske ekipe, ki je zaradi preteklih aktualnih 
razmer v Sloveniji še nismo uspeli realizirati. Je pa to velik 
zalogaj, ker vse prvoligaške ekipe imajo ravno v času našega 
občinskega praznika, priprave na novo sezono.

Na koncu bi še enkrat pozval vse fante, ki so že igrali v NK 
Cerkvenjak in ostale, stare od 14 do 18 let, da se nam pridru-
žijo. Vse informacije pa dobite na naših socialnih omrežjih ali 
na nkcerkvenjak@gmail.com

Jani Dimec, predsednik NK Cerkvenjak

NK CERKVENJAK
Tekmovalna sezona 2021/2022 je za nami in čas je, da se 

ozremo nazaj ter pogledamo kako uspešne so bile naše selekci-
je, ki tekmujejo pod okriljem Medobčinske nogometne zveze 
Maribor. V letošnji sezoni je klubske barve zastopalo 5 naših 
ekip, ki so dosegle odlične rezultate.

Pregled dogajanja in končnih uvrstitev po selekcijah (se-
zona 2021/2022):

U-7 (Najmlajši cicibani, trenerja: Damjan Žmavc in Jani Dimec)
Naši najmlajši so letos tekmovali kar z dvema ekipama, saj 

so bili zelo številčni. V tej starostni kategoriji ni lige, ampak 
se igra turnirski sistem. Otroci so se tako udeleževali turnirjev, 
ki so jih gostili tudi sami. Poleg teh turnirjev so odigrali tudi 
več prijateljskih srečanj z namenom druženja. Do konca junija 
bodo odigrali še najmanj 3 prijateljske tekme in se udeležili 
kakega turnirja. Nedavno so odigrali tudi prijateljsko tekmo z 
NK Maribor.

Rezultat v tej starostni kategoriji še ne igra vloge, ampak so 
fantje že sedaj dokazali, da se lahko kosajo z vrstniki iz bolj 
renomiranih klubov.

U-9 (Mlajši cicibani, trener: Gorazd Perkovič)
Mlajši cicibani so nastopali v 3. skupini lige U9, kjer je bilo 

10 ekip. Jeseni so sicer izgubili 3 tekme, saj je veliko fantov 
prvič igralo v ligaškem sistemu, je pa zato pomlad bila veliko 
boljša. Spomladi so fantje bolj zavihali rokave in ostali nepo-
raženi ter tako potrdili svoj napredek. Lestvice tukaj še ni, a je 
selekcija več kot odlično zastopala klubske barve. 

V junijskem času se bodo udeležili še enega turnirja.
U-11 (Starejši cicibani, trener: Tadej Vajzman)
Ekipa je nastopala v 2. skupini lige U11. V skupini je nasto-

palo 7 ekip. Fantje so tako odigrali 12 tekem, 11x zmagali in 
le 1x remizirali. Gol razliko so imeli 82:23. Žal tudi tukaj ni 
vodene lestvice, a lahko zagotovo trdimo, da je selekcija bila 
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Kljub temu da so prijateljske tekme bile po rezultatih slabše, 
so člani pomlad otvorili s serijo zmag. Le ta se je kasneje kon-
čala, saj so višje uvrščene ekipe bile pretrd oreh. Člani so na 
16 tekmah zbrali, 8 zmag, 3 remije in 5 porazov, kar je zneslo 
27 točk, gol razlika pa je bila 30:24. Najboljši strelec ekipe je 
bil Vid Benjamin Krajnc s 5 zadetki. Največ časa na igrišču sta 
bila Rok Lorenčič (vratar, 1437 minut) in Žan Šamperl (brani-
lec, 1388 minut).

Sledi premor, dopusti, nato pa že priprave za novo sezono. 
Cilj v novi sezoni je zagotovo pridobiti še kakšno okrepitev 
ter se podati v boj za 1. ali 2. mesto, ki običajno vodita v 1. 
člansko ligo MNZ Maribor.

Vse pohvale igralcem in trenerjem za vložen trud, čas in 
seveda rezultate. Vpis v nogometno šolo NK Cerkvenjak je 
mogoč skozi celotno leto.

Preden pa se podamo na dopust, bomo v okviru občinskega 
praznika organizirali še dva klubska dogodka. Najprej so, v so-

boto, 18. 6. 2022, načrtovane prijateljske tekme naših selekcij.
V zadnjem tednu šolskega pouka pa sledi naš tradicionalni 

poletni dogodek, že 14. Nogometna šola NK Cerkvenjak. Po-
tekala bo med 20. 6.–24. 6. 2022 (ponedeljek-petek) v ŠRC 
Cerkvenjak. Dodatne informacije najdete na spodnjem letaku, 
naši Facebook ter spletni strani www.nkcerkvenjak.si.

Kot vsa prejšnja leta, se bomo tudi letos potrudili, da bodo 
udeleženci ter obiskovalci uživali v nogometu.

Po nogometni šoli sledi krajši premor ter dopusti, nato pa že 
priprave na novo tekmovalno sezono 2022/2023 v katero bi 
radi startali z več selekcijami. Člani bodo s pripravami začeli 
že v sredini julija, mlajše selekcije pa nato v začetku avgusta.

Dovolite nam, da se na koncu uspešne sezone iskreno zahva-
limo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri njeni izpeljavi. 
Sponzorji, donatorji, navijači, podporniki in predvsem starši, 
hvala vam!

Dejan Žmavc, prof.

VETERANI ANTUJ -  
ZAKLJUČEK 

VETERANSKE LIGE
V nedeljo, 5. 6. 2022, je na igrišču ŠRC Cerkvenjak potekal 

zaključek veteranske lige Slovenskih goric. Organizatorji – ve-
terani ANTUJ smo v lepem, sončnem vremenu pripravili vse 
potrebno, da se je odigral zadnji krog lige, nato pa je potekalo 
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Mladi modelar na pripravi za polet

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

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 približeva-
nju letalskega športa vsem zainteresiranim. Zato vse zaintere-
sirane vabimo, da se nam pridružite v klubu ali vsaj na naših 
prireditvah.

