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PREUDARNO DO NOVIH PROJEKTOV ZA ČRPANJE 
EVROPSKIH SREDSTEV

Za nami so lokalne volitve, pred nami pa božično – no-
voletni prazniki in leto 2023. Volivke in volivci so na lokal-
nih volitvah izvolili za novega župana dosedanjega župana 
Marjana Žmavca ter članice in člane novega občinskega 
sveta, ki bodo občino vodili naslednja štiri leta. Novo izvo-
ljenega župana smo zaprosili za komentar lokalnih volitev 
v Občini Cerkvenjak, z njim pa smo se pogovarjali tudi o 
načrtih občine v prihajajočem 2023 letu.

Marjan Žmavc: Upam in verjamem, da bomo tako kot doslej tudi v 
novi evropski finančni perspektivi 2021 - 2027 uspešni pri črpanju 
evropskih sredstev za razvoj naše občine.

Kako komentirate izide lokalnih volitev?
Najprej bi se rad zahvalil vsem občankam in občanom za 

udeležbo na lokalnih volitvah, tako županskih kot na volitvah 
za članice in člane občinskega sveta. Zahvaljujem se jim tudi 
za podporo in zaupanje, ki so jo namenili meni kot županu ter 
novo izvoljenim članicam in članom občinskega sveta. 
Kako je po novem sestavljen občinski svet?

Občinski svet v naši občini šteje 8 svetnikov. Volivke in vo-
livci so tokrat izvolili 2 članici in 6 članov občinskega sveta. 
Med njimi je 5 dosedanjih članic in članov in 3 novi. Glede na 
to, kdo jih je za občinski svet predlagal, jih je bilo 5 izvoljenih 
s podporo stranke NSi, 2 s podporo stranke SDS, 1 član pa je 
na volitvah kandidiral s podpisi skupine volivk in volivcev kot 
neodvisen. Res pa je, da pri delu in odločanju v občinskem 
svetu strankarska pripadnost članic in članov izgubi pomen, 
ker je glavni cilj vseh hitrejši razvoj občine. Pri sprejemanju 
odločitev o tem, katero cesto je treba rekonstruirati, kako ure-
diti kanalizacijo, kako dopolniti občinski prostorski načrt, ko-
liko nameniti za vzdrževanje cest, kje in na kakšen način ure-
diti javno razsvetljavo, dograditi vrtec, šolo in podobno, zares 
niso pomembni strankarski programi, temveč potrebe in želje 
občank in občanov in iskanje najboljših strokovnih ter finanč-
no sprejemljivih rešitev.

Glede na to, da nas čaka veliko zahtevnih projektov, bomo 
morali na občini vsi skupaj z mano in svetniki pošteno popri-
jeti za delo, da bomo našli najboljše rešitve in »počrpali« čim 
več evropskih sredstev, ki nam bodo v tej evropski finančni 
perspektivi na voljo. Doslej je bila naša občina pri »črpanju« 
teh sredstev dokaj uspešna, saj je tudi naša občinska uprava za 
to dobro usposobljena. Rezultati so vidni na terenu na obmo-
čju celotne občine.

Konstitutivna seja novega občinskega sveta, na katerem so bili 
potrjeni mandati novih občinskih svetnic in svetnikov in na ka-
terem ste vi prisegli kot župan, je za vami. Sedaj se bo občinski 
svet lotil sprejemanja občinskega proračuna za leto 2023, ki ga 
je v prvem branju sprejel že dosedanji občinski svet. Kakšni so 
poglavitni načrti zapisani v predlogu občinskega proračuna?

V naslednjem letu bomo v naši občini v ospredje postavi-
li izgradnjo in modernizacijo lokalnih cest. Tako načrtujemo 
drugo fazo izgradnje ceste Smolinci – Župetinci, rekonstrukci-
jo ceste skozi Osojnico, preplastitev ceste Komarnica – Kuno-
va ter izgradnjo odsekov Brengova-Žel, Brengova – Rajniš in 
Cerkvenjak – Govedič. Skupaj bo tako občina modernizirala 
okrog 2,5 kilometra lokalnih cest.
Kako pa bo z vzdrževanjem cest?

Občina bo za vzdrževanje lokalnih cest namenila predvidoma 
okoli 150 tisoč evrov. V ta znesek je vključena košnja trave ob 
cestah, vzdrževanje muld in bankin, krpanje lukenj, čiščenje ob-
cestnih jarkov, postavljanje prometne signalizacije in gramozi-
ranje. Za zimsko službo pa je posebej predvidenih 25.000 evrov.
Kakšne naloge pri razvijanju komunalne infrastrukture si bo s 
proračunom občina še zadala?

Nadaljevali bomo z izgradnjo vodovodnega omrežja na 
Cenkovi, v Grabonoškem Vrhu in v Župetincih – v dolini. 
Seveda pa bo občina skrbela tudi za vzdrževanje obstoječega 
vodovodnega omrežja.
Kako pa je s kanalizacijo?

Še vedno obstaja možnost priključitve na obstoječo čistilno 
napravo v Kadrencih, ki je bila zgrajena za 1.600 PE (popula-
cijskih enot), seveda če objekt stoji na njenem gravitacijskem 
območju. Brez problemov bomo lahko na to čistilno napravo 
priključili tudi nove objekte v središču Cerkvenjaka. V drugih 
naseljih, kjer kanalizacije ni, pa občina subvencionira nakup in 
vgradnjo malih čistilnih naprav v višini 1.500 evrov.

Imamo pa tudi čistilno napravo v poslovno – obrtni coni v Bren-
govi za 250 PE, ki je zaradi širitve dejavnosti v njej čedalje bolj 
obremenjena. Sicer pa je ta cona polna, občina je prodala vse par-
cele v njej, na njih pa se razvija čedalje bolj intenzivna dejavnost.
Je bila glede možnosti za izgradnjo kanalizacije na območju ob-
čine v preteklosti morebiti narejena kakšna strokovna študija?

Da, takšna študija je bila izdelana. Pokazala je, da zaradi 
gričevnatega in razgibanega terena in razpršene poselitve eko-
nomsko ni upravičeno graditi kanalizacije na območju celotne 
občine, saj bi bili stroški izgradnje zelo veliki. Študija je po-
kazala, da je najbolj primerno graditi male čistilne naprave do 
50PE ali pa tudi biološke čistilne naprave.
Veliko je tudi zanimanja za izgradnjo širokopasovnega optične-
ga omrežja. Kako je s tem?

V letošnjem letu je podjetje Telekom SLO skupaj s svojimi 
podizvajalci položilo precej optičnih kablov, tudi ob sočasni 
gradnji cest in vodovodov na območju občine. V naslednji fazi 
bodo začeli delati hišne priključke. Po zagotovilih odgovornih 
se bo ta dinamika nadaljevala tudi v letu 2023, ker je potreb 
veliko. Doslej je Telekom že položil od 6 do 8 kilometrov pri-
marnih vodov in izvedel preko 150 hišnih priključkov.
Koliko pa je gospodinjstev v občini, ki si želijo imeti širokopa-
sovni optični priključek na internet?

V občini je 720 gospodinjstev. Velika večina jih želi imeti 
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optični hišni priključek, ki je hitrejši in zmogljivejši kot stari 
analogni priključki.
Kako pa bodo do priključka na internet prišla tista gospodinj-
stva, za katera Telekom ne bo imel ekonomskega interesa, da 
jim zgradi priključek? Gre za osamljene objekte daleč od naselij.

Pri tem smo računali na evropski projekt Rune, ki naj bi gradil 
optična omrežja na tako imenovanih »belih lisah« - to je na tistih 
območjih, na katerih komercialni ponudniki nimajo ekonomskega 
interesa za gradnjo priključkov. Nekaj teh »belih lis« je tudi na ob-
močju naše občine. Vendarle pa verjamem, da se bo ob širitvi svoje-
ga omrežja Telekom približal tudi gospodinjstvom na »belih lisah«.
Ali se lahko uporabniki v Cerkvenjaku kje povežejo na internet, 
če sami doma nimajo priključka?

Občina je vključena v evropski projekt WiFi4EU. Vsakdo se 
lahko v središču Cerkvenjaka in v športno-rekreacijskem cen-
tru brezplačno priključi na internet brez gesla. To stori tako, da 
na svoji mobilni napravi najprej preveri možnosti za priključi-
tev na internet, nato pa klikne na WiFi4EU ter sledi navodilom. 
Torej lahko vsak občan, ki doma nima povezave na internet, pri-
de pred občino v Cerkvenjak ali v Športno rekreacijski center ter 
se preko mobitela brezplačno priključi na internet ter se denimo 
preko spletne aplikacije prijavi pri zdravniku ali preko spletne 
banke plača račun.

Da, tako je to, 24 ur na dan vsak dan.
Je ureditev lekarne v Cerkvenjaku še vedno v načrtih občine?

Seveda, občina bo odkupila prostore v novem objektu, ki ga 
gradi zasebno podjetje Masiv d.o.o. iz Gornje Radgone. Inve-
stitor obljublja, da bo objekt zgrajen do pomladi.
Občina načrtuje tudi širitev Vitalin parka ob športno-rekreacij-
skem centru v Kadrencih.

Naslednje leto bomo zgradili igrišče za odbojko na mivki. 
Tudi zemljo za pumptrack (grbinast poligon za športna kolesa 
in rolke) ter za postavitev igral in naprav za fitnes na prostem 
je občina že odkupila, sedaj pa izdelujejo za ta projekt vso po-
trebno dokumentacijo. Pumptrack ni enostavno projektirati, 
za to je v Sloveniji usposobljenih samo nekaj podjetij, ki se 
ukvarjajo tudi z izvedbo teh poligonov za kolesarje in rolkarje.
Veliko zanimanja je tudi za stanovanjsko izgradnjo na območju 
Cerkvenjaka. Vse več ljudi se namreč v občino priseli, do grad-
bene parcele pa ni več enostavno priti. 

Občina bo novelirala občinski prostorski načrt, ker se interes 
za gradbene parcele za gradnjo hiš in večstanovanjskih zgradb 
zares povečuje. Verjetno bo po sprejemu novega prostorskega 
načrta na voljo nekaj več gradbenih parcel, saj so občanke in 
občani dali precej pobud za spremembo namembnosti svojih 
zemljišč, pa tudi občina si želi pridobiti nova stavbna zemljišča. 
Sicer pa se bo na območju naše občine nadaljevala razpršena 
poselitev, le v določenih delih naselij bo gradnja bolj strnjena.
Kako daleč pa je z gradnjo dveh stanovanjskih objektov na juž-
nih pobočjih Cerkvenjaka?

Cesta Cerkvenjak – Govedič do lokacije, kjer bo podjetje Ju-
ven d.o.o. iz Benedikta zgradilo dva večstanovanjska objekta, je 
že zgrajena v makadamski obliki. Asfaltirali jo bomo po končani 
izgradnji, da jo med gradnjo ne bi uničili. Občina je parcele za 
gradnjo večstanovanjskih objektov tudi komunalno že uredila.
Občina bo od župnije oziroma škofije odkupila tudi zemljišče ob 
cerkvi, na katerem stoji zgradba, v kateri je bil nekoč zdravstveni 
dom oziroma trgovina oziroma veroučna učilnica.

Občina je aro že plačala, kupnino v celoti pa bo poravnala 
januarja naslednje leto. Najprej bomo porušili stari objekt in 
na njegovi lokaciji uredili parkirišče, nato pa bomo začeli is-
kati koncesionarja ali investitorja, ki bi na tej lokaciji postavil 
enoto kakšnega doma starejših občanov. Tako bi lahko starejši 
občanke in občani, ki morajo v dom, jesen življenja preživljali 
v domačem kraju, kar bi bilo lepše zanje in za njihove svojce.

Kako pa bo z novim parkiriščem pred vrtcem?
Naslednje leto se bo občina prijavila za ureditev parkirišča in 

tržnice na razpis LAS Ovtarja. Hkrati se bo verjetno prijavila 
tudi za ureditev razglednega stolpa na stolpu gasilskega doma. 
Dokumentacijo za ureditev razglednega stolpa v Cerkvenjaku, ki 
bi spodbudil razvoj turizma, je občina v preteklosti že pripravila, 
vendar takrat z njim na razpisu za sofinanciranje ni bila uspešna. 
Zato bo tokrat potrebno dokumentacijo samo novelirati. Turisti, 
ki bodo obiskali razgledni stolp, pa bodo potrebovali parkirišče.

Do ureditve parkirišča in razglednega stolpa bo verjetno pri-
šlo v letu 2024. Za ureditev parkirišča občina že pridobiva grad-
beno dovoljenje ter pripravlja PZE (projekt za izvedbo del).
Nasploh se mi zdi, da bi leto 2023 v Sloveniji leto, ko bomo na 
novo načrtovali projekte, s katerimi bomo črpali sredstva iz 
evropske finančne perspektive 2021- 2027.

Projekti iz evropske finančne perspektive 2014 – 2020 morajo 
biti zaključeni do konca leta 2023. Projekti za črpanje sredstev 
iz nove finančne perspektive 2021 – 2027 pa so v Sloveniji v na-
stajanju. Vse skupaj nas torej čaka, da preudarno zastavimo pro-
jekte črpanja evropskih sredstev za razvoj naše občine. Doslej 
smo bili pri tem uspešni in verjamem, da bomo tudi v bodoče.
Pristojnost občine je tudi skrb za predšolsko vzgojo in osnovno-
šolsko izobraževanje? Načrtujete poleg širitve vrtca še kakšne 
investicije na tem področju? Kako napredujejo prizadevanja za 
širitev vrtca?

Za širitev vrtca za štiri oddelke je občina že pridobila grad-
beno dovoljenje, ki velja pet let. V tem času je treba prijaviti 
gradbišče. Projekte za širitev vrtca je naredil isti arhitekturni 
biro, kot načrte za vrtec. Gre za Superform iz Ljubljane.

V osnovni šoli pa potrebujemo tudi kabinete za pouk glas-
bene šole. Sicer pa bomo morali v bodoče nameniti nekoliko 
več sredstev za šolo in vrtec, saj se demografska slika v občini 
izboljšuje, zato je čedalje več otrok. To dokazuje tudi, da smo 
pri razvoju občine na pravi poti.
Kako bo naslednje leto s financiranjem društev?