Spremljajte nas in se nam pridružite na: http://www.face-
book.com/AeroklubSrsen/

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak

ZMAGOVALCA V 
STRELJANJU Z ZRAČNO 
PUŠKO JANA IN JAKOB

Streljanje, naj si bo z zračno puško ali z lokom, ima svoje 
mesto tudi v dejavnosti organizacije borcev za vrednote NOB 
Slovenije. V svojem programu dela ga tako ima tudi Krajevno 
združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak, kjer k temu 
športu spodbujajo tudi šolsko mladino.

Tako so se tudi letos, v petek, 27. maja, v sklopu športne 
prireditve Veter v laseh učenci višjih razredov Osnovne šole 

MED MLADIMI

prijetno druženje vseh ekip. Poskrbeli smo za pogostitev in 
po koncu tekmovanja sta župan Marjan Žmavc in predsednik 
Dušan Gavez podelila pokale najboljšim v sezoni 2021/2022.

Prvo mesto je osvojila ekipa KMN Vitomarci CAR MONT, 
drugo mesto domača ekipa Veterani ANTUJ in tretje mesto 
ekipa Picerija pri Mici. Najboljši strelec je bil Bojan Klemen-
čič in najboljši vratar Damjan Golob, oba iz ekipe KMN Vito-
marci CAR MONT.

Veterani ANTUJ smo z končnim drugim mestom zelo zado-
voljni, prav tako pa smo prejeli pohvale ekip za dobro vodenje 
lige v pretekli sezoni. Ob koncu sezone se zahvaljujemo spon-
zorjem, donatorjem in vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri 
delovanju ekipe in pri organizaciji zaključka lige.

Andrej Kocbek

11. LETALSKI DAN 
AEROKLUBA SRŠEN 

CERKVENJAK
Tudi letos je v klubu precej pestro leto polno aktivnosti. To so-

boto, 18. 6. 2022, bomo organizirali največjo klubsko prireditev, 
in sicer že 11. LETALSKI DAN AK CERKVENJAK 2022. 

Prihod letal na letalski dan

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

Drugače pa v klubu potekajo aktivnosti za podaljšanje vzle-
tišča v Čagoni, kajti projekt obrambe pred točo z letali, ki se 
je nekaj časa poleti izvaja tudi iz vzletišča Cerkvenjak ter ra-
zvoj letalskega turizma, že sama po sebi kličeta po podaljšanju 
vzletišča, in sicer severno proti avtocesti za cca. 200 m. Ob-
stoječe 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 pri-
stajalni stezi.
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Cerkvenjak–Vitomarci preizkusili med ostalimi športno rekre-
acijskimi disciplinami ta dan tudi v streljanju z zračno puško, 
ki ga je izpeljalo KZB NOB Cerkvenjak.

Streljanja so se udeležili učenci in učenke osmega in devete-
ga razreda. Dogajanje, nad katerim so bili šolarji navdušeni, je 
bilo tudi tekmovalnega pomena. V konkurenci deklet je zmaga-
la Lana Vidovič, drugo mesto je pripadlo Katrin Borko in tretje 
Aneji Grnjak. Pri fantih je bil najboljši Jakob Dizma Roškar, 
drugi je bil Žan Kolednik in tretji Tomaž Vršič. Z rezultati, ki 
so jih dosegli najboljši, bi bili zadovoljni tudi odrasli strelci.

Franc Bratkovič

DRUŽENJE RAZLIČNIH 
GENERACIJ V VRTCU 

CERKVENJAK
 Po času, ki smo ga preživeli bolj sami zase, brez druženja 

in stikov z drugimi, smo v Vrtcu Cerkvenjak že pogrešali več 
stikov z drugimi generacijami. 

Enako pa so razmišljali v Društvu upokojencev Cerkvenjak, 
zato je gospod predsednik Feliks Fekonja prišel do nas z idejo 
o skupnem druženju. Seveda smo bili takoj navdušeni in vese-
li, da si tudi starejši želijo druženja z nami.

Branje pravljice v rdeči skupini

Dogovorili smo se za pravljično urico, ki je v našem vrtcu 
potekala v ponedeljek, 16. 5. 2022. V vrtcu sta nas obiskali 
naši nekdanji sodelavki, ki sta v zasluženem pokoju. Otroci so 
ju prepoznali in hitro navezali stik z njima.

Branje pravljice v oranžni skupini

Marjeta Belna in Terezija Lorenčič sta obiskali vse skupine, 
kjer sta prebrali pravljico in se z otroki pogovorili o tematiki. 

V najstarejših dveh skupinah smo nekaj narisali in se dogo-
vorili, da bodo te risbice aktivisti Društva upokojencev Cer-
kvenjak odnesli do starejših, ki niso več tako mobilni ali so 
osamljeni. 

Otroci so v pravljični urici zelo uživali in so bili veseli, da 
jim nekdo drug prišel prebrat pravljico.

To sodelovanje pa ni bilo zadnje, saj načrtujemo še eno sre-
čanje v letošnjem šolskem letu. 

In zagotovo se bodo ta prijetna druženja nadaljevala tudi v 
naslednjih letih. 

Otroci so imeli tokrat priložnost uživati ob pravljicah, ki sta jim jih 
prebrali zdaj že upokojeni Marjeta Belna in Terezija Lorenčič.

Vodja vrtca Aleksandra Pučko, dipl. vzg.
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Ugotovili smo, da vode za preživetje ne potrebujemo le mi, 
temveč tudi živali in rastline in da je bivanje ob vodi sprošču-
joče in hkrati zanimivo za raziskovanje rastlin in živali.