Občina je sredstva za razpis za sofinanciranje društev pove-
čala. Enako velja za sredstva za spodbujanje razvoja kmetij-
stva in za šport, ki bodo nekoliko večja kot letos. 

Občina bo pomagala tudi gasilcem pri nabavi opreme ter pri 
obnovi gasilskega doma, kakor tudi župniji Svetega Antona pri 
vzdrževanju sakralnih objektov, ki imajo tudi veliko kulturno 
– zgodovinsko vrednost.
Kakor kaže, bo občina naslednje leto potrebovala za uresničitev 
vseh zastavljenih nalog nekoliko več sredstev, kot jih je imela na 
razpolago letos. Ali je že znano, kakšna bo povprečnina?

Nova vlada je sprejela pobudo reprezentativnih združenj ob-
čin za povišanje povprečnine v letu 2023. Pri povišanju pov-
prečnine sicer predloga združenj občin ni upoštevala v celoti, 
vendarle pa je povprečnino določila v višini 700 evrov na pre-
bivalca, kar je več kot je znašala letos. Za občino Cerkvenjak 
to pomeni, da bo prišlo v naslednjem letu v občinsko blagajno 
90 tisoč evrov več, kot letos. Ta sredstva bomo racionalno raz-
delili znotraj proračuna. Verjetno jih bomo največ namenili za 
investicije, vključno z izgradnjo in modernizacijo cest.
V katerih reprezentativnih združenjih občin sodeluje Občina 
Cerkvenjak?

Naša občina je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in 
Združenja občin Slovenije (ZOS). Sam sem bil doslej član nad-
zornega odbora SOS, pred časom pa sem bil član predsedstva 
SOS. Združenja občin so partner za pogajanja občin z vlado.
Pred božično – novoletnimi prazniki je v Cerkvenjaku vedno ži-
vahno. Kako bo letos?

Središče Cerkvenjaka smo že okrasili z lučkami in postavi-
li smreko, imeli pa smo že tudi božično-novoletni sejem, na  
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Cerkvenjak je v dneh pred božično – novoletnimi prazniki 
zažarel v tisočerih lučkah, ki ga bodo krasile vse do naslednjega 
leta. Trg pred občino, ki so ga pred nedavnim obnovili in so-
dobno uredili, je zelo lepo okrašen, saj so nanj postavili tudi ve-
liko in košato smreko. Če bo do praznikov Cerkvenjak pobelil 
še sneg, bodo praznični dnevi zares minili v idiličnem vzdušju.

T. K.

NOVI ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE CERKVENJAK

SLOŽNO DELO ZA 
RAZVOJ OBČINE

Volivke in volivci v Občini Cerkvenjak so na lokalnih voli-
tvah izvolili nove članice in člane občinskega sveta, ki bodo 
naslednja štiri leta sprejemali odločitve v zvezi z delovanjem 
in razvojem občine. Občinski svet je namreč najvišji organ od-
ločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, ki 
bodo naslednja štiri leta sprejemali najpomembnejše odločitve 
v zvezi z delovanjem in razvojem občine. Tako občinski svet 
sprejema statut občine, občinske odloke in druge predpise, 
prostorske akte, investicijske projekte ter druge najpomemb-
nejše dokumente, med katerimi je tudi občinski proračun, s 
katerim usmerja razvoj občine. Nenazadnje občinski svet nad-
zoruje tudi delo župana, podžupanov in občinske uprave, seve-
da glede na uresničevanje sklepov občinskega sveta.

Občinski svet v Občini Cerkvenjak ima osem članov. Po iz-
volitvi smo jih povprašali, kako vidijo razvoj občine Cerkve-
njak v novem mandatnem obdobju in za kaj se nameravajo v 
občinskem svetu sami najbolj zavzemati. Predno so odgovorili 
na vprašanje, so vsi dejali, da se volivkam in volivcem tudi 
preko našega Zrnja iz Cerkvenjaka zahvaljujejo za zaupanje.

Nadaljevati začete projekte
Irena Kozar: Sama sem 

bila v občinski svet izvoljena 
že četrtič zapored. V Občini 
Cerkvenjak je bilo že doslej 
v teku več razvojnih projek-
tov, ki jih je treba dokončati. 
Gre za izgradnjo optičnega 
omrežja, za kar so naše ob-
čanke in občani zelo zainte-
resirani. Nadaljevati bomo 
morali tudi program vzdrže-
vanja in izgradnje občinskih 
cest in javnih poti. Marsikje si želijo tudi javne razsvetljave, ki 
povečuje varnost v prometu v nočnem času, še zlasti za pešce. 

katerem je najmlajše obiskal Božiček. Občina je vse otroke do 
starosti šest let obdarila, prav tako pa je obdarila novorojenčke.

Naša društva bodo pripravila več kulturnih prireditev. Največ 
jih bodo pripravili na šoli in v Kulturnem društvu Cerkvenjak. 

Turistično društvo je izdelalo adventni venec in ga namestilo 
pred Johanezovo kapelo, na cerkvenem prostoru pa je postavi-
lo jaslice. K prazničnemu vzdušju s svojimi aktivnostmi veliko 
prispeva tudi župnija.

Silvestrovanja na prostem ne bo, opustili smo ga že ob poja-
vu epidemije covida in ga zaenkrat ne nameravamo ponovno 
uvesti. Bodo pa silvestrovanja v naših gostinskih lokalih, v ka-
terih se bodo zanj odločili.
Za konec še vprašanje: kaj želite občankam in občanom pred 
božičem in novim letom?

Vsem občankam in občanom želim prijetne božične pra-
znike. Čestitam jim tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Vsem želim veliko zdravja, sreče in uspehov v novem letu. 
Srečno 2023!

Tomaž Kšela

Kažejo se tudi potrebe za razširitev vrtca, mnogi starejši pa 
so zainteresirani za to, da bi v Cerkvenjaku imeli tudi manjši 
dom za starejše občanke in občane, da bi lahko jesen življenja 
preživljali v domačem kraju.

Upoštevati velja tudi, da je interes za stanovanjsko gra-
dnjo in za priseljevanje v občino vse večji. Zato si moramo 
prizadevati za ustvarjanje pogojev za stanovanjsko izgradnjo. 
Predvsem je treba prisluhniti ljudem, kaj potrebujejo in želi-
jo. Potreb je veliko, vendar pred volitvami nisem nikomur nič 
obljubljala, saj je pri razvojnih projektih treba proučiti in upo-
števati tudi finančne možnosti občine.

Ohraniti dobre demografske trende
Franci Zorko: Menim, da bomo morali tudi v bodoče posve-

titi posebno pozornost izgra-
dnji komunalne infrastruktu-
re. Gre za nadaljnjo izgradnjo 
širokopasovnega optičnega 
omrežja, za izgradnjo vodo-
vodnega omrežja, za vzdrže-
vanje in modernizacijo cest, 
za ukrepe za povečevanje 
varnosti v cestnem prometu, 
za varovanje naravnega oko-
lja in podobne naloge. Ustvar-
jati bomo morali tudi pogoje 
za stanovanjsko gradnjo in mladim družinam omogočiti, da si 
ustvarijo dom v čudovitem naravnem okolju, ki ga imamo v naši 
občini. Spodbudno je, da se mladi v našo občino priseljujejo in 
ne izseljujejo. Te demografske trende je treba ohraniti in okrepiti.

Občina skrbi tudi za razvoj otroškega varstva in osnovnega 
šolstva. Zato bo treba razširiti vrtec, prej kot slej pa verjetno 
tudi šolo. Poskrbeti pa bomo morali tudi za domsko varstvo 
starejših v občini, saj bomo nekoč vsi starejši. Sicer pa menim, 
da lahko na lokalni ravni skupaj naredimo zelo veliko, če dr-
žimo vsi skupaj.

Prisluhniti željam in predlogom krajanov
Attila Vtičar: Razvoj občine je v veliki meri odvisen od razvo-

ja gospodarstva, zato je pomembno, da občina še naprej razvija in 
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širi industrijsko cono. Ob tem 
pa ne bomo smeli pozabiti na 
razvoj turizma, za kar imamo 
v Cerkvenjaku veliko narav-
nih danosti. Že doslej je obči-
na veliko storila za izgradnjo 
komunalne infrastrukture, 
vendar je tem področju treba 
še marsikaj postoriti. Projek-
te, ki so v teku oziroma so na-
črtovani, bo treba izpeljati do 
konca ter se lotiti novih.

Verjamem, da bo nova ekipa prišla glede razvojnih projektov 
do kakšne dobre nove ideje, ki bo prispevala k še hitrejšemu 
razvoju. Sicer pa menim, da bi bilo koristno čim prej sklicati 
zbor krajanov, da tudi oni predstavijo svoje ideje v zvezi z ra-
zvojem naselij. Sam si bom prizadeval, da bi želje in predloge 
občanov čim bolj upoštevali, čeprav bomo pri tem omejeni z 
obsegom proračunskih sredstev.

Enakomeren razvoj naselij
Srečko Furšt: Občina 

Cerkvenjak se je že doslej, 
vse od kar je samostojna, 
uspešno razvijala. To opazijo 
tudi ljudje od drugod, ki pri-
dejo v Cerkvenjak kot turisti 
oziroma obiskovalci. 

Sam si bom prizadeval, da 
bi se občina še naprej razvi-
jala in da bi se enakomerno 
razvijala vsa naselja. Sred-
stva za investicije in razvoj 
je treba ustrezno razporediti. Del jih velja nameniti za večje 
skupne projekte, del pa za izboljšanje kakovosti življenja v 
naseljih, v katerih živimo. Za kakovost življenje je zelo po-
membna tudi društvena dejavnost, zato jo mora občina v okvi-
ru svojih možnosti podpirati.

Skupno najti najboljše rešitve
Denis Ploj: Zavzemal se 

bom za razvoj celotne občine 
Cerkvenjak, pa tudi za razvoj 
Smolincev in Župetincev, saj 
problematiko v teh dveh nase-
ljih najbolje poznam. Skupaj 
z vaščani se bomo dogovorili, 
katere probleme je treba priori-
tetno rešiti. Seveda pa se mora 
občina razvijati enakomerno, 
tako da so zadovoljni vsi, zato 
je pri razvojnih projektih treba 
sklepati kompromise.

Za razvoj je pomembno tudi, da občina ustvarja čim boljše 
pogoje za razvoj gospodarstva, še zlasti turizma, ki je glede 
na naše naravne danosti pri nas zelo perspektivna dejavnost. 
Glede velikih investicij pa bo zaradi energetske krize potreben 
skupen razmislek, ali je sedaj pravi čas zanje. Verjamem, da 
bomo skupaj našli najboljše rešitve.

Pridobiti dodatne investitorje
Peter Veberič: Verjamem, da bodo vsa naselja v občini Cer-

kvenjak v prihodnosti še lepše urejena, saj tu živimo pridni in de-
lovni ljudje, ki vestno obnavljamo svoje objekte in gradimo nove. 
Tudi skrb za naše čudovito naravno okolje je na visoki ravni. Ker 
imamo tudi priključek na avtocesto, postaja naša občina vse bolj 
privlačna tudi za ljudi iz mest, ki iščejo parcele za gradnjo. Zelo 
pomembno je tudi, da mladi ne odhajajo iz Cerkvenjaka.

Menim, da bo v prihodnje 
potrebno pridobiti še doda-
tne investitorje za gradnjo 
večstanovanjskih objektov 
višjega cenovnega razreda, 
da bi tako privabili v občino 
prebivalce z višjimi dohodki, 
kar bi bilo dobro za celotno 
občino. Naš mandat se zače-
nja v času energetske krize, 
vendar menim, da zaradi 
tega ne bi smeli zmanjšati 
sredstev za investicije v razvoj. Bolje je, da poiščemo notra-
nje rezerve. Za dobro počutje prebivalcev pa se moramo za-
vzemati tudi za medsebojno spoštovanje, strpnost in dostojno 
komuniciranje.

Več zemljišč za stanovanjsko gradnjo
Simona Firbas: Delova-

nje občinskega sveta dobro 
poznam, saj sem bila letos 
izvoljena za svetnico že če-
trtič. Najprej bomo morali 
dokončati nedokončane pro-
jekte, nato pa se dogovoriti 
za nove. Menim, da mora-
mo prioritetno poskrbeti za 
ureditev nujno potrebne ko-
munalne infrastrukture tam, 
kjer je še nimajo. V prvi vrsti 
mora občina poskrbeti, da bodo vsa gospodinjstva do zadnjega 
imela primerno čisto pitno vodo. Zelo pomemben je tudi širo-
kopasovni priključek na internet, kar se je še posebej pokazalo 
v času epidemije covida.

Pomembna je tudi stanovanjska gradnja. Zagotoviti moramo 
zemljišča za stanovanjsko gradnjo in pritegniti investitorje. Za-
gotoviti pa moramo tudi, da bodo lahko krajani razvijali zdrav 
način življenja, ki je povezan tudi z gibanjem. Za to bom pod-
pirala ureditev igrišča za odbojko na mivki pri športno-rekre-
acijskem centru, izgradnjo pumptrack poligona za mlade ko-
lesarje, vzdrževanje balinišča za starejše in podobne projekte.

Vsi skupaj v dobro vseh skupaj
Primož Čuček: V nov 

mandat stopam z bogatimi 
izkušnjami iz preteklih treh 
mandatov v občinskem svetu 
in se že veselim novih izzi-
vov, ki stojijo pred novim ob-
činskim svetom. Menim, da 
je razvoj občine na pravi poti 
in ga je treba samo nadaljeva-
ti. Poskrbeti bomo morali, da 
bodo vsa gospodinjstva imela 
osnovno infrastrukturo za ka-
kovostno življenje: vodo, elektriko, cesto, optiko itd. 

Občina mora zagotoviti tudi dobre pogoje za zasebne in-
vestitorje v izgradnjo večstanovanjskih objektov in hiš. Ob 
ugodnih demografskih gibanjih pa bo treba poskrbeti tudi za 
razširitev vrtca, za posodobitve v zgradbi osnovne šole, ki smo 
jo energetsko že sanirali in nasploh za ustrezne pogoje za izo-
braževanje in življenje mladih ter vseh drugih generacij. Sicer 
pa so lokalne volitve privedle do novih razmerij med politični-
mi strankami v občinskem svetu, vendar verjamem, da bomo 
delovali vsi skupaj v dobro vseh občank in občanov skupaj.

Tomaž Kšela
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24. redna seja Občinskega sveta  
Občine Cerkvenjak

POTRDILI REBALANS 
PRORAČUNA ZA 2022

V prvem branju so brez glasu proti potrdili še odlok o 
proračunu za leto 2023. Drugo branje proračuna bo že v 
novi sestavi občinskega sveta in glede na večino starih no-
vih svetnikov je pričakovati, da bo brez zapletov sprejet.

Konec oktobra se je v tej sestavi še zadnjič na svoji 24. redni 
seji sestal Občinski svet Občine Cerkvenjak. Iz dnevnega reda 
sta nedvomno izstopali točki Odlok o rebalansu proračuna Ob-
čine Cerkvenjak za leto 2022 in Odlok o proračunu Občine 
Cerkvenjak za leto 2023. 

Rebalans proračuna sicer ne prinaša kakšnih posebnih ali 
bistvenih sprememb. Šlo je bolj ali manj za manjše korekcij-
ske popravke, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani, saj 
jih ob načrtovanju proračuna ni možno natančno predvideti. 
Z rebalansom so skupne prihodke in odhodke povečali za 5. 
916,94 evra. Tako rebalans proračuna v prihodkih za leto 2022 
znaša 2.305.723,85 evra in v odhodkih 2.467.084,92 evra. 
Svetniki so rebalans soglasno potrdili.

Soglasno so v nadaljevanju seje v prvem branju sprejeli tudi 
predlog proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2023. V drugem 
branju pa bo o proračunu Občine Cerkvenjak zadnjo besedo 
izrekel že novi občinski svet, v katerem pa ostaja večina sve-
tnikov izteklega mandata.

Kot vemo, je občinski proračun sestavljen iz splošnega in 
posebnega dela ter načrta razvojnih programov. Načrt razvoj-
nih programov predstavlja tretji del proračuna, v katerem se 
odraža razvoj občine in na katerega so tako svetniki kot občani 
najbolj pozorni.

Tako so še zadnjič v iztekajočem se mandatu občinski svetniki in sve-
tnici v prvem branju potrdili predlagani proračun občine za leto 2023.

Za investicije v prihodnjem letu 651. 857 evrov
Predlog proračuna predvideva, da bo ta težek na prihodkov-

ni strani 2.281,152 evra in na odhodkovni 2.163.374 evra. Za 
investicije bo namenjenih 651.857 evra. Tako se v proračunu 
ponovno obljublja modernizacija dela občinske ceste Brengo-
va – Zibote, ki je v tem letu izpadla, nadaljevali bodo s prepla-
stitvijo drugega dela občinske ceste Smolinci – Novinci, kjer 
so že letos preplastili slabih 800 metrov ceste in je investicija 
stala 119.000 evrov. Od večjih investicij v ceste je še odsek 

ceste Kunova – Komarnica – Slaček. V investicijskem delu 
proračuna pa najdemo načrtovanih še več manjših cestnih in-
vesticij. Vlagalo se bo tudi v rekonstrukcije in obnovo vodovo-
dnega sistema, načrtuje se rekonstrukcija vodovoda Župetinci 
– Smolinci in v naselju Cogetinci – Cenkova. Tu je še tri leta 
načrtovana »Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje 
Podravje, v katero bo morala svoj finančni del vložiti tudi Ob-
čina Cerkvenjak. Delež stroška je določen glede na porabo 
vode v posamezni občini in za Cerkvenjak znaša 20.000 evrov. 
Projekt predvideva obnovo primarnih in sekundarnih cevovo-
dov tudi na območju Občine Cerkvenjak. Občina Cerkvenjak 
bo nadaljevala tudi z odkupi zemljišč v občinskem središču. 
Od župnije Sv. Anton bo odkupila objekt nekdanjega prvega 
kulturnega doma (v letih po 2. svetovni vojni matičnega urada 
in zdravstvene ambulante, nazadnje pa veroučne učilnice) in 
zemljišče okoli njega in Zdravstvenega doma Cerkvenjak. V 
letošnjem letu je bila že sklenjena kupoprodajna pogodba in 
plačana ara v deležu 10 % v vrednosti 4.943,79 evra. Preostali 
del kupnine v znesku 44.494,01 evra bo plačan v letu 2023. 
Precejšen zalogaj bo tudi nadaljevanje izgradnje Vitalin parka 
v katerem se načrtuje izgradnja igrišča za odbojko na mivki.

Ob koncu občinske seje se je Marjan Žmavc, župan Občine Cerkve-
njak, zahvalil za dosedanje sodelovanje podžupanu Andreju Kocbeku, 
ki mu novi zakon o policiji ne omogoča več opravljanja javnih funkcij.

Še ne tako daleč nazaj zgrajen novi otroški vrtec kliče 
po širitvi

Med pomembnejšimi nalogami za leto 2023 je tudi naro-
čilo projektne dokumentacije za nameravano širitev vrtca v 
prihodnjih letih. Celotni stroški za pridobitev projektne do-
kumentacije za širitev vrtca bodo znašali 86.498 evrov brez 
projektantskega nadzora. Sedaj je v vrtcu 5 oddelkov in je pol-
no zaseden. Računajo, da je treba dodati 4 nove oddelke in 
zagotoviti zadostno površino notranjih in prav tako zunanjih 
prostorov. Novi dodatni prostori bi se morali neposredno na-
vezovati na že obstoječi objekt.

Odlog o proračunu je bil v 30-dnevni javni obravnavi, nanj 
pa ni bilo vloženega nobenega amandmaja. Zato je pričako-
vati, da bo novi občinski proračun za leto 2023, kljub že novi 
sestavi občinskega sveta, potrjen še v tem letu.

Na oktobrski občinski seji so potrdili energetski načrt Obči-
ne Cerkvenjak, kjer sta prisostvovala strokovnjaka s področja 
energetskega svetovanja Boško Božič in Marko Boček iz Ade-
sco, d. o. o., Velenje.

Franc Bratkovič

AKTUALNO IZ ORGANOV OBČINE
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1. redna seja občinskega sveta 

MANDATI POTRJENI, 
ŽUPAN ZAPRISEGEL

V sredo, 7. decembra, je v avli Vlada Tušaka v Domu kultu-
re Cerkvenjak potekala 1. redna seja Občinskega sveta Občine 
Cerkvenjak. Seji so poleg novoizvoljenih članov občinskega 
sveta prisostvovali člani občinske volilne komisije, občinska 
uprava in mediji. Tokratno prvo sejo je vodila najstarejša čla-
nica novega občinskega sveta Irena Kozar. Vsebovala je se-
dem točk. Med njimi Sklep o seznanitvi občinskega sveta s 
poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski 
svet in izvolitve župana, ki jo je podal Boris Veberič, predse-
dnik občinske volilne komisije; sklep o imenovanju manda-
tne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta 
in ugotovitve izvolitve župana; poročilo mandatne komisije in 
potrditev mandatov občinskih svetnikov; poročilo mandatne 
komisije in ugotovitev izvolitve župana in imenovanje komi-
sije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Četrta Žmavčeva županska prisega

Vsi potrebni sklepi in potrditve so bili soglasno sprejete, saj 
na rezultate volitev ni prispela nobena pritožba. Zaprisegel je 
tudi stari na novo izvoljeni župan Marjan Žmavc, ki je pozval 
novoizvoljeni občinski svet k odgovornemu in korektnemu so-
delovanju ter napovedal, da bo naslednja seja občinskega sveta 
že v torek, 20. decembra. Na koncu so novoizvoljeni svetniki in 
svetnici na tej prvi, tako imenovani konstitutivni seji izglasova-
li še komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 
delo v novem štiriletnem mandatu občinskih svetnikov in župa-
na se lahko začne. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanju bodo sestavljali Atila Ptičar, Irena Kozar in Primož 
Čuček. Kot je povedal Veberič, predsednik občinske volilne 
komisije, je v volilni imenik bilo vpisanih na območju Občine 
Cerkvenjak 1708 volivcev, od tega jih je volilo 694, kar pomeni 
40,63-odstotno udeležbo na volitvah v Občini Cerkvenjak.

Franc Bratkovič

ŽUPAN SE JE ZAHVALIL 
GASILCEM ZA POMOČ 

NA KRASU
V četrtek, zadnji teden oktobra, je župan Občine Cerkvenjak 

Marjan Žmavc za gasilce PGD Cerkvenjak, ki so sodelovali 
pri gašenju največjega požara v zgodovini države Slovenije na 
Krasu, požar je divjal kar na 3705 hektarjih površin, pripravil 
sprejem. Na njem se je tako zahvalil vsem 13-im gasilcem, 
med katerimi je bila ena gasilka, takrat še aktualna cerkvenja-
ška vinska kraljica Tjaša Simonič.

Župan Žmavc je gasilcem za požrtvovalnost in humanost 
podelil zahvale Občine Cerkvenjak. Zahvalo za sodelovanje 
in požrtvovalnost pri gašenju požara na Krasu je podelili tudi 
društvu, ki je ob letošnjem občinskem prazniku prejelo zlati 
grb. Poudaril je, da so v lokalni skupnosti na gasilce in društvo, 
ki je letos februarja zaokrožilo 90-letnico obstoja in delovanja, 
ponosni in jih bodo podpirali tudi v prihodnje. Zbrani na spre-
jemu so si ob druženju in pogostitvi na večjem zaslonu ogledali 
tudi fotografije z intervencij na Krasu, ki so jih sami posneli, 
in opisali občutke in doživetja s Krasa. Hvaležnost tamkajšnjih 
ljudi, kot so poudarjali, pa jim bo za vedno ostala v spominu.

Sprejem za gasilce, ki so gasili na Krasu, je pripravila tudi 
Gasilska zveza Lenart, v katero je vključenih vseh deset gasil-
skih društev na območju UE Lenart. V avli Jožeta Hudalesa pa 
so postavili na ogled tudi razstavo fotografij s Krasa z naslo-
vom 17 junaških dni na Krasu.

Franc Bratkovič

SKUPNA OBČINSKA 
UPRAVA MARIBOR PO 
LOKALNIH VOLITVAH

Aktivni polnoletni občani so v iztekajočem se »super volil-
nem letu« z uveljavitvijo volilne pravice izbrali tudi organe 
občin ter jim zaupali skrb za lokalno okolje, v katerem živijo.

Volivci so s tem županom, županjam in svetom podelili 
mandat, da v njihovem imenu odločajo o najpomembnejših 
družbenih vprašanjih.

Ustanoviteljske pravice občin, ki so za skupno opravljanje do-
ločenih nalog ustanovile Skupno občinsko upravo Maribor, tako 
od potrditve mandatov dalje izvršuje 15 županov ter 3 županje. 

Ker sem prepričana, da je eden izmed glavnih problemov de-
lovanja v javni sferi diskontinuiteta, sem izredno vesela, da z 



ZRNJE 22. DECEMBER 2022

8

INVESTICIJE V LETU 2022
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST

V letu 2022 je načrtovanih več investicij v cestno infrastruk-
turo in določene so tudi že realizirane in sicer:

 y »Modernizacija JP 703-762 (Cogetinci-Kocmut)« v 
dolžini 530 m.

 y »SANACIJA VOZIŠČA LC 203 381 (SMOLINCI-
NOVINCI)« v dolžini 750 m; 

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

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

Prvi del obnovljene ceste v naselju Smolinci-Župetinci

Prva dva odseka sta že izvedena. Ostala dva odseka sta v 
fazi priprave projektne dokumentacije in bosta realizirana v 
začetku leta 2023. 

Ceste so zaradi tehničnih lastnosti (dotrajanosti in poškodb) 
slabše prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo dobre 
prometne povezanosti med kraji občine. Prav tako je bilo zaradi 
dotrajanega vozišča oteženo in drago 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 so se tako izvedle nove investicije v cestno 
infrastrukturo in skupaj z občani se veselimo novih pridobitev 
v prihodnje.

OPTIČNO OMREŽJE V GRADNJI
Občina Cerkvenjak je že pred leti aktivno pristopila k zago-

tavljanju optičnega omrežja po celotni občini in se povezala s 
podjetjem RUNE, ki pa jim na žalost izvedbe projekta odprtega 
širokopasovnega omrežja še ni uspelo pripeljati do tako želene 
realizacije. Zaradi tega pa zadnje obdobje aktivno in bolj uspe-
šno občina sodeluje s podjetjem TELEKOM Slovenije, ki letos 
načrtuje na območju Občine Cerkvenjak vzpostaviti čim več 
oz. vsaj nekaj kilometrov širokopasovnega optičnega omrežja.

Izgrajen je pri del omrežja v naseljih Smolinci, Župetinci, 
Cenkova in Brengova. V naslednjem letu se bo nadaljevala 
gradnja v teh naseljih in tudi drugih naseljih.

Pri vseh obnovah cest ter gradnji druge infrastrukture se 
v naseljih se polaga kabelska kanalizacija, ki bo omogočala 
širitev optičnega omrežja. Tudi letos je občina namreč prav 
v okviru sočasne gradnje v okviru svojih investicij v obnovo 
ter vzdrževanje cest, izgradnjo ter obnovo javnega vodovoda 
ali izgradnjo javne razsvetljave skupaj s podjetjem Telekom 
omogočila položitev ustrezne kabelske kanalizacije za široko-
pasovno optično omrežje. Trase so tako načrtovane in so tudi v 
faznem izvajanju v več 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 prihodnje bomo deležni intenzivne gradnje še kako potreb-
nega širokopasovnega optičnega omrežja, ki bo spremenil pove-
zanost občanov vseh starostnih skupin v moderen spletni svet.

OBNOVA VODOVODA V NASELJU CENKOVA
Občina Cerkvenjak je v okviru sočasne gradnje z optičnim 

omrežjem izvaja tudi projekt obnove dotrajanega vodovodne-
ga cevovoda starega prek 45 let na odseku od GD Cerkvenjak 
v smeri naselja Cenkova do območja križišča za Rimsko go-
milno grobišče, in sicer v dolžini cca. 1 km. Prva faza investi-
cije, ki je obsegala izvedbo glavnega cevovoda brez priključk-
ov, je bila v celoti zaključena že poleti.

NALOŽBE ZA DANES IN JUTRI

delom nadaljujemo praktično v isti zasedbi, saj je le ena izmed 
naših občin ustanoviteljic dobila novega – drugega župana.