Pitje vode

Opazovanje ribe

Ob zaključku projekta smo k sodelovanju (spodbudili) po-
vabili tudi starše, da v prostem času s svojimi otroki obiščejo 
vodne vire v naši občini. Otroci so nato v vrtcu ob fotografijah 
in risbah predstavili svoje doživetje gibanja ob vodi. Plakat s 
fotografijami in risbami smo izobesili na vidno mesto vrtca 
tako, da je spodbudil še ostale starše k sodelovanju.

Skozi projekt so spoznali, da je voda »čudežna«, saj se po-
javlja v različnih oblikah in agregatnih stanjih. Opažamo, da 
otroci najraje pijejo vodo predvsem iz vrtčevskega pitnika na 
igrišču, da so skrbni pri točenju vode ter da se zavedajo nje-
nega pomena za zdravje, preživetje … Skratka, da jo cenijo.

Aleksandra Križanič, dipl. vzgojiteljica predšoskih. otrok

SREČANJE Z BABICAMI 
IN DEDKI V VRTCU

»Čas, ki ga preživimo v družbi najbližjih ni nikoli izgubljen 
čas.« In vi, drage babice in dedki ste nam to znova dokazali. V 
našem vrtcu je bilo kar dva dni moč čutiti zares lepo energijo, 
ki je povezovala dve različni generaciji. Iz otroških oči je sijala 
sreča, izpod modrih pogledov pa je bilo moč čutiti ponos in ga-
njenost obenem. V okviru Eko projekta smo si vzgojiteljice letos 
zamislile dan, ki bi ga otroci preživeli s svojimi starimi starši. Ta 
dan je bil za mlajše tri skupine v torek, 19. 4. 2022, za starejše 

TURIZEM IN VRTEC
V Vrtcu Cerkvenjak smo se letos med drugimi lotili tudi pro-

jekta Turizem in vrtec. Letošnja rdeča nit projekta je Voda in 
zdravilni turizem. Pri dejavnostih smo se osredotočili na zdra-
vilne vidike vode, ki pozitivno vplivajo ne le na naše telo, tem-
več tudi na splošno počutje. V naši občini smo si ogledali vodne 
vire: ribnik, vodno fontano, izvir Lüba vodica in potok. Otroci 
so se razgibali, da so prišli do oddaljenih voda, ob njih pa so se 
sprostili. Poleg vodnih virov v naši občini smo spoznali pomen 
vode za zdravje, rastlinstvo in živalstvo ob vodi, kroženje vode, 
čudili smo se čarovniji – poskusu filtriranja vode …

Vodna fontana

Dolinarjev ribnik

Lüba vodica

Za varčnost pri uporabi vode so skrbeli varčni detektivi, ki so 
obiskovali vse igralnice in preverili, ali so otroci varčni, če pu-
ščajo pipe, če imajo toplo in hladno vodo ter razdelili opozorilne 
nalepke, da je z vodo treba varčevati. V vsaki skupini so razdelili 
izdelane vodne izkaznice s potrdilom, da so otroci varčni.



16. JUNIJ 2022 ZRNJE

39

tri pa v sredo, 20. 4. 2022. Najmlajši otroci so svoje stare starše 
povabili v igralnice, kjer so zanje pripravili krajši nastop. Sledila 
je skupna igra, obenem pa ni manjkalo niti petja niti smeha. 

Po krajši pogostitvi je napočil čas za slovo, kar precej ded-
kov in babic pa je druženje z vnuki nadaljevalo še doma, saj so 
jih odpeljali kar s seboj. Naslednji dan nam je bilo vreme bolj 
naklonjeno, zato smo se odpravili do Tušakove vile, kjer smo 
si ogledali muzejsko zbirko g. Feliksa Rajha, ki je vse zbrane 
nagovoril in jih vodil po muzeju. V kleti smo si lahko ogledali 
še staro lekarno in zbirko kamnin in fosilov, odrasli pa so se 
lahko tudi malo »razkužili« z domačim smrekovim likerjem in 
»jegermaistrom«. Pred vrtcem je sledila še pogostitev in prije-
tno druženje. Tudi ta dan se je veliko starih staršev odločilo, da 
bodo druženje z vnuki podaljšali in prav lepo jih je bilo videti, 
kako sproščeni so bili videti na skupni kavi. Otroci so bili tega 
druženja zelo veseli, vsi pa smo sklenili, da bomo takšna dru-
ženja še ponovili.

Andreja Rajh, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

V CERKVENJAK 
PRIHAJA ŽE DVE 

DESETLETJI
Izdelovanje suhe robe je bila nekoč, po nekaterih podatkih 

tudi danes, najbolj množična domača obrt v Sloveniji. Suha 
roba je prvič izpričana v 14. stoletju s sejemsko listino iz Loža. 
Do konca prejšnjega stoletja je bila ta domača lesna obrt še 
živa od Ljubljanskega barja do Kolpe, na Notranjskem in Go-
renjskem. Danes se je ohranila le še v Ribnici in njeni okolici.

Suhorobarstvo, s katerim so se ukvarjale cele družine, je bilo 

MED NAŠIMI LJUDMI

pomemben vir za preživetje malih kmetov in bajtarjev. Izde-
lava lesenih izdelkov pa sploh ni tako enostavna, potrebne so 
spretne roke.

Za suhorobarje niso dovolj le najrazličnejši izdelki, ki so po-
gosto tudi unikatno izdelani, treba jih je tudi prodati. Tako je 
v zimskem času potekalo izdelovanje, čez leto pa prodaja od 
hiše do hiše. Tako se je razvil neke vrste poklic krošnjarjev. 
Ti so si z izdelki oprtali hrbet v tako imenovano krošnjo in se 
podajali peš po okoliških krajih in tudi dlje. Pozneje z razvo-
jem kmečke mehanizacije so potovali z vozovi, v katere so bili 
vpreženi konji. Od doma so bili odsotni po več dni, tudi tedne. 
Tako so razumljivo morali tudi kje prespati in nahraniti živino. 
V zameno za spanje in krmo za živino so se ljudem, ki so jih 
sprejeli pod streho, oddolžili s svojimi izdelki suhe robe.