Vodja SOU na obisku pri cerkvenjaškem županu

To je nadvse pomembno zato, ker vsaka naloga, ki se je  v 
SOU Maribor lotevamo, potrebuje predvsem jasne predstave o 
tem, kaj hočemo, kaj znamo in zmoremo, kakšna sredstva in 
koliko časa imamo na voljo ter seveda koliko naporov smo za 
dosego ciljev vsi skupaj pripravljeni vložiti. 

Še tako trdo in požrtvovalno delo pa ne more obroditi re-
zultatov, v kolikor so načrti podvrženi pogostim  in številnim 
spremembam.

Nenehno zasledovani cilj zakonitega, visoko strokovnega in 
ekonomičnega skupnega opravljanja nalog občinskega inšpek-
cijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, 
varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite in požarnega 
varstva za 18 občin tako tudi v prihodnjem mandatnem obdo-
bju ostaja nespremenjen. 

Vodja SOU Maribor mag. Zorica Zajc Kvas  
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Območje obnove vodovoda Cenkova-Cogetinci

Ob tem se je skupaj s podjetjem Telekom izvedla tudi kabel-
ska kanalizacija za optično omrežje.

Druga faza obnove vodovoda, ki bo obsegala izvedbo 
manjših odsekov in obnovo hišnih priključkov, se načrtuje 
v letu 2023. 

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, ki bi se izvedle predvidoma v prvi 
polovici leta 2023.

Investicija predvideva v prvi vrsti prevezavo in v prihodnje 
tudi rekonstrukcijo celotnega omrežja za cca. 40 gospodinj-
stev tako na strani Občine Cerkvenjak in cca. 5-10 na obmo-
čju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki bi se morala priključiti na 
javno vodovodno omrežje, kajti staro in dotrajano omrežje ne 
omogoča trajne in varne vodooskrbe. 

Občina bo za svoje občane oz. gospodinjstva poravnala 
vse stroške preureditve obstoječega sekundarnega omrežja, 
stroške neposredne priključitve in kot upoštevanje vrednosti 
obstoječega omrežja tudi dobave vodomera. Po dogovoru z 
upravljavcem javnega vodovoda se bodo vodomerni jaški v 
glavnini vgradili ob obnovi celotnega omrežja, razen 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.

Naselje Grabonoški Vrh, predvideno za obnovo vodovoda

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 bi se tako izvedla navezava javnega vodovodne-
ga sistema na obstoječe omrežje, ki pa bo v prihodnje v celoti 
obnovljeno. Za ta namen izdelujeta potrebno projektno doku-

mentacijo, ki je predhodno nujno potrebna za načrtovanje in 
izvedbo del.

NOVO NASELJE COGETINCI
Občina Cerkvenjak zaključuje ureditev novega naselja Co-

getinci (Nedeljko) z izvedbo ceste v asfaltni izvedbi ter novim 
prehodom za pešce prek regionalne ceste do pločnika, ki vodi 
do centra Cerkvenjaka, do ŠRC Cerkvenjak in ostalih delov 
naselja Kadrenci. Izvedba je zaključena. Občina je pridobila 
tudi pozitivno soglasje Direkcije RS za ceste (DRSI) za izved-
bo prehoda za pešce, ki bi bistveno povečal prometno varnost 
pešcev, predvsem pa otrok.

Novo naselje Cogetinci pred končno ureditvijo - asfaltiranjem

Oprema naselja obsega cesto v asfaltni izvedbi in delnim 
pločnikom z navezavo na regionalno cesto, meteorno kanaliza-
cijo za potrebe ceste, fekalno kanalizacijo, telekomunikacijsko 
kabelsko kanalizacijo, električno in vodovodno omrežje ter jav-
no razsvetljavo. Zazidljive oz. v večini že pozidane parcele so 
tako dobile vse potrebno za priključitev na komunalno opremo. 

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

Vse to z namenom, da se čim več občanov odloči ostati ali si 
najde dom v Cerkvenjaku.

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

Izvaja se prva faza celovite komunalne ureditve manjše uli-
ce v naselju Cerkvenjak, in sicer na odseku Cerkvenjak – Go-
vedič v dolžini cca. 100 m.

Ureditev komunalne opreme ulice Cerkvenjak-Govedič

Projektna dokumentacija je bila izdelana spomladi, gradbe-
no dovoljenje za poseg je bilo pridobljeno v drugi polovici po-
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letja in tudi izvajalec del je izbran, ki zaključuje z gradbenimi 
deli na prvi fazi.

Uredila se bo cesta z ločenima pasovoma v širini 2,75 m 
(skupaj 5,5 m), ločenim pločnikom širine 1,4 m in prehodom 
za pešce prek regionalne ceste, urejeno meteorno in fekalno 
kanalizacijo ter vodovodno in optično širokopasovno omrežje 
in javno razsvetljavo ter prehodom za pešce prek glavne regio-
nalne ceste. Cesta bo v prvi fazi v makadamski izvedbi in brez 
cestnih robnikov.

Investicija bo velika pridobitev za gospodinjstva na tem ob-
močju ter bo dolgoročno omogočala morebitno širitev naselja z 
ureditvijo dveh večstanovanjskih blokov, ki se kaže v letu 2023.

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

ce v začetku letošnjega leta odkupila zemljišče v centru naselja 
ob transformatorju, in sicer se na predmetnem zemljišču načrtuje 
ureditev manjše javne tržnice in modernega javnega parkirišča s 
približno 35-imi parkirnimi mesti in med temi se načrtuje ustre-
zno število polnilnih mest za električne avtomobile. 

Pogled na izvedbo I. faze parkirišča pri OŠ in Vrtcu Cerkvenjak

Potreba po ureditvi dodatnih parkirnih mest v centru nase-
lja ob objektu OŠ in vrtca Cerkvenjak je nujna, kajti samo v 
vrtcu je več kot 100 otrok in temu primerno število zaposlenih 
in staršev, ki pripeljejo otroke v vrtec, OŠ ali pa opravijo kaj 
drugega. Obstoječi objekt na zemljišču je bil porušen in v prvi 
fazi se je že uredilo parkirišče v gramozni izvedbi, ki omogoča 
parkiranje vsaj 30-40 avtomobilov. V prihodnje pa v skladu 
s finančnimi zmožnostmi sledi še celovita ureditev parkirišča  
s tržnico.

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.

IZVEDENO

IZVEDBA V 2023

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 IZVEDENA I. FAZA

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

ZAKLJUČENO – I. faza
ZAKLJUČENO – I. faza (PRE-
VEZAVE)
IZVEDENA I. FAZA
PRIPRAVA izvedba prevezave 
na javni vodovod

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

 y UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO)

 y UREDITEV NASELJA CERKVENJAK - GOVEDIČ

ZAKLJUČENO

IZVEDENA I. FAZA

4. KANALIZACIJA:  y SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZAKLJUČENO

5. POSLOVNI OBJEKTI:
 y PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

 y NOVI POSLOVNI OBJEKT V CERKVENJAKU V IZVAJANJU

6. OŠ - VRTEC:  y PRIZIDAVA VRTCA V PRIPRAVI DOKUMENTACI-
JA-PRIDOBLJENO GD
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V BRENGOVI NOV 
GOSTINSKI LOKAL  

BAR CONA
Od 20. oktobra smo na območju Občine Cerkvenjak boga-

tejši za še en gostinski lokal. V soseščini Poslovno-obrtne cone 
v Brengovi je družina Ploj, ki se z gostinstvom v Smolincih 
ukvarja že 25 let, 33 let pa ima tudi trgovino, odprla na Roma-
novi domačiji, kjer je zgradila nov poslovni objekt, lokal Bar 
Cona. Za zdaj v njem nudijo tople in hladne napitke ter pijače, 
katerim naj bi se s časom pridružila tudi hrana. Gostom bo na 
voljo tudi pet dvoposteljnih sob. Plojevi pa imajo tu že nekaj 
časa tudi postajališče za avtodome.

NAČRTI ZA RAZVOJ

STRATEŠKI NAČRT 
SKUPNE KMETIJSKE 

POLITIKE 2023–2027 ZA 
SLOVENIJO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 
Evropsko komisijo v formalno presojo predložilo dopolnjen 
predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdo-
bje 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je Vlada 
Republike Slovenije potrdila na seji 28. 9. 2022. Dne 14. 10. 
2022 je bila izvedena spletna predstavitev. Predstavljeni SN 
2023–2027 je Evropska komisija potrdila 28. 10. 2022.

Krovna usmeritev SN je usmerjena v trajnostno pride-
lavo hrane na celotnem območju države in povečanje sa-
mooskrbe, vključno z omilitvijo prehranske in energetske 
draginje ter s podnebno-okoljskimi izzivi.

Pri pripravi SN 2023-2027 se je izhajalo iz trenutnega sta-
nja in trendov, upoštevane so naravne in strukturne danosti ter 
pričakovanja potrošnika in širše družbe. Upoštevani so številni 
evropski in nacionalni strateški dokumenti:

OBST. BUS POSTAJA

KIOSK

PODPORNI ZID

PODPORNI ZID

PODPORNI ZID

pločnik

pločnik

PODPORNI ZID

KAN

MET

PARKIRIŠČE

WC

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

S 

UREDITEV PARKIRIŠČA IN JAVNE TRŽNICE
PRI VRTCU IN OŠ

LEGENDA - PREDVIDENO:

PREDVIDENA ASFALTIRANA POVRŠINA - PARKIRIŠČE

ASFALTIRANA POVRŠINA - PLOČNIK

Situacija umestitve parkirišča in tržnice v prostor

PRAZNIČNA OKRASITEV V 
CERKVENJAKU

Občina že številna leta s svojo ekipo zaposlenih v režijskem 
obratu ob pomoči zunanjih izvajalcev vsako leto vzorno okrasi 
trg pred občino in sam center občine. Zaposleni v režijskem 
obratu imajo vsako leto več opravil, kajti zahteve in pričako-
vanja po urejanju javnih in športnih površin ter drugih objek-
tov so vsako leto večja. 

Režijski obrat na okrasitvi trga in centra občine

Že leta se postavi tudi smreka, ki se okrasi z lučkami ter trgu 
kot mestu za praznično druženje polepša praznično vzdušje. 
Vse skupaj pa je seveda v okviru finančnih zmožnosti, kajti 
finančna bremena in potrebe po investicijah so vedno večje in 
vsak evro je treba kar se da smotrno porabiti.

mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

Otvoritvena svečanost je privabila lepo število gostov in poslovnih 
partnerjev, vsi so bili tudi pogoščeni. 

Otvoritveni trak so prerezali Irena in Roman Ploj ter Marjan Žmavc, 
župan Občine Cerkvenjak.

V Plojevem poslovno-gostinskem objektu, ki se nahaja ne-
posredno ob uvozu in izvozu na avtocesto, gre pričakovati tudi 
tranzitne goste z avtoceste. V objektu deluje tudi masažni sa-
lon. Razveseljivo je, da ima gostinsko-poslovni objekt na raz-
polago solidno število parkirišč. 

Franc Bratkovič
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 ± Evropski zeleni dogovor v okviru Strategije od vil do 
vilic, Strategije za biotsko raznovrstnost. 

 ± Dolgoročna vizija za podeželska območja ter drugih 
strateških dokumentih EU (Strategije EU za gozdove, tla, 
metan, krožno in biogospodarstvo …).

 ± Priporočila Evropske komisije za strateški načrt za Slovenijo.
 ± Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 
2021«, ki je strateška podlaga za enovit SN 2023–2027.

 ± Upoštevani so tudi številni drugi strateški dokumenti, 
predvsem s področja varovanja okolja in podnebnih 
sprememb, kot npr. Resolucija o Dolgoročni podnebni 
strategiji do leta 2050 in Nacionalni energetski in pod-
nebni načrt (NEPN), Program upravljanja območij Natura 
2000 ter Načrt upravljanja voda (NUV).

 ± Ves čas priprave se je intenzivno sodelovalo s strokovnja-
ki, ključnimi partnerji in zainteresirano javnostjo.

Pomembna so vsa območja in vsa kmetijska gospodar-
stva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno dejavnost.

SN 2023–2027 jasno prepoznava, da bo slovensko kmetij-
stvo tudi v prihodnje ostalo raznoliko in bo poleg hrane zago-
tavljalo tudi številne druge javne dobrine.

Ključni elementi
 ± Okrepljena pogojenost („standard“ za vse kmete, ki se ne 
plača dodatno).

 ± Nova shema za podnebje in okolje v okviru neposrednih plačil.
 ± Večja ambicioznost kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil 
(KOPOP).

 ± Ekološko kmetovanje in Ekološko čebelarjenje.
 ± Nove intervencije v II. stebru SKP na področju podne-
bja, biotske raznovrstnosti ter varovanja voda: Biotično 
varstvo rastlin, Plačila Natura2000, Testiranje naravovar-
stvenih ukrepov na zavarovanih območjih.

 ± Naložbe v OVE, okrepljeno finančno in vsebinsko (možne 
podpore v fotovoltaiko, mikrobioplinske naprave, geoter-
mija itd.).

 ± Dobrobit živali & Naložbe v dobrobit živali.
 ± Neproizvodne naložbe.
 ± Nadgradnja sistema AKIS (inovacije in znanje v kmetij-
stvu) v smeri okolja in podnebja.

Strateškega načrta ni mogoče enačiti le s kmetijstvom – 
to je bistveno širši dokument za skladen razvoj podežlja, 
ki naslavlja podeželska območja in njihove specifične izzi-
ve za kakovost življenja, lokalne pobude, ohranitev bogate 
kulturne dediščine in razvoj podeželskega gospodarstva.

Poleg kmetijskih dejavnosti bomo razvijali tudi dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijah, vključno z biogospodarstvom in 
dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine. 

Strateški načrt močno poudarja prenos znanja in inovacij 
za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda v kmetijstvu.

Nadaljevali bomo s podporo za aktivnosti lokalnih po-
bud pristop LEADER/CLLD. 

Izhajajoč tudi iz Dolgoročne vizije podeželja EU si skupaj z 
ostalimi EU skladi in programi ter drugimi nacionalnimi po-
litikami prizadevamo za celovit razvoj slovenskega podeželja.