Danes in že nekaj desetletij je vse drugače. Suhorobarji peš 
ne krošnjarijo več niti se ne prevažajo z vozovi. Na prodajo, 
ki je včasih bolj, drugič manj uspešna, se podajo s tovorni-
mi avtomobili. Njihova prodajna mesta so razni sejmi, farna 
žegnanja in čas pred prazniki, še posebej pred veliko nočjo, 
širom po Sloveniji.

Tudi v Cerkvenjak tako prihaja že dve desetletji izdelovalec 
in prodajalec suhe robe Jože Žlindra iz Vinice pri Sodražici, s 
katerim smo za naše Zrnje izmenjali nekaj besed. Povedal je, 
da v Cerkvenjak pred veliko nočjo prihaja nekje že dvajset let. 
Zadnji dve leti ga zaradi covidnih razmer ni bilo. »Ta čas sva 
od doma oba z ženo, vsak v drugem kraju, jaz sem torej tu pri 
vas v Cerkvenjaku.« On je že četrta ali celo peta generacija, ki 
se ukvarja in nadaljuje njihovo suhorobarsko tradicijo.

Ker je bil Jože Žlindra v Cerkvenjaku v času pričakovanja največje-
ga krščanskega praznika velike noči in so naša srca nekoliko bolj 
odprta, se ga je s simboličnim darilcem spomnil Marjan Žmavc, 
župan Občine Cerkvenjak.

Zanimalo nas je, ali vse te čudovite prekrasne izdelke suhe 
robe tudi sami izdelujejo. Pove, da je v Ribnici in okolici še 
kakšnih 35 izdelovalcev suhe robe. Danes je tudi ta dejavnost 
vse bolj modernizirana in ročnega dela je vse manj. Vsi vsega 
ne izdelujemo. Izdelke si med seboj izmenjujemo in tudi drug 
za drugega prodajamo. Jože Žlindra, ki jim po domače pravijo 
pri Štacunskih, je končal srednjo lesarsko šolo. Na vprašanje, 
kje se je več naučil, v šoli ali od očeta, smo dobili odgovor: 
»Praktično od očeta«, čeprav je bil samouk. S to dejavnostjo 
je danes težko, vse bolj in bolj jo izpodriva plastika. Mesečni 
zaslužek je minimalen. Spanje pa v tovornjaku. Zato je tudi 
vprašanje, ali bo naša družinska tradicija suhorobarstva, ko 
midva z ženo z njo prenehava, živela naprej.

V družini Žlindra pa ni le tradicija izdelovanje suhe robe. Do-
muje tudi glasba. Sin Rok je že peti rod glasbenikov. Ja, to je 
ta Rok Žlindra, ki je s svojim narodno zabavnim ansamblom in 
Kalamari leta 2010 Slovenijo predstavljal na Evroviziji v Oslu.

Franc Bratkovič
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Z ansamblom Fantje izpod Vurberka so nastopili na festiva-
lih v Cerkvenjaku, Števerjanu in Vurberku.

Pel je tudi v MPZ Obrtnik iz Lenarta, Lovskem nonetu, De-
strniškem oktetu in ob teh še vzporedno v Mešanem pevskem 
zboru KUD Jože Lacko Cerkvenjak pod vodstvom pevovodje 
Milana Nekrepa, s katerim je Radio Maribor leta 1995 posnel 
glasbeno kaseto.

Seveda s tem Jožetovo petje še ni zaključeno, saj še danes 
prepeva s skupino Prijatelji z vasi, v MePZ KD Cerkvenjak in 
v farnem cerkvenem pevskem zboru. Za svojo pevsko dejav-
nost je prejemnik vseh treh Gallusovih značk: bronaste, srebr-
ne in zlate.

Jože pa ob svoji redni zaposlitvi, delal je v kovinski indu-
striji in gradbeništvu, ni bil le pevec. Poznamo ga tudi kot kr-
vodajalca. Svojo življenjsko tekočino, ki rešuje življenja, je 
daroval 50-krat.

Franc Bratkovič

ZLATA POROKA CVETKE 
IN FRANCA KURIJA IZ 

COGETINCEV
Ljubezen je vzklila ob igranju iger na 

amaterskem gledališkem odru 
V Cerkvenjaku je potekala velika slovesnost ob praznovanju 

zlatega zakonskega jubileja, ko sta Cvetka in Franc Kuri, po 
50-tih letih ponovno stopila pred matičarja in pred oltar. Slavja 

JOŽE BRUNČIČ ZAPEL 
PRED OBČINSTVOM ŽE 

PRED 56 LETI
Nepozabne spomine ima na čase Slovenskogoriškega 

okteta Centrovod, s katerim so nastopili leta 1991 
tudi pri papežu Janezu Pavlu II. v Rimu

Kot marsikje imamo tudi v Cerkvenjaku ljudi, ki so in še 
vedno del sebe žrtvujejo za najrazličnejše prostočasne dejav-
nosti, s katerimi lepšajo življenja sebi in drugim. 

Eden od takšnih ljudi je tudi Jože Brunčič iz Cerkvenjaka, 
sicer rodom iz Zg. Porčiča. Cerkvenjačan pa je od leta 1985, 
ko sta se z že nekaj let pokojno ženo Vesno kot mladoporočen-
ca priselila v Cerkvenjak. 

Jože, izučen ključavničar, ki je danes že upokojenec, je s se-
boj, ko je privekal na svet, prinesel nadarjenost do petja, čemur 
se ni odrekel vse od zibelke do danes. S svojo sestro Zinko, kot 
pove, je prvič kot pevec nastopil pri 5-ih letih, leta 1966, na 
Pokaži, kaj znaš v Benediktu. Ko je prestopil šolska vrata uče-
nosti, se je petje nadaljevalo v osnovnošolskih pevskih zborih.