Finančni okvir SN 2023-2027 ZAJEMA 1.8 MRD €
 ± Osnovna dohodkovna neposredna plačila in neposredna 
plačila za okolje in podnebje (SOPO): 657.647.938 €

 ± Vinski sektor: 19.396.000 € 
 ± Čebelarski sektor: 6.454.208 €

Vir: https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta- 
skupna-kmetijska-politika-skp

IZ JESENI V ZIMO

5. festival vin osrednjih Slovenskih goric

POSKUSILI SO PENINE, 
KI SO TRI LETA ZORELE 
V SAMOSTANSKI KLETI
Slogan letošnjega festivala vin je bil Skupaj lažje raste-

mo, skupaj zmoremo več
Frančiškanska samostanska klet v Sveti Trojici je bila tudi le-

tos prizorišče, kjer se je 21. oktobra po dveh letih koronskega 
mirovanja znova odvijal Festival vin osrednjih Slovenskih goric.

Po sloganom »Skupaj lažje rastemo, skupaj zmoremo več« in 
povezavo vseh šestih vinogradniških društev na območju UE Le-
nart, Cerkvenjak, Sveta Trojica, Sveta Ana, Benedikt, Sveti Jurij 
v Slovenskih goricah in Lenart je nekdanji cerkvenjaški vinski 
kraljici Martini Breznik Kranjc in Društvu za ohranjanje kulture 
Vincar iz Cerkvenjaka, uspelo napolniti samostansko klet z vi-
nogradniki in prijatelji vina. Letos so k sodelovanju povabili še 
nekaj vinogradnikov iz sosednjih občin in tako dokazali, da je 
povezovanje pomembno, saj so vsi Slovenske gorice. Skupaj se 
je tako tokrat prestavilo kar 20 vinogradnikov in vinarjev, z več 
kot 60 vzorci različnih vrhunskih slovenskogoriških vin.

S svojimi najboljšimi vini so se predstavili: družina Breznik, 
Vinarstvo Šebat, Vina Kramberger, Vinogradništvo Marjan Fe-
konja, Gostišče na kmetiji Kaučič, Vinogradništvo Farasin, Vin-
ska klet Klobasa, Društvo vinogradnikov Sveta Trojica, Konrad 
wine, Vinogradništvo Dvoršak, Vinogradništvo Šenveter, Vi-
narstvo Hafner, Kmetija družine Senekovič, Trsničarstvo Čeh, 
Vina Tempus, Vina Fleisinger, Vina Senekovič, Vina Kraner – 
Plateis, Vinogradništvo Kurnik, in Kmetija Najvirt. Prisotne so 
ob začetku Festivala vin osrednjih Slovenskih goric nagovorili 
Žan Krajnc, predsednik društva Vincar, David Klobasa, župan 
Svete Trojice in 6. cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič.

Vzdušje je bilo prešerno.

Dogajanje so popestrili tudi Lotmerški tamburaši z Mišem Kontrecem.
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Njihove penine so romale na fermentiranje v samostanski studenec.

Na festivalu, ki se ga je udeležilo tudi nekaj vitezov Sloven-
skega in Evropskega reda ter sommelirjev se je Društvo Vincer 
s posebno gesto zahvalilo tudi vinogradnikom , ki so na 4. festi-
valu vin pred pandemijo leta 2019, podarili penine, ki so poči-
vale vse do nekaj dni pred letošnjim 5. festivalom v 14 metrov 
globokem studencu v samostanski kleti. Zahvale so bili deležni 
tudi vsi sponzorji in predsedniki vinogradniških društev.

Brez pomoči prijateljev in sponzorjev, festival ne bi mogel 
biti izpeljan v takšnem obsegu. Zato najlepša hvala velja tudi 
Gostinski opremi Burja, Zavodu SloVino, Agroremontu, Roku 
Berdinek, Podjetju SES d.o.o., Ozvočen si, županu občine 
Sveta Trojica Davidu Klobasa, Zavodu za turizem sveta Tro-
jica, Družini Breznik, Radenski, občini Sveta Trojica in Ra-
zvojni agenciji Slovenske gorice, Vinskim brbončicam, Huti, 
Radio Slovenske gorice, Ovtarjevim novicam, Glasilu Zrnje 
iz Cerkvenjaka, KK TV, Štajercu, Tjaši Oman, Viva visuale, 
ter našim prostovoljcem kateri so prav tako veliko pripomogli 
k uresničitvi naše ideje, je povedala Martina Breznik Krajnc.

Festivalsko vinsko dogajanje pa so popestrili pevka Klara 
Katan, Slovenskogoriški glasovi in Lotmerški tamburaši z Mi-
šem Kontrecem.

Seveda so tudi tokrat v studenec spustili na fermetiranje 
nove steklenice penine, ki so jih darovali Vinska klet Klobasa, 
Vinarstvo Hafner, Vinogradništvo Šenveter, družina Breznik, 
Gostišče na kmetiji Kaučič, Konrad Wine, katerim so se letos 
pridružila še Vina Kramberger.

Franc Bratkovič

KOMEMORACIJA OB 
DNEVU SPOMINA NA 

MRTVE 
Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak in Občina 

Cerkvenjak sta v sodelovanju z Društvom general Maister 
Cerkvenjak in društvom Sršen iz Cerkvenjaka tudi letos pri-
pravila osrednjo komemoracijo v občinskem središču na plo-
ščadi pri spomeniku talcem in padlim v NOB.

Cvetje in sveče so prižgali pri spomeniku ameriškim zave-
zniškim letalcem na Vanetini, pri spomeniku padlim v 1. sve-
tovni vojni in pri spomeniku talcem in padlim v 2. svetovni 
vojni pred Domom kulture v Cerkvenjaku, kjer sta delegaciji 
ZZB Cerkvenjak in Društva general Maister Cerkvenjak polo-
žili tudi venca.

Kot ves čas županovanja je pri vseh treh že omenjenih spo-
menikih prižgal sveče in položil cvetje tudi Marjan Žmavc, 
župan Občine Cerkvenjak.

Tudi ameriški zavezniški letalci strmoglavljenega bombnika na Jože-
fovo, 19. marca 1944, v Cerkvenjaku niso pozabljeni.

Spomnili so se tudi padlih v 1. svetovni vojni.

Osrednja komemoracija pri spomeniku padlim in talcem v 2. svetovni vojni

Župan Marjan Žmavc in Franc Bratkovič, predsednik Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Cerkvenjak, sta na komemora-
ciji pri osrednjem spomeniku NOB v Cerkvenjaku spregovo-
rila o pomenu boja proti okupatorju, v katerem je bilo veliko 
trpljenja, prelite krvi in žrtev, da danes živimo v miru in govori-
mo svoj, slovenski jezik. Delček tega pa so temu doprinesli tudi 
naši cerkvenjaški aktivisti in borci, ki se niso predali in prepu-
stili usodi ter sprijaznili z namenom, ki ga je imel okupator.

V tednu pred dnevom spomina so se na Vanetini spominu na umrle 
letalce poklonili tudi predstavniki OZVVS Lenart. 
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KOMEMORACIJA OB 
DNEVU SPOMINA NA 

MRTVE NA GRAŠKEM 
POKOPALIŠČU

Že tradicionalno je, da se zadnji teden oktobra pred dnevom 
spomina na mrtve tudi nekaj članov iz Združenja borcev za vre-
dnote NOB Cerkvenjak udeleži komemoracije v Gradcu, kjer se 
na centralnem pokopališču ob mednarodnem spomeniku žrtvam 
nacizma poklonijo njihovemu spominu. Na spomeniku je vkle-
sanih 2116 imen talcev, borcev proti nacifašizmu ter dezerterjev. 
Od tega je na spomeniku 1213 imen Slovencev. Tudi iz Cerkve-
njaka. 661 trupel talcev je bilo iz mariborskih zaporov. Med tam 
pokopanimi je tudi 65 padlih borcev legendarnega Pohorskega 
bataljona. V enajstih jezikih žrtev na spomeniku, ki je delo nek-
danje granitne industrije iz Oplotnice in je bil odkrit 1. novembra 
1961, piše: Čuvajte svobodo in mir, kajti dali smo zanjo življenja.

77 let po koncu najhujše morije v sodobni zgodovini Evrope 
si mnogi izmed nas le stežka predstavljamo, v kakšnih razme-
rah so v vojnih letih, med 1941 in 1945, živeli naši ljudje. To je 
bil čas, ko človek ni mogel biti svoboden, ko ni mogel govoriti 
v maternem jeziku in je nemalokrat izmenjavo le nekaj besed s 
svojim najbližjim v slovenskem jeziku plačal z življenjem. Bil 
je to čas, ko je bil človek človeku volk. Ko je preživetje enega 
pomenilo smrt in izničenje drugega. 

Zato je danes še kako žalostno in nerazumljivo zanikanje 
vrednot partizanskega boja in poveličevanje okupatorjevih po-
magačev. Ali partizanski boj in nasploh odpor proti okupatorju 
ni bil boj za obstoj naroda, za jezik svojih mater in očetov, za 
svobodo in za svojo domovino? Brez njih bi danes ne bili tukaj 
in ne bi govorili slovensko, predvsem pa ne bi imeli svoje drža-
ve. Temelji, ki so leta 1991 služili za oblikovanje lastne države, 
so bili postavljeni na krvi partizank in partizanov. Brez požr-
tvovalnosti teh hrabrih mož in žena bi nas zgodovina verjetno 
že pozabila, mi pa ne smemo pozabiti teh hrabrih mož in žena.

Tudi letos je bilo organizator komemoracije ZB NOB Le-
nart na čelu s svojim predsednikom Alojzom Bezjakom, ude-
ležili so se je člani iz vseh združenj borcev za vrednote NOB 
iz območja Pokrajinskega sveta ZB Podravja. V kulturnem 

NA LETOŠNJEM 
MARTINOVANJU 
OKRONALI ŽE 7. 
CERKVENJAŠKO 

VINSKO KRALJICO
Vinska trta se že kar nekaj časa ne šibi več pod težo plodov, 

grozdje je sprešano, in kar je nateklo iz njega, je v sodih, slad-
ki mošt je postal vino. Prav slednje znamo Slovenci še kako 
praznovati. Praznujemo 11. novembra na dan sv. Martina, ko 
mošt postane vino, pravi stari ljudski rek. Zanimivo je, čeprav 
svetnik Martin nima neposredne zveze z vinom, je postal pa-
tron vinarjev, sodarjev, gostilničarjev, vojakov, konjenikov, 
orožarjev, kovačev, mlinarjev in domačih živali, posebno gosi, 
katere se ob dušenem rdečem zelju, morajo najti na obloženi 
praznični martinovi pojedini.

Brez prisotnosti vinskih kraljic in vitezov ne mine v Cerkvenjaku 
nobena javna prireditev, povezana z vinogradniki.

Zdaj že bivša vinska kraljica Tjaša Simonič je bila deležna pozorno-
sti tako občine kot društva vinogradnikov in ljubiteljev vina.

V Evropi Martina praznujemo zelo različno. V Sloveniji in so-
sednji Hrvaški ga zaznamujemo predvsem kot praznik vina, kar 
drugje po svetu ni običaj. Sicer pa spomnimo, da je prvi razcvet 
vinogradništvo na slovenskem ozemlju doživelo že v času Ri-
mljanov od 1. do 4. stoletja. Po prihodu Slovanov konec 6. sto-
letja pa je propadlo, saj so ti poznali le medico, žganje in pivo.

Predsednik ZZB je prisotne tudi tokrat pozval, naj ne nase-
dajo zdraham, lažem in podtikanjem, s katerimi želijo nekateri 
pisati neko novo svojo zgodovino 2. svetovne vojne, in nada-
ljeval »Ostanimo pokončni in spoštujmo, kar so nam priborili 
uporniki širom naše bivše skupne in današnje domovine ter 
širom zavezniškega sveta«.

V kulturnem programu sta sodelovala dr. Bernard Rajh in 
Jože Brunčič. 

F. B.

programu so sodelovali pevci Kulturno-turističnega društva 
Selce. Žrtvam fašističnega terorja se je poklonilo več kot 200 
udeležencev komemoracije. Delegacije prisotnih združenj so 
k spomeniku žrtvam terorja položile vence in prižgale sveče. 
Govornik je bil Jože Gašparič, predsednik Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Ruše.

Franc Bratkovič
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Kakorkoli že, z Martinom je čas, ko se zaključuje jesensko 
delo. Okrog tega dne se mošt spremeni v vino in Martin končno 
odpre pipice na sodih. Torej dober izgovor za veselje in prazno-
vanje, ki je doma po celotni Sloveniji in tako tudi v Cerkvenjaku.

Krono je novi 7. cerkvenjaški vinski kraljici Patriciji Peklar nadel 
župan Marjan Žmavc.

Tako kot vsem dosedanjim cerkvenjaškim vinskim kraljicam je oble-
ko tudi Patriciji sešila domačinka Irena Lorenčič.

Nova vinska kraljica v družbi peteklih cerkvenjaških vinskih kraljic, 
od katerih na fotografiji manjka 1. cerkvenjaška vinska kraljica 
Polona Divjak.

Razumljivo, kako tudi ne, saj so tudi v Cerkvenjaku doma 
pridni vinogradniki, če že niso tu doma, pa imajo v Cerkve-
njaku oz. njegovih zaselkih vinograde. Občina Cerkvenjak in 
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak sta v so-
delovanju z Društvom kmečkih žena in deklet Cerkvenjak, Tu-
rističnim društvom Cerkvenjak in Rimljani s Peščenega Vrha 
tako tudi letos pripravila tradicionalno martinovanje. Le kako 
ga ne bi, saj se znova obeta, kot napovedujejo poznavalci raz-
mer in vinski strokovnjaki, kakovostna žlahtna kapljica.

Presenečenje martinovanja je bil nastop Klape Solaris iz Šibenika, 
ki so se nepričakovano ustavili v Cerkvenjaku in obiskali njihovega 
slovenskega prijatelja, zdaj že bivšega podžupana Občine Cerkve-
njak Andreja Kocbeka.

V Cerkvenjaku so martinovali v soboto, 12. novembra, in na 
njem okronali že 7. cerkvenjaško vinsko kraljico. Ta je Patrici-
ja Peklar, ki je krono prevzela od Tjaše Simonič, ki je to vlogo 
zaradi koronavirusnih zaprtij javnega in družabnega življenja, 
opravljala dva dvoletna mandata.

Martinovanja v Cerkvenjaku so se poleg čisto navadnih 
obiskovalcev udeležili tudi vinski vitezi slovenskega in evrop-
skega reda. Tako smo srečali poleg vinskih vitezov domači-
nov Janeza Pučka, Marjana Žmavca, Franca Zorka in Marka 
Breznika še Darka Škergeta, Slavka Lončariča, Zlatka Boraka, 
Matejo Štabuc Borak in Marjana Klobasa. Še več je na mar-
tinovanje v Cerkvenjak prišlo vinskih kraljic, če prištejemo 
zraven še pretekle cerkvenjaške kraljice.

Za veselo razpoloženje so vse do mraka skrbeli člani ansambla 
Mladih 5.

Ob mladem vinu je osebje v ospredju poskrbelo za hrano.

Prisotni so bili po nagovoru moderatorke prireditve Darinke 
Čobec najprej deležni pozdravov in dobrodošlice župana in go-
spodarja Johanezove trte Marjana Žmavca in Franca Zorka, pred-
sednika Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. 
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TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK 
ZNOVA V VDC POLŽ – 

ENOTA MRAVLJA LENART
Tretji petek v novembru praznujemo dan slovenske hrane – 

osrednji dogodek dneva predstavlja projekt Tradicionalni slo-
venski zajtrk, letos že dvanajstič. 

V organizaciji Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih 
goric je 18. novembra 2022 po letih prekinitve zaradi epide-
mije znova tudi v VDC Polž Maribor, enota Mravlja Lenart 
potekal tradicionalni slovenski zajtrk.

Zvoki harmonike in trobente so se združili z ubranim petjem 
Slakovega Čebelarja, sledili so pozdravi in nagovor s strani 
Andreja Kocbeka, predsednika društva, Urške Možina, pod-
županje Občine Lenart ter mag. Jasmine Breznik, direktorice 
VDC Polž.

Za zajtrk smo skupaj z varovanci, uslužbenci in prostovoljci 
uživali živila: kruh, maslo, med, jabolčni sok in jabolka – vse lo-

kalnega izvora, delo in znanje družine Senekovič iz Lenarta, Če-
belarstva Kapl iz Svete Ane, kmetije Goznik iz Voličine in VAL 
NATURE Maja Kekec s. p. iz Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Dan slovenske hrane skupaj s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom je pomemben za vse nas in spodbuja k spoštovanju 
in uživanju lokalne slovenske hrane.

Pobuda je vedno bolj prepoznavna in dobrodošla med širšo 
javnostjo, zato se vsako leto tradicionalnemu slovenskemu zajtr-
ku pridruži vedno več posameznikov, institucij, podjetij, gostin-
skih obratov, turističnih objektov itd., ki širijo pomen in glas o 
projektu Tradicionalni slovenski zajtrk preko svojih aktivnosti.

Renata Peras

USTANOVILI 
OBČINSKI ODBOR VVS 

CERKVENJAK
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart, ki 

je eno močnejših in dejavnejših združenj v državi, se je odlo-
čilo, da na območju Upravne enote Lenart, od koder so njihovi 
člani, ustanovijo občinske odbore. Tako so 24. novembra usta-
novili tudi občinski odbor v Cerkvenjaku. Predsednik Občin-
skega odbora VVS Cerkvenjak je Milan Poharič. 

Da je ustanavljanje občinskih odborov slavnejše, ob tej pri-
ložnosti svojim članom s statusom veterana, podeljujejo spo-
minske medalje ob 30. obletnici osamosvojitve. Te so podelili 
tudi v Cerkvenjaku, podelitev medalj pa sta opravila Iztok Ro-
zin, podpredsednik OZVVS Lenart, in Marjan Žmavc, župan 
Občine Cerkvenjak. Na slavnostnem dogodku sta bila prisotna 
iz OZVVS Lenart še podpredsednik Franc Kos in Janez Koc-
bek, sekretar združenja.

F. B.

Slišali smo, da je tudi vinogradnike kot ostale kmetovalce letos 
pestila suša in v času trgatve deževje, pa vinske trte tudi bolezni 
niso obšle. Vsemu navkljub je pridelek dober in pili bomo, kar 
naj bi počeli v zmernih količinah, dobra, če ne že odlična vina.

Krst mladega vina pa sta opravila Aleš Domanjko, član an-
sambla Mladih 5 in cerkvenjaški župnik Janko Babič. S kultur-
nimi programom so tradicionalno cerkvenjaško martinovanje 
popestrili mlada harmonikarja Jaša Mulec in Žan Kolednik ter 
Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak.

Franc Bratkovič
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IZ ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN KLUBOV

PGD CERKVENJAK LETOS 
ZAOKROŽILO 90-LETNICO 

Na jubileje se ne pozablja, še zlasti, če gre za častitljive. 
Zato v Zrnju objavljamo kronološki zapis o obstoju in de-
lovanju PGD Cerkvenjak skozi desetletja.

Začetki delovanja gasilstva v Cerkvenjaku sežejo v leto 
1924, ko so začele delovati tako imenovane gasilske trojke. 
Ohranjeni so drobci zapisov in datum zasnove 1930 ter uresni-
čenja pogojev za vpis Prostovoljne gasilske čete Sv. Anton v 
Slovenskih goricah v register gasilskih društev pri Okrajnem 
glavarstvu v Mariboru 28. februarja 1932. Na društvenem žigu 
je bil napis: Prostovoljna gasilska župa Sv. Anton v Slov. gor. 
Župa Maribor – levi breg.

Gasilske trojke so bolj ali manj uspešno delovale do jese-
ni 1930. 8 septembra istega leta so se možje, ki so imeli na 
skrbi varnost premoženja in so se zavedali velike škode, ki 
so jo povzročali požari, prvič sestali in se dogovorili o usta-
novitvi društva. Sestanek je sklical takratni župan občine Sv. 
Anton, Jernej Zimič, na sestanku so bili prisotni Alojz Kocmut 
iz Brengove, Karl Štelcar iz 
Cogetincev, Martin Fras iz 
Stanetincev, Stanko Zimič 
iz Kadrencev, Alojz Borko 
iz Cogetincev, Franc Kekec 
iz Cerkvenjaka, Franc Čeh 
iz Kadrencev, Rihard Tušak 
in Vlado Tušak iz Cerkve-
njaka, Klement Liewald iz 
Kadrencev, Edvard Podgor-
šek iz Cerkvenjaka in šolski 
upravitelj Ludvik Štumpt. 
Odbor, ki je prevzel naloge 
ustanavljanja društva, so 
sestavljali načelnik in po-
veljnik Zimič, namestnik 
Liewald, tajnik Kocmut, 
blagajnik Štumpt, nadzornik 
uprave Borko, preglednik 
računov Kekec in trobentač 
Zimič.

Ustanovni zbor društva je bil šele 28. februarja 1932. Na 
njem sta sodelovala tudi zastopnika gasilske župe Maribor – 
levi breg, župski podnačelnik Ernest Golob in odbornik Franc 
Čeh ter zastopnika trojiških gasilcev Josip Golob in Ernest 
Mlinarič. Ob že omenjenih pobudnikih so bili prisotni še: 
Franc Kuplen, Franc Jostl, Jakob Štelcar, Janez Sever, Janez 
Vršič, Anton Brodšnajder, Franc Slaček, Jožef Anžel, Alojz 
Čuš, Jakob in Ignac Lorenčič, Ferdinand Zorec, Anton Kloba-
sa in Jože Gabrovec. 

Društvo je začelo tako rekoč brez orodja in opreme, a z ne-
omajno voljo in pomočjo vseh prebivalcev je delo steklo. Vaje 
so imeli vsako nedeljo ob 16. uri pri občinskem uradu. Gasilci, 
ki so se med seboj klicali »tovariš«, so imeli prvo »pravo« vajo 
15. julija 1932 na gospodarskem poslopju domačije Šafarič v 
Stanetincih. Že naslednje leto 5. novembra so izvolili novo 
upravo. Predsednik ostane Zimič, poveljnik postane Martin 
Fras, njegov namestnik pa kovač Alojz Bratkovič, Liewald 
postane tajnik, blagajnik ostane Štumpt. 

20. avgusta 1937 so prevzeli berglovko (ročno brizgalno s 
posodo za vodo). 30. oktobra 1938 sprejmejo sklep o gradnji 

gasilskega doma. Gradnja doma je nato bila na dnevnih redih 
vse do zadnjega zapisanega predvojnega sestanka. 15. sep-
tembra 1940 so na zahtevo gasilskih oblasti oblikovali odbor 
vojno-gasilske čete in na isti seji tudi ugotovili, da gasilskega 
doma ni mogoče graditi, dokler nimajo dovoljenja ministrstva, 
prošnje zanj pa ni mogoče vložiti, dokler ni lastninskega lista. 
A dom se je kljub temu gradil in bil zgrajen. Po osvoboditvi so 
ob domu postavili še leseni stolp za sušenje cevi.

Začetek 2. svetovne vojne prinese ukinjanje slovenskih dru-
štev, zapleniti so hoteli tudi gasilski dom in ga uradno prenesti 
v last tedaj nemško imenovane občine Kirchberg. Zaplemba 
pa potem ni bila speljana v celoti, ker je parcela še vedno bila 
last Štefanije in Jožeta Paluca. Lastništvo parcele je bilo, za-
nimivo, urejeno šele leta 1985. Stari gasilski dom pa prodan 
Potrošnik – Mercatorju. Danes je na tem mestu parkirišče Go-
stišča pri Antonu. 

Gasilstvo med vojno je bilo podrejeno vojnemu času. Gasil-
ska četa ali operativna skupina gasilcev je pri gašenju požarov 
delovala v pomenu polvojaške obveze in nemške discipline 
pod neposrednim poveljstvom občinskih uradnikov. Gasilska 
četa je leta 1943 dobila orodni voz, v katerem je bila motorna 
črpalka znamke DKW z zmogljivostjo 800 litrov vode v minu-
ti, komplet sesalnih in tlačnih cevi ter ostali gasilni pripomočki.

Po 2. svetovni vojni je gasilsko društvo spadalo nekaj let 
pod Gasilsko zvezo Gornja Radgona, kjer delo cerkvenjaških 
gasilcev ni ostalo neopaženo, saj jim je zveza podelila prizna-
nje. Društvo je imelo tudi pihalno godbo.

V petdesetih letih sta na območju Cerkvenjaka delovala še 
Gasilsko društvo Župetinci-Smolinci in gasilska četa Čagona. 

Slab ali nikakršen strojni park in osebna oprema so od ga-
silcev pri posredovanjih v požarih zahtevali velike napore in 
preizkušnje. Vodo so iz mlak in potokov do gorečega objekta 
dostavljali z živo verigo vodarjev (podajanje posod z vodo od 
rok do rok). Zato so se klicu na pomoč ob gasilcih odzvali tudi 
krajani, ki so doma pograbili vedra in stekli v smeri vidnega 
ognja ali dvigovanja dima. Na kraj požara prispeli gasilci in 
vaščani so vedno naprej poskrbeli za reševanje ljudi, domačih 
živali in vrednejših predmetov. 

Leta 1958 so cerkvenjaški gasilci razvili društveni prapor in 
tako obeležili 25-letnico delovanja društva. Dve leti pozneje 
so nabavili rabljen gasilski avto znamke Steyr. 

Leta 1967 cerkvenjaški gasilci in gasilke nabavijo novo 
motorno brizgalno Rosenbauer in dopolnijo društveni prapor. 
Začeli so tudi glasno razmišljati o novem gasilskem vozilu. 
Želja se je uresničila leta 1971, ko so 3. oktobra istočasno pre-
dali namenu kar dve vozili, in namreč novi land rover (tega še 
tudi po 51 letih najdemo v garaži gasilskega doma) in rabljeno 
vojaško vozilo GMC (Džems), ki so si ga sami preuredili za 
potrebe gasilstva. V začetku leta 1972 so od lenarških gasilcev 
dobili še rabljeno vozilo znamke Praga, ga polepšali in ga tudi 
slavnostno prevzeli. 

Vozni park posodobljen, na vrsti je gradnja novega ga-
silska doma, kjer je bilo opravljenih 22 tisoč ur prostovolj-
nega dela

Pridobitve dajo cerkvenjaškim gasilcem nova krila. Resno 
začnejo razmišljati o gradnji novega gasilskega doma (na cer-
kvenjaški gomili). Zelo uspešno poteka delo z gasilskimi dese-
tinami, ki dosegajo na občinskih gasilskih tekmovanjih vidne 
rezultate. Tekmovanj se je uspešno udeleževalo tudi po sedem, 
osem gasilskih desetin, od pionirjev do veteranov.

Jernej Zimič, pobudnik in prvi 
predsednik ter poveljnik PGD 
Cerkvenjak
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25. julija 1976 pride do dolgo želenega in načrtovanega do-
godka, ki spremeni podobo gasilstva v Cerkvenjaku in tudi 
Cerkvenjaka samega. V sklopu praznovanja krajevnega pra-
znika je položen temeljni kamen za nov gasilski dom.

Leta 1978 so v novem domu predali namenu garaže. Grad-
bena dela na novem domu v mejah zmožnosti tečejo naprej. 

Ob praznovanju 50-letnice, ki je združena s praznovanjem 
18. krajevnega praznika KS Cerkvenjak, v nedeljo, 12. sep-
tembra 1982, gasilci poročajo, da so pri gradnji novega doma 
opravili že preko 14 tisoč ur prostovoljnega dela. 

V članku o delu gasilskega društva Cerkvenjak v Gasilskem 
vestniku v decembrski številki 1983 je med drugim zapisano: 
Za gasilski dom lahko trdimo, da je največji v občini Lenart, 
pa tudi na širšem območju Slovenskih goric. Gasilci so skupaj 
s krajani, ki so jim v veliko oporo, opravili 22.000 ur prosto-
voljnega dela. V novem domu že uporabljajo garažne prostore.

Leta 1985 znova dopolnjujejo vozni park. Tokrat predajo 
namenu novo gasilsko vozilo kombibus TAM. Dalje pridno 
nadaljujejo z zaključnimi deli v domu in vestno ter strokovno 
tudi z gasilskimi desetinami, ki na občinskih in drugih gasil-
skih tekmovanjih dosegajo najvidnejša mesta. 