Prvi odrasli pevski zbor, v katerem je začel peti, je bil Me-
šani pevski zbor Benedikt. Sledilo je povabilo k lenarškemu 
Slovenskogoriškemu oktetu Centrovod pod vodstvom pevo-
vodje Lojzeta Peserla, v katerem je pel 13 let. Na to obdobje, 
kot pove Jože Brunčič, ima najlepše in nepozabne spomine. 
Z oktetom je prepotoval nekdanjo skupno državo Jugoslavi-
jo. Manjkali pa niso tudi nastopi v sosednji Avstriji, Nemčiji 
in Italiji. S Slovenskogoriškim oktetom Centrovod so posneli 
kaseto, kar za takratni čas ni bilo tako preprosto.

Spomini na razne nastope, na katerih so sodelovali kot go-
stje, revije in srečanja ter samostojne vsakoletne božično-no-
voletne koncerte Jožetu ostajajo živi. V Valjevu v Srbiji so na 
Jugoslovanskih susretih leta 1985 prejeli zlato plaketo. Prav 
tako ne moreš pozabiti Srečanj oktetov v Šentjerneju, lenda-
vskih trgatev in gostovanj pri gradiščanskih Hrvatih v Avstriji. 
Tu so bili še mnogi rojstni dnevi, poroke in pogrebi. V obse-
žnem repertoarju pesmi teh niso peli le v slovenskem jeziku, 
pesmi so izvajali v kar sedmih jezikih. Za njegovo petje v Slo-
venskogoriškem oktetu Centrovod pa mu bo še posebej ostal 
v spominu nastop v Rimu pri papežu Wojtyli – Janezu Pavlu 
II. leta 1991. 

Jože Brunčič ima izkušnje s petjem tudi v narodno zabav-
nem ansamblu. Pel je namreč 5 let v ansamblu Fantje izpod 
Vurberka.
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se je udeležilo veliko sorodnikov, prijateljev in znancev, ki jo 
spoštujejo in razvijajo sorodstvene in prijateljske stike z zla-
toporočencema. Na zlato poroko je prišla celo ženinova sestra 
Marica, ki živi v Kanadi.

Oba zlato poročna obreda, civilni in cerkveni, sta poteka-
la v cerkvi sv. Antona v Cerkvenjaku. Civilnega je, ob asi-
stenci Valerije Toš, opravil župan Občine Cerkvenjak, Mar-
jan Žmavc, ki je zakoncema ob čestitki izročil darilo in zlato 
poročno listino. Cerkveni del poroke se je pričel z daritvijo 
zahvalne maše za srečen zakon, ki jo je ob asistenci župnika iz 
Slovenske Bistrice, Janija Družovca, daroval domači župnik 
Janko Babič, ki je zakoncema namenil nekaj lepih besed. Njun 
zlati zakon pa je z ovito štolo blagoslovil župnik Jani Druže-
vec, ki sta mu bila zakonca botra. Cerkveno slavje so popestrili 
mladi glasbeniki ter cerkveni pevski zbor župnije Cerkvenjak, 
v katerem poje tudi zlati ženin.

Zakonca sta zgovorna in pri močeh, zato je bilo srečanje 
z njima nadvse prijetno. Kot sta povedala, sta se poznala iz 
otroških let, saj sta hodila po isti poti v osnovno šolo, bila pa 
sta skoraj soseda. Zanimivo je, kako sta se spoznala. Kot sta 
povedala, se je iskra ljubezni vžgala ob nastopanju v gledali-
ških igrah. ki ju je pripeljala v zakon. V tistih časih je bilo zelo 
razgibano kulturno in družabno življenje v Cerkvenjaku. Oba 
sta igrala na amaterskem gledališkem odru in bila udeležena 
v drugih družabnih dejavnostih. Ženin nam je povedal: »V ti-
stem času smo dekleta snubili fantje. Po navadi smo si našli 
dekle v bližini. Tako je bilo tudi pri meni. Kot sem omenil, sem 
se z njo spoznal na »odru«. Ljubezen pa naju veže že 50 let.«

Cvetka, ki se je rodila leta 1948 na Cenkovi, se je vse ži-
vljenje posvetila družini in delu na kmetiji. Ob tem pa je imela 

čas, tudi za družbene dejavnosti. Veliko let je bila predsednica 
Društva kmečkih žena Cerkvenjak. Franc, ki se je rodil leta 
1949 v Cogetincih, se je izšolal za šoferja in je s tovornjakom 
in tudi avtobusom prevozil velik del Evrope in del Azije. Po 
poroki sta na ženinovi domačiji prevzela kmetijo, kjer sedaj s 
50 ha zemlje gospodarita sin Dani in snaha Brigita.

V zakonu so se jima rojevali otroci: Dani, Lidija in Bojan, ki 
so si ustvarili družine in ju obdarili z vnuki: Nejcem, Tadejo, 
Tjašo, Aljažem in Ajdo, ki so jima še v posebno veselje.

Kot smo omenili, sta Cvetka in Franc, kljub zaposlenosti na 
kmetiji vedno našla čas za družbeno življenje. Cvetka je bila 
predsednica Društva kmečkih deklet in žena, Franc pa aktiven 
v kmetijski zadrugi in takratni krajevni skupnosti. Bil je tudi 
ustanovni član Slovenske kmečke zveze, predhodnice Sloven-
ske ljudske stranke, ki je bila takrat prva politična stranka v 
Sloveniji. Kot predsednik občinskega odbora Slovenske ljud-
ske stranke se je zavzemal za ustanovitev Občine Cerkvenjak, 
na katero je, kot pravi, tudi zelo ponosen. 