Leta 1993 se je rodilo v Cerkvenjaku gasilsko tekmovanje 
za pokal Slovenskih goric. Nadaljuje se tudi posodabljanje ga-
silskega voznega parka. Julija 1994 predajo namenu novo ga-
silsko avtocisterno TAM 190-T15. Leto pozneje pa si kar štiri 
cerkvenjaške gasilske desetine na občinskem gasilskem tek-
movanju priborijo vstopnico za državno gasilsko tekmovanje.

65-letnico delovanja društva leta 1997 obeležijo z razvitjem 
novega društvenega prapora, na katerega so obesili 41 spomin-
skih trakov.

Ustanovitev samostojne Občine Cerkvenjak gasilcem 
prinesla manj finančnih skrbi 

70-letnico praznuje v nedeljo, 9. junija 2002, že v samostoj-
ni Občini Cerkvenjak. Jubilej so združili s praznovanjem 31. 
dneva gasilcev Gasilske zveze Lenart. Leta 2004 so spet ob-
novili vozni park. V gasilsko garažo postavijo novi Renault 
master za prevoz moštva. Včasih je slabo tudi za koga lahko 
dobro. Nevihta s toča, ki je neusmiljeno klestila 15. avgusta 
na območju občine Cerkvenjak, je doprinesla, da v letu 2009 
gasilski dom dobi novo kritino. Investicija je šla v zakup ma-
riborski zavarovalnici, razlika do končne cene pa Občini Cer-
kvenjak. V letu 2010 gasilski dobi nova okna in vrata, ki jih 
prav tako financira Občina Cerkvenjak. 

Ob 80-letnici, 9. junija 2012, prevzamejo novo gasilsko vo-
zilo MAN GVC 16/25. Nova pridobitev je stala preko 220 tisoč 
evrov, od tega Občina Cerkvenjak prispeva 180 tisoč evrov. 
Slovesnost je bila združena z dnevom gasilcev Gasilske zveze 
Lenart. Ob jubileju so izdali tudi zbornik PGD Cerkvenjak 80 
let v nakladi 500 izvodov, ki v besedi in fotografiji povzema 

bogato 80-letno zgodovino društva in zasnove gasilstva. 
Tudi ob 85-letnici so gasilci v garažo postavili novo vozilo. 

Tokrat GVM-1 Peugeot. Tudi pri tem vozilu nekaj več kot tre-
tjino denarja prispeva Občina Cerkvenjak.

Prevzem novega vozila land rower in v lastni režiji obnovljene avto-
cisterne GMC (Džems) 3. oktobra 1971

Razvitje novega prapora leta 1997, razvil ga je častni predsednik 
Franc Žmavc.

Starejši člani po razglasitvi rezultatov gasilske lige GZ Lenart leta 
2016: Janko Kovačec, Karl Golob, Franc Lovrec, Rudolf Druzovič, 
Franc Bratkovič in Feliks Fekonja (manjka Drago Šturm), v kateri 
so osvojili 1. mesto. 

Ne smemo pa pozabiti tudi občanov, ki so ob nabirkah in 
koledarjih za gasilce vedno pripravljeni prispevati kak evro. In 
kako tudi ne bi, saj so tudi gasilci, naj bo sonce ali mraz, dež 
ali sneg, vedno pripravljeni pomagati. 

Od ustanovitve do 2. svetovne vojne sta društvo vodila Jer-
nej Zimič in Alojz Kocmut, v povojnem obdobju Vinko Lo-
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renčič, Karl Pukšič, Franc Žmavc (24 let), Franc Benko, Karl 
Golob, Drago Košnik, Peter Šafarič in sedaj Aleš Bezjak.

Poveljniki gasilske čete so bili Jernej Zimič, Martin Fras, 
Klement Liewald, Alojz Čuš ter po vojni Anton Topolovec, 
Jože Zagoršek, Ludvik Štelcar, Janez Tuš, Franc Topolovec, 
kar 32 let Rihard Anžel (od 1957 do 1989), Peter Hojnik, Jan-
ko Kovačec, Peter Šafarič, Peter Borko, Karl Golob, in zdaj 
Leonardo Bračko.

Tajniške posle so vodili Klement Liewald, Jakob Fekonja, 
Franc Kuplen, Janko Kocmut in Vlado Lorber pred vojno, 
ter po njej Franc Letnik, Rihard Tušak, Karl Vogrinčič, Franc 
Žmavc, Alojz Dokl, Feliks Fekonja, Jelka Roj, Sonja Kovačič, 
Lea Roj in sedaj Peter Bezjak

Blagajniki so bili Ludvik Štumpt in Karl Omulec pred voj-
no, po njej pa veliko let Rihard Tušak, Cvetka Hojnik, Feliks 
Fekonja, Franc Bratkovič in zdaj Davorin Kocbek. 

Častni člani v zgodovini društva: Alojz Čuš, Anton Hauzer, 
Milan Klemenčič, Vlado Lorber, Jožef Muhič, Anton Topolovec, 
Janez Ploj, Janko Ploj in še edini živeči od njih Ivan Lorenčič.

Častni predsednik Franc Žmavc in častna poveljnika Rihard 
Anžel in Karl Golob, ki še vedno dela z desetinama starejših 
gasilcev in gasilk.

Franc Bratkovič

DRŽAVNI PRAZNIK DAN 
RUDOLFA MAISTRA

Osrednja proslava ob dnevu Rudolfa Maistra, 23. novembra, 
je letos potekala v organizaciji Domoljubnega društva genera-
la Rudolfa Maistra Žiri, Občine Žiri in Zveze društev general 
Maister v Občini Žiri. Slovesnosti smo se udeležili tudi člani 
Društva generala Maistra iz Cerkvenjaka. Slavnostni govornik 
na proslavi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
samo prireditev je dopolnil bogat kulturni program.

Člani DGM Cerkvenjak smo se udeležili proslave dneva Rudolfa 
Maistra v Žireh, kjer smo bili deležni odlične pogostitve gostiteljev.

Stalnica prireditev ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa 
Maistra, je tudi sprejem predstavnikov društev general Mai-
ster pri predsedniku Republike Slovenije g. Borutu Pahorju v 
predsedniški palači v Ljubljani, ki sem se je tudi udeležil. 

V počastitev državnega praznika, ko smo tudi člani DGM 
Cerkvenjak položili venec pri spomeniku generalu Maistru v 
Cerkvenjaku je potekalo še veliko drugih prireditev v bližnji in 
daljni okolici. Udeležili smo se predstavitve zvočne knjige Prek-
murščina, kinč predragi – živa kulturna dediščina v zvoku in pi-
savi v Murski Soboti v sklopu prireditev ob državnem prazniku.

Nadaljuje se tudi dobro sodelovanje med DGM Cerkvenjak 
in Domovinskim društvom general Maister Maribor, ki je or-
ganizator Maistrovih prireditev na Zavrhu, kjer je potekala ob 
kulturnem programu še predstavitev romana mladega avtorja 
Andraža Babška o Rudolfu Maistru z naslovom Junak.

Domovinsko društvo general Maister Maribor, PD Planika 
in JSKD Maribor so vsakoletni organizatorji Maistrovega po-
hoda od Maribora do Zavrha in letos iz Lenarta do Zavrha. 

Člani DGM Cerkvenjak smo se odzvali vabilu na tradici-
onalni Maistrov pohod na Zavrh in pot prvič opravili iz Cer-
kvenjaka. Na Zavrhu je ob 13. uri potekala osrednja prireditev 
z bogatim kulturnim programom. Pred prireditvijo pa je bil v 
Štupičevi vili organiziran ogled razstave Maister po Maistru.

Člani DGM Cerkvenjak smo opravili pohod iz Cerkvenjaka do Zavrha. 

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem občankam in ob-
čanom, ki ste mi na volitvah za Občinski svet Občine Cer-
kvenjak namenili svoj glas in s tem želeli dodati nekaj nove 
vsebine v delovanje naše občine. Hvala!

Roman Lorenčič

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
IVAN JURANČIČ 

CERKVENJAK V IZTEK 
LETA

Pa smo ga dočakali, mesec december, gruden po staro slo-
vensko, ali tudi adventnik, kot ga nekateri poimenujejo. Ime 
gruden naj bi zadnji mesec v letu dobil po tem, da se zorana ze-
mlja na »prahah« v tem času pod vplivom vremenskih razmer, 
zamrzne v grude. Da to ni le simbolika, se pokaže v tem mese-
cu vsesplošno v naravi, odpadlo listje in porjavela vegetacija, 
nekakšna umirjenost in spokojnost, ki jo ponavadi ovekoveči 
snežna odeja. Bo tako tudi letos? Upamo, ker do danes temu 
ravno ni bilo tako.

Čebelarjem je sedanji čas po večini med manj aktivnimi 
obdobji v letu, kar se tiče dela v čebelnjaku ali neposredno 
s čebelami. Pravzaprav nekakšen odmor. Vendar le na zunaj, 
pa o tem kdaj drugič. V prejšnjem prispevku je bilo več napi-
sanega o tem, kaj čebelarje v tem letnem času čaka, in sedaj 
smo tu. Od zadnje izdaje Zrnja sta pretekla dobra dva meseca, 
zato se bom le na kratko ozrl na društveno delo v tem času. 
Najprej, nikakor ne moremo mimo delovnih akcij za ureditev 
okolice Društvenega čebelarskega doma, v katerih je bila na 
strmino ali brežino ob domu položena zastirna folija, ki bo pre-
prečila zaraščanje in olajšala urejanje okolice doma, obenem 
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pa zmanjšala erozijo terena. Ob državnem prazniku, dnevu 
reformacije in dnevu spomina na mrtve smo obiskali, uredili 
in obeležili grob Ivana Jurančiča na pokopališču v Cerkvenja-
ku. Med drugim smo na spletu o tem napisali “Spomin tudi 
na našega štajerskega, slovenskogoriškega, cerkvenjaškega 
čebelarja, potujočega čebelarskega učitelja, Ivana Jurančiča. 
Brez njega bi bilo čebelarstvo pri nas in daleč naokoli dru-
gačno. Hvala, in v spomin.” In res je tako! Spomin na naše-
ga vzornika smo obeležili tudi na datum njegovega rojstva, 
6. decembra. Dogodek smo združili z izvedbo tradicionalnega 
letnega pohoda od čebelnjaka do čebelnjaka. Od društvenega 
čebelarskega doma v Čagoni smo se v sicer skromni sestavi, in 
v večernem času, podali na pot do pokopališča, kjer sta pred-
sednik Anton Anžel in naš 80. letnik Rudollf Druzovič polo-
žila aranžma in svečo na Jurančičev grob. Kot vsako leto smo 
se udeležili prireditve ob medenem zajtrku v osnovni šoli in 
vrtcih v občini Cerkvenjak. Pravzaprav je zadnja leta izvedba 
širše zastavljena, v okviru Slovenskega zajtrka, kjer je medeni 
del le del akcije. Kljub temu je bilo tako v OŠ, javnem vrtcu 
Pikapolonica in pri Varstvu Pikalonca ponovno izraženo zado-
voljstvo s prisotnostjo čebelarjev, skupina vrtca, pa je čebelar-
ja Rudolfa Druzoviča obiskala tudi na domu. Da ne pozabim 
še naših petkovih srečanj v društvenem čebelarskem domu, na 
zadnjem smo prižgali tudi novoletne lučke, naj posvetijo v do-
bro prezimitev naših čebel!

Obisk v OŠ Cerkvenjak«, arhiv ČD IJC

Jurančičeva obletnica 20221206, arhiv ČD IJC

Da povzamem, v Čebelarskem društvu Ivan Jurančič Cer-
kvenjak je bilo tudi v zadnjem obdobju pestro. Mnogo dogod-
kov in veliko narejenega. Enako velja za celotno leto 2022. 
Vsi, ki ste nas čez leto obiskali v društvenem čebelarskem 
domu v Čagoni, ste sigurno opazili vsakokratne spremembe, 

TUDI 2022 SMO NAREDILI 
BOGATO

V začetku leta smo vsi verjeli, da se lahko situacija v svetu 
vrne na stare tirnice in imeli smo prav. Kot bi zagrnil zastor na 
odru, je v februarju in marcu svet odrezal dve leti negotovosti, 
kot je še ni bilo. V šali bi lahko dejali, da so covid pregna-
li tudi kurenti, čigar del kulturne dediščine predstavljajo tudi 
posamezniki iz Cerkvenjaka, zagotovo pa smo vsi zadihali s 
polnimi pljuči. 

V Kulturnem društvu Cerkvenjak smo ‚sezono‘ odprli z 
občnim zborom, začele pa so delovati tudi sekcije, ki so pred-
stavljene v posebnem članku. Skozi zadnji dve leti smo vedno 
znova ugotavljali, da se društveno življenje lahko obdrži zgolj 
s prenašanjem zavedanja na mlade in s povezovanjem društev. 
Ko govorimo o povezovanju, pa ugotavljamo, da se še vedno 
preveč društev in njihovih predstavnikov drži zase, pri čemer 
je prvi pokazatelj že udeležba na občnih zborih. V KD Cerkve-
njak vsako leto pošljemo vabila na občni zbor predstavnikom 
večine društev v občini, pri čemer se odzove vedno ista pešči-
ca društev, za kar se zahvaljujem odgovornim predsednikom. 
Če si izdelamo približno projekcijo razvoja društvenega ži-
vljenja za naslednjo dekado, bomo lahko ugotovili, da se brez 
povezovanja in skupnih aktivnosti upogiba navzdol. Če nekdo 
ne more ugotoviti, kaj imamo skupnega kot člani društev, pa 
lahko morda prične razmišljati, kaj imamo skupnega kot obča-
ni in ustvarjalci družbene klime v kraju. 

Naša prva obveznost v KD Cerkvenjak je bila izpolnitev ak-
tivnosti iz sodelovanja iz sodelovanja z Občino Cerkvenjak, 
kjer smo v projektu Cerkvenjaški kul-turni oder pripravili dve 
delavnici za naše člane ter prireditev ‚Z roko v roki‘, kjer smo 
v medgeneracijskem festivalu skupin povezali vse kulturne 
deležnike iz Cerkvenjaka: Kulturno društvo Cerkvenjak, Dru-
štvo upokojencev Cerkvenjak in Osnovno šolo Cerkvenjak. 
Za naše zborovce smo organizirali delavnico dihanja in spro-
ščanja pred opevanjem, ostali pa smo se poskusili v javnem 
nastopanju, kjer smo prav tako na posebni delavnici pridobili 
nekaj spretnosti tudi na tem področju. Povabilo je bilo javno, 
saj smo mnenja, da so tovrstne delavnice s priznanimi strokov-
njaki koristne in spodbudne za vse nas, ki želimo nadgraditi 
svoje znanje.