Za zasluge v društvenih dejavnostih je Cvetka v letu 2012 
prejela zahvalo Občine Cerkvenjak, Franc pa je leta 2016 pre-
jel najvišje priznanje v občini in bil imenovan za prvega in do 
sedaj edinega častnega občana Občine Cerkvenjak.

Kot pravita, še vedno pomagata sinu in snahi pri delu na 
kmetiji, ob tem rada bereta časopise, ki prihajajo v hišo.

Ludvik Kramberger

50 LET ZAKONA MARIJE 
IN IVANA GOMZI

Kje je že tisti 7. november leta 1970, ko sta si Marija Hrnja 
in Ivan Gomzi dala zakonsko zaobljubo. Letos bo že 52 let. 
Želela sta si zlate poroke in se nanjo tudi pripravljala. To jima 
je prekrižala epidemija covida. Sta pa to zlato obletnico, kljub 
temu da sta že pošteno prekoračila datum okrogle obletnice, v 
krogu svojih najdražjih proslavila letos ob veliki noči.

Tako so pri Gomzijevih v Župetincih praznovali tudi minuli 
50-letni jubilej Marijine in Ivanove poroke ter Ivanov 75. roj-
stni dan, ki ga je imel na velikonočno soboto.

Zlatima zakoncema so se rodili trije otroci, dve hčerki in sin. 
Danes pa imata tudi pet vnukov. Kot je povedala Marija, ki je 
dolga leta aktivna tudi v organizaciji Rdečega križa Cerkve-
njak, je ona ob skrbi za otroke delala doma na posestvu, mož 
pa je bil zaposlen v gradbeništvu. Danes sta doma sama, zato 
se še kako razveselita obiskov svojih otrok in vnukov, ki so bili 
v času korone onemogočeni.

Franc Bratkovič
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ČEBELARSKI TEČAJ LETA 
1932 PRI IVANU JURANČIČU

Ivan Jurančič, znan kot potujoči čebelarski učitelj, se je ro-
dil 6. decembra 1861. leta v sosednjem Svetem Andražu. Leta 
1885 se je priženil v Andrence, kjer je ob delu na kmetiji tudi 
čebelaril. Na Dunaju je leta 1902 opravil izpit za čebelarskega 
učitelja in že naslednje leto postal potujoči učitelj Čebelarskega 
društva za Spodnjo Štajersko. Leta 1905 je na Dunaju s čebe-
larskim izobraževanjem nadaljeval. V stari Jugoslaviji je bil v 
letih 1919–1923 na plačilnem seznamu kot državni uslužbenec, 
po tem obdobju pa je bil honorarni čebelarski učitelj. Jurančič 
je bil tudi izdelovalec panjev, čebelarskega orodja in pripomoč-
kov. Že leta 1888 je v rokopisu dokončal priročnik Čebeloreja, 
ki pa tiskane oblike ni dočakal. Rokopis je hranjen v Čebelar-
skem muzeju v Radovljici. S svojimi članki o čebelah in čebe-
larstvu je sodeloval tudi v strokovnem čebelarskem glasilu Slo-
venski čebelar. Aktiven je bil vse do svoje smrti. Fotografija, 
ki jo objavljamo, je nastala leta 1932 pred njegovo domačijo v 
Andrencih, ki stoji še danes. Umrl je 24. aprila 1935 leta. Nje-
gov grob najdemo na cerkvenjaškem pokopališču.

F. B.
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C E N I K  OGLASNEGA PROSTORA 
IN KOMERCIALNIH SPOROČIL V ZRNJU

Delež strani Velikost 
v cm2

Cena barvnega oglasa v € 
brez DDV

1/8 59,63 45,00
1/4 119,25 75,00
1/2 238,50 135,00
1/1

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

Naslovnica 77,00 180,00

V BESEDI IN SLIKI

BILO JE NEKOČ

CVETOČA 
ŠKARPA 
KRASI 

PEŠČENI 
VRH

Da se poletje res 
prebuja, dokazuje tudi 
cvetoča škarpa pri ka-
peli v Peščenem Vrhu. 
Foto: J. D.

PRVO SVETO OBHAJILO  
LETA 1950

Na fotografiji so prvoobhajanci iz leta 1950. Bila so veliko 
bolj množična, saj je bilo v tistih časih veliko več otrok kot 
danes. S prvoobhajanci je na fotografiji, ki je nastala pred šolo, 
v kateri je zdaj gostišče pri Antonu, takratni dolgoletni farni 
župnik Franc Škof.

Fotografijo je za objavo v Zrnju poslala Ema Vogrin z Va-
netine, ki je pripisala, da jih živi še kar nekaj, se srečajo in 
pokličejo po telefonu. Šolo so obiskovali osem let. Štiri leta 
osnovne šole in štiri leta gimnazije.

F. B.
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ČUDNI ČASI
»Poglej, poglej, kako zmečkan je ta bankovec za deset evrov,« 
je pred dnevi pri malici mizar Tone, po tem, ko se segel v žep, 
da bi plačal, dejal rezkarju Petru.
»Takšen je, kot da bi bil ponarejen,« je komentirala šivilja Marica.
»Eh, Marica, ne govori neumnosti. Kdo pa še danes ponareja 
evre? To se ne splača,« je zamahnil z roko Peter.
»Kaj? Evrov se ne splača več ponarejati!« je presenečeno 
vzkliknila Marica.
»Seveda ne. Stroški za izdelavo enega evra so višji od njegove 
vrednosti. Kaj pa še danes dobiš za en evro. Zanj si v mestu 
ali na avtocesti še ‹scanja› na javnem stranišču ne moreš več 
privoščiti,« se je razvnel Peter.
»Vsak dan je večja draginja. Stavim, da boš za evro naslednje 
leto dobil še manj kot danes. Računi za hrano in energente so 
iz meseca v mesec višji,« je nadaljeval Tone.
»Fanta, potem pa mi povejta, kaj se danes splača ponarediti,« 
je smeje povprašala Marica.
»Marica, vidiš, to je pravo vprašanje,« je vzkliknil Peter. »V 
Parizu, kjer so najbolj napredni, saj so se tam začele praktič-
no vse velike revolucije, so začeli ponarejati vstopnice za no-
gometne tekme. Za finalno tekmo v Ligi prvakov med Real 

Previdnost
»Pazi, kako boš šla čez cesto,« je mož opozoril ženo.
»Te skrbi, da bi me kdo povozil?«
»To ne, samo za steklenice sem plačal kavcijo.«

Matematik
»Učenci, zelo slabo ste pisali kontrolno nalogo iz matematike. 
Sedemdeset odstotkov vas je dobilo nezadostno oceno,« je de-
jala učiteljica.
»To je nemogoče, saj nas v razredu niti ni 70 odstotkov,« je 
vzkliknil Pepček.

Prijatelj v zagati
»Moj prijatelj se boji, da se je okužil, ker je prespal pri neznani 
ženski. Kaj naj naredi?« je pacient vprašal zdravniku.
»Vi kar slecite hlače in mi pokažite svojega prijatelja,« je od-
vrnil zdravnik.

Nova vrsta
»Uspelo mi je križati štorkljo in dihurja,« se je biolog pohvalil 
svojemu prijatelju.
»Kakšen pa je križanec?«
»Smrdi do neba.«

Polž
»Moja žena je podobna polžu,« je Peter dejal prijateljem.
»Kako to misliš?«
»Pokazala je roge, tako kot polž. Samo polž jih pokaže, ko 
pride iz hiše, moja žena pa jih je, ko je prišla k hiši.«

Logično vprašanje
»Gospod Peter, vaša soseda je rekla, da ste osel. Ali je to res?« 
je sodnik vprašal tožnika.
»Seveda je.«
»Zakaj pa jo potem zaradi tega tožite?«

ZA SMEH Pripravlja: T. K.

Madridom in Liverpoolom so ponaredili toliko vstopnic, da so 
morali zaradi počasnega polnjenja stadiona tekmo prestaviti 
za 36 minut. Pred vhodi je nastal takšen direndaj, da je morala 
s solzivcem posredovati policija. Rezultat je bil sledeč: 238 
poškodovanih in 68 aretiranih, nekaj ponarejevalcev pa si je 
lepo napolnilo žepe.«
»Hm, zanimivo. Včasih so se ljudje pretepali za kruh, danes pa za 
vstopnice za nogometne tekme in za druge oblike zabave,« je za-
mišljeno dejala Marica. »Čudni časi: na enem koncu sveta je voj-
na, na drugem ljudje stradajo, na tretjem pa se pretepajo za vstop-
nice za razvedrilo in zabavne dogodke. Naj razume, kdor more.«
»Marica, tu ni kaj razumeti,« sta v en glas vzkliknila Peter in 
Tone. »Vse revolucije, ki so se zgodile v Parizu, so prej kot 
slej prišle tudi k nam. Očitno bo v svetu prihodnosti največ 
zanimanja in povpraševanja za vstopnice za različne tekme in 
zabavne prireditve. Zato je najbolje, da tudi mi stopimo skupaj 
in ponaredimo vstopnice za naš Športno rekreacijski center v 
Kadrencih in za disko v Gostišču pri Antonu.
»In kaj bomo potem z njimi,« je presenečeno vprašala Marica.
»Le kaj? Čez leto dni, ko bo najnovejša ‹revolucija› iz razvite 
Evrope prišla tudi v naše kraje, jih bomo drago prodajali,« sta 
navdušeno vzkliknila Peter in Tone.

Dež
»Grozno kakšno vreme imamo. Že tri dni dežuje in vse je 
mokro,« je soseda potarnala sosedu.
»Res je. Samo v moji denarnici je vse suho,« je odvrnil sosed.

Na ladji
»Gospod kapitan, ali ženska na ladji res prinaša nesrečo,« je 
mornar vprašal kapetana ladje.
»Zakaj pa bi bilo na ladji kaj drugače, kot je na kopnem« je 
odvrnil kapetan.

Dober smučar
»Se je tvoj mož že naučil smučati?« je ena soseda vprašala drugo.
»Seveda. Vsak dan trenira smuk v gostilno, potem pa slalom 
domov …«

Pletilka
»Peterček, zakaj pa imaš poškodovano oko?« je učiteljica 
vprašala Peterčka.
»Soseda me je vanj sunila s pletilko.«
»Med pletenjem?«
»Ne, skozi ključavnico.«

Plača
»Ali si direktorju povedal, da mož z eno plačo ne more poleg 
sebe preživljati še žene,« je žena vprašala moža.
»Seveda sem, kakor si naročila.«
»In kaj je odvrnil direktor?«
»Dejal je, da je to popolnoma drži, ne glede na to, kako visoko 
plačo ima mož.«

Zlata žena
»Moja žena je čudovita. Nikoli nima nobenih posebnih želja,« 
se je mož v službi pohvalil sodelavcu.
»Tudi moja nima nobenih želja, ima samo ukaze.«

HUMORESKA Pripravlja: T. K.



PETEK, 3. 6. 2022

14:00 Srečanje starejših občanov – v Gostišču pri Antonu – RK Cerkvenjak
19:00 Spomladanski teniški turnir članov TK Cerkvenjak – na ŠRC 

Cerkvenjak – Tenis klub Cerkvenjak
19:00 Okrogla miza »Jože Lacko in upor v Cerkvenjaku« – v Avli Vlada 

Tušaka – Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

SOBOTA, 4. 6. 2022

10:00 Sv. Birma – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah
10:00 Dan odprtih vrat čebelarskega doma v Čagoni – ČD Ivan Jurančič 

Cerkvenjak (do 16. ure)
15:00 20. tradicionalni turnir Zorman – v malem nogometu na travi – 

ŠTD Smolinci – Župetinci
18:30 Pogovor z dr. Ivanom Rihtaričem o njegovi knjigi: Franc Rihtarič, 

od resnice do mita – v avli Vlada Tušaka v Domu kulture – 
Združenje SGF Cerkvenjak 

NEDELJA, 5. 6. 2022

8:00 Ogled in ocenjevanje domačij – TD Cerkvenjak
8:30 Zaključek veteranske lige Slovenskih goric – mali nogomet na travi – 

na ŠRC Cerkvenjak – KMN Cerkvenjak (Veterani Antuj)
12:00 20. tradicionalni turnir Zorman – v malem nogometu na travi – 

ŠTD Smolinci – Župetinci

TOREK, 7. 6. 2022

9:00 Medgeneracijsko srečanje z upokojenci in vrtcem Pikapolonica 
Cerkvenjak – pohod do ŠRC Cerkvenjak in predstavitev balinišča 
in kegljišča – DU Cerkvenjak

ČETRTEK, 9. 6. 2022

9:00 Meddruštveno tekmovanje – Kegljanje s kroglo na vrvici – na ŠRC 
Cerkvenjak – DU Cerkvenjak

PETEK, 10. 6. 2022

17:00 Valeta za učence 9. razreda – v Domu kulture – OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci

17:00 Rimski tabor pri Lübi vodici (postavitev tabora) – Društvo 
»Krdebač« 

20:00  Predstavitev knjige »Kdo se boji črnega moža«, avtorice Ksenije Trsi – 
v avli Vlada Tušaka Doma kulture – KD Cerkvenjak

SOBOTA, 11. 6. 2022

9:00 Rimski tabor pri Lübi vodici (celodnevno dogajanje) – Društvo 
»Krdebač« 

13:00 Pohod »Po cerkvenjaški vinski cesti« – dan odprtih kleti – Društvo 
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

NEDELJA, 12. 6. 2022

8:00 Vesela kuharija – meddruštveno kuhanje enolončnice – pred 
gasilskim domom – Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak 

9:00 Rimski tabor pri Lübi vodici (zaključek ob 13:00) – Društvo 
»Krdebač« 

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

PONEDELJEK, 13. 6. 2022

7:00 Krvodajalska akcija – v gasilskem domu – RK Cerkvenjak

TOREK, 14. 6. 2022

17:00  Pohod »Po severni meji Občine Cerkvenjak« – Društvo general 
Maister Cerkvenjak 

17:00 Zaključna prireditev – v vrtcu – Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak

PETEK, 17. 6. 2022

19:00 Kulturna prireditev »Z roko v roki« – Cerkvenjaški KUL-
turni oder – Kulturno društvo Cerkvenjak v sodelovanju z 
Zadrugo Dobrina z.o.o. in Občino Cerkvenjak 

SOBOTA, 18. 6. 2022

8:00 Župnijsko romanje v celjsko kotlino – Župnija Sv. 
Anton v Slov. goricah

9:00  11. Letalski dan Cerkvenjak 2022 – na vzletišču 
Cerkvenjak – Aero klub Sršen Cerkvenjak

9:00 Tradicionalni teniški turni dvojic – na ŠRC 
Cerkvenjak – Tenis klub Cerkvenjak

19:00 »Vino in kulinarika« – večer vina in domačih dobrot 
– v avli Vlada Tušaka – Društvo vinogradnikov in 
ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z domačimi 
društvi in lokalnimi ponudniki 

20:00 Čebelarsko druženje ob Kresni noči – pri čebelarskem 
domu v Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak

 Prijateljske nogometne tekme – na ŠRC Cerkvenjak – 
NK Cerkvenjak

NEDELJA, 19. 6. 2022

6:00 Preleti ultralahkih letal – Aero klub Sršen Cerkvenjak 
9:00 Razstava domačih dobrot »Vino in kulinarika« – v 

avli Vlada Tušaka – Društvo vinogradnikov in 
ljubiteljev vina Cerkvenjak in Društvo kmečkih deklet 
in žena Cerkvenjak, v sodelovanju z OŠ Cerkvenjak - 
Vitomarci in lokalnimi ponudniki

9:00 Maša posvečena prazniku Občine Cerkvenjak – 
Župnija Sv. Anton v Slov. goricah

10:00 Povorka starih običajev »Obudimo stare čase« – 
TD Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi društvi in 
organizacijami

11:00 Osrednja proslava ob 24. občinskem prazniku Občine 
Cerkvenjak – v dvorani Doma kulture – Občina 
Cerkvenjak

12:00 Druženje ob živi glasbi z ansamblom Matador – pred 
gasilskim domom v Cerkvenjaku – Občina Cerkvenjak

PONEDELJEK, 20. 6. 2022

16:00 14. nogometna šola – na ŠRC Cerkvenjak –  
NK Cerkvenjak (do 24. 6. 2022)

SREDA, 22. 6. 2022

17:00 Zaključna prireditev učencev OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 
– v Domu kulture – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

PETEK, 24. 6. 2022

17:00 Srečanje ljudskih pevcev – v Domu kulture –  
DU Cerkvenjak

17:00 Lokalna tržnica – pred gasilskim domom v 
Cerkvenjaku – KD Cerkvenjak

20:00 Srečanje pod Lipo samostojnosti (s kulinaričnim 
pridihom) – KD Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi 
društvi in organizacijami

SOBOTA, 25. 6. 2022

 9:00 Rekreativno kolesarjenje (štart ob 10:00 pred  
občino) – ŠD Cerkvenjak 

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

NEDELJA, 26. 6. 2022

13:00 Košnja trave z ročno koso in grabljanje (v Stanetincih 
pri Bezjakovih) – TD Cerkvenjak

15:00  Sv. Maša pri kapeli v Andrencih – Župnija Sv. Anton v 
Slov. goricah

24. PRAZNIK OBČINE CERKVENJAK
3. JUNIJ – 26. JUNIJ 2022

Vljudno vabljeni.