Zelo poseben dan v letu še vedno ostaja dan državnosti, kjer 
je predvečer tradicionalno rezerviran za kulturni program, dru-
ženje in zabavne igre pod lipo samostojnosti pred domačim 
gasilskim domom. Skupaj z našim društvom kmečkih žena in 
deklet ter ob podpori PGD Cerkvenjak in domačega društva 
vinogradnikov smo znova pripravili nepozaben večer, v kate-
rem ni manjkalo smeha. Kot novost smo prireditev povezali 
s tržnično-sejemskim dogodkom ‚Tržnico pod lipo‘, kjer smo 
zbrali ponudnike iz Slovenskih goric z lokalno ponudbo. Me-
nimo, da je takšno povezovanje dogodkov ključnega pomena 
za ponoven razvoj družbenega življenja v občini, zato ga bomo 
spodbujali še naprej. Omeniti velja tudi to, da smo druženje pod 
lipo samostojnosti uspešno organizirali tudi v obeh ‚tveganih‘ 
letih pandemije covid, ko je bila večina dogodkov odpovedana. 

ki smo jih v društvu zelo veseli, in smo jih še bolj veseli deliti 
z vami. Veseli bomo, da nas pri tem podprete in kupite med in 
ostale čebelje pridelke pri nas. Dobrodošli v našem čebelar-
skem domu, na tržnici v sklopu občinskih prireditev in seveda 
pri čebelarjih osebno. Naj medi!

Vido Blažič
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Tudi v letu 2022 smo imeli na srečanju pod lipo samostojnosti srečo z vremenom.

Posledice zadnjih let pa se čutijo tudi v glasbenih krogih, 
saj je kar nekaj domačih ansamblov narodnozabavne glasbe 
ugasnilo ali se prestrukturiralo. V letu 2022 smo imeli resno 
željo znova organizirati festival narodnozabavne glasbe v Cer-
kvenjaku, vendar smo ga bili prisiljeni odpovedati zaradi zgolj 
šestih prijav ansamblov. Festival smo zaradi pesimističnih na-
povedi glede ponovnega zapiranja države tokrat prestavili na 
zgodnejši septembrski datum, še bolj tehten razlog pa je bil, da 
bi ga izvedli na prostem, kjer bi lahko povečali kapaciteto gle-
dalcev, kjer ima naša dvorana ob tej prireditvi res šibko točko. 
Nekaterim slovenskih organizatorjem festivalov je letos sicer 
uspelo spraviti festival pod streho, vendar z ogromnimi težava-
mi in ob izdatnih finančnih vložkih (nagradah), ki si jih mi ne 
moremo privoščiti. Naš festival, kjer za nagrado zarožljajo klo-
potci, bo še vedno ostal prioriteta med prireditvami, verjetno 
pa bo treba malo razmisliti o drugačnem konceptu prireditve. 

Leto bomo sklenili s postavitvijo smrekice v avli KD Cer-
kvenjak, ki bo tudi povod za zaključno druženje. 

Danijel Zorko

AKTIVNE SEKCIJE V 
KULTURI

V Kulturnem društvu Cerkvenjak nas veseli, da nam je uspelo 
zadržati glavnino članov naših sekcij. Pisali smo že, da se je 
naša folklorna sekcija s svojo plesno kreacijo uvrstila na regij-
sko tekmovanje, ki smo ga junija 2022 v živo gledali v Majšper-
ku, v poletno-jesenskem času pa se je ekipa zaradi družinskih in 
drugih obveznosti malo premešala. Z veseljem lahko zapišemo, 
da nam je uspelo na plesne vaje pridobiti kar nekaj mlajših ple-
salcev in tudi harmonikarja. Vaje potekajo že od septembra ob 
ponedeljkih, k sodelovanju pa vabimo še ostale entuziaste, da 
čim bolj povečamo ekipo. Veliko se znova dela na osnovah, kjer 
ima veselje do plesa prednost pred predznanjem.

Del prenovljene ekipe folklornih plesalcev. Lahko se nam pridružite.

Tudi pevski zbor KD Cerkvenjak je začel z vajami takoj 
spomladi in od takrat izvedel že kar nekaj nastopov, kjer bi 
izpostavili revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih 
skupin Orfejevo pesem 2022, ki je potekala junija 2022 v bli-
žnjem Lenartu. Za majski samostojni koncert je vseeno zmanj-
kalo nekaj kilometrine, zato pa je zbor med ostalimi nastopi 
pripravil tudi božični koncert z gosti 18. 12. 2022 v Kulturnem 
domu Cerkvenjak. Kvalitetno petje in nastopi so bili vedno 
nagrajeni z bogatim obiskom. Tudi naši pevci in pevke bi bili 
veseli vsakega novega člana, zato se nam lahko pridružite ob 
sredah zvečer na vajah v kulturnem domu v Cerkvenjaku. Če 
vam petje predstavlja užitek, se boste zagotovo hitro vklopili v 
ekipo in se navzeli dobrega vzdušja. 

Utrinek z letošnjega božičnega koncerta zbora. Foto: Marjana Zorko

Zelo zahteven zalogaj predstavlja vzpostavitev dramske 
skupine, saj je večina aktivnih članov že zelo zaposlena v dru-
gih sekcijah, zato še iščemo dodatne igralce, ki bi jim nastop 
pred domačo publiko predstavljal izziv. Potem ko smo uspeli 
obdržati ostali sekciji, bomo v zimskem času poskusili pri-
dobiti nove dramske zanesenjake, da preizkusimo počutje ob 
novi podobi našega odra.

Večeri med tednom so torej pri nas precej pestri, pri čemer 
lahko vedno zagotovimo dobro počutje, smeh in veliko dobre 
volje. Nenazadnje je to smisel druženja, zato se nam lahko ka-
darkoli pridružite. 

Danijel Zorko

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Počasi se leto končuje in z njim naši dogodki. Tako smo se 
v soboto, 26. 11., zbrali pri predsedniku Alojzu Zorku, kjer 
smo že 8. leto zaporedoma izdelali večji adventni venec, ki je 
postavljen pred Johanezovo kapelo v centru Cerkvenjaka. 
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Material za izdelavo smo nabrali že nekaj dni prej. Pri 
sami izdelavi sta se nam pridružila naš domači župan Marjan 
Žmavc z ženo in nova cerkvenjaška vinska kraljica Patricija 
Peklar. Obema se zahvaljujemo za pomoč. Na smreko na trgu 
smo namestili lučke.

 

Čakala nas je še postavitev jaslic na prostem v nekdanjem 
župnijskem vrtu, ki smo jih namestili v soboto, 17. 12., in bodo 
na ogled do svečnice. Vse obiskovalce diskoteke prosimo, da 
jih pustijo na miru in jih po nepotrebnem ne uničujejo, ker 
je veliko truda vloženega v izdelavo figur! Hvala za razume-
vanje. V naslednjem letu januarja nas v soboto, 21. 1. 2023, 
pred Antonovo nedeljo, če bo vse posreči, čaka nočni Antonov 
pohod, na katerega vas že sedaj lepo vabimo! Več nas bo, bolj 
luštno bo! Za vmesna okrepčila bo seveda poskrbljeno.

In ker so se stroški povsod dvignili, smo se morali v uprav-
nem in nadzornem odboru odločiti za dvig članarine, ki po no-
vem znaša 10 €.

TD Cerkvenjak, tajnik: David Poljanec

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ V LETU 2022

Tudi v zadnji tretjini leta smo bili v društvu Krdebač aktiv-
ni. V mesecu oktobru smo organizirali tradicionalni kostanjev 
piknik v Peščenem Vrhu.

V sodelovanju z Društvom vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak smo se udeležili tradicionalnega martinovanja 
pred gasilskim domom v Cerkvenjaku.

Ker pa smo v veselem decembru, smo se v društvu odloči-
li, za izvedbo miklavževanja in obdarovanja naših najmlajših. 
Naš Miklavž je svoje poslanstvo zelo dobro opravil in otroke 
obiskal na njihovih domovih, ali jim pred vrata nastavil sim-
bolična darila. 

Do konca leta nas čaka še nekaj dogodkov. Prvi je pletenje 
krdebačev, ki pa letos ne bo organiziran za javnost, ampak bodo 
člani društva krdebače pletli vsak na svojem domu. Le te bomo 
ponujali na božičnem sejmu v Cerkvenjaku, 17. 12. 2022. Za 
vse, ki pa ste sejem zamudili, pa bomo krdebače ponujali v 
nedeljo, 25. 12. 2022, po maši pred cerkvijo v Cerkvenjaku. 

 Če pa ostanete brez krdebača, pa lahko pokličete predsedni-
co društva go. Marjeto Šalamun (041 211 296) in se dogovo-
rite za prevzem.

V začetku leta 2023 nas čaka rimski prestop v novo leto in 
tradicionalno metanje pikada v Peščenem Vrhu (o datumu vas 
bomo obvestili preko socialnih omrežij). 

Žal pa je naše društvo zaznamovala žalostna usoda, saj smo 
se v soboto, 10. 12. 2022, na pokopališču v Cerkvenjaku, po-
slovili od našega ustanovitelja društva, idejnega vodje in go-
nilne sile društva, Mirka Kozarja.

Ob iztekajočem se letu se zahvaljujemo vsem donatorjem 
in sponzorjem za pomoč pri izvedbi naših dogodkov. »FELIX 
ANNUS NOVUS MMXXIII!« AVE!

Danica Kladošek

30 PAROV ROK
Po besedah predsednika Turističnega društva Cerkvenjak 

Alojza Zorka se je izdelovanja adventnega venca, ki so ga 
izdelali na Zorkovi domačiji, udeležilo trideset članic in 
članov ter gostov. »Ker nas je bilo veliko, smo 3,5 metra ši-
rok adventni venec izdelali v dobri uri, nato pa smo ga sku-
paj odnesli v središče Cerkvenjaka. Po opravljenem delu 
pa smo se pri nas doma zadržali še na prijetnem druženju z 
južino,« pravi Zorko. 

Tomaž Kšela
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USPEŠNO IN DELOVNO 
LETO AEROKLUBA 

SRŠEN CERKVENJAK
Aeroklub Sršen Cerkvenjak letos obeležuje že 21 let res 

uspešnega delovanja, ki ga spremlja odločen razvoj iz kluba, 
ki je na začetku štel le nekaj članov in je bil brez vzletišča, do 
kluba z lastnim vzletiščem in letališkim hangarjem in z cca. 60 
člani tako iz Cerkvenjaka kakor tudi celotne Štajerske. Klub je 
tako stopil v skupino večjih in uspešnih letalskih klubov, ki so 
poznani tako doma kot na tujem. 

Tako kot vsako leto smo ne glede na vse omejitev zaradi 
ukrepov proti širjenju pandemije covid-19 tudi letos orga-
nizirali največjo klubsko prireditev in sicer že 11. LETAL-
SKI DAN AK CERKVENJAK 2022, ki je bila v soboto dne  
18. 6. 2022 na vzletišču Cerkvenjak. 

Dogajanje na letalskem dnevu

Zbralo se je kar nekaj pilotov, ljubiteljev letenja in obisko-
valcev, ki so si lahko ogledali pester letalski in zabavni pro-
gram ter po želji z letalom poleteli med pticami. 

V začetku oktobra se je posadka iz AK Sršen Cerkvenjak 
udeležila DP ULN 2022 na Ptuju in uspešno zastopali naš klub 
ter zasedli odlično sedmo mesto.

V mesecu oktobru smo izvedli tudi klubski kostanjev piknik 
in krst novega letala STORCH katerega lastnika sta člana klu-
ba in pilot Ivan Divjak in Dejan Sep. 

Novo letalo STORCH

V klubu aktivno potekajo aktivnosti za podaljšanje vzletišča 
v Čagoni, in sicer severno proti avtocesti za cca. 200 m. Ob-
stoječe dimenzije ne omogočajo varnega letenja za tipe letal, 

ki se koristijo za protitočno obrambo z letali in tudi letala iz 
tujine, ki bi nas lahko obiskala imajo zahteve po daljši prista-
jalni stezi.

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

Delovna akcija na vzletišču

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

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

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

Vito Kraner, tajnik AK Sršen Cerkvenjak

10 LET STRELSKEGA 
DRUŠTVA CERKVENJAK
Čas je naša najbolj dragocena sestavina, ki pa veliko prehi-

tro polzi skozi naše prste. Ni ga mogoče zadržati, merimo pa 
ga lahko po naših uspehih, ki smo jih nanizali. Tudi za Strelsko 
društvo Cerkvenjak čas vse prehitro beži in kot bi trenil, se je 
12. 9. 2022 obrnilo že deset let delovanja društva. V okviru 
tega dogodka smo 16. 10. 2022 na strelišču v Kadrencih orga-
nizirali deveti tradicionalni turnir s serijsko zračno puško, ki je 
sicer običajno potekal v mesecu marcu, letos pa smo ga na čast 
obletnice prestavili na jesenski termin.

Na turnir smo povabili sosednja prijateljska strelska društva. 
Sodelovalo je pet ekip. Prvo mesto je osvojila domača ekipa 
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v sestavi Marjan Kocuvan, Gregor Šeruga in Branko Peklar, 
ki so skupaj dosegli 518 zadetih krogov. Sledili so jim strelci 
iz Trnovske vasi s 507 krogi, tretji pa so bili strelci iz Oseka 
s 479 krogi. Med posamezniki je zmago slavil Franc Kurnik 
iz SD Osek s 185 krogi, drugo mesto je pripadalo Branku Pe-
klarju s 177 krogi, tretje mesto pa je dosegel Miha Petrič iz SD 
Trnovska vas s 172 krogi. Najboljše ekipe in posamezniki so 
bili nagrajeni s pokali.

Naši strelci niso bili dejavni samo pri streljanju z zračno 
puško, temveč so iz ‚‘poletnega spanca‘‘ prebudili tudi svoje 
malokalibrske puške in se 13. 11. 2022 v Vitomarcih udeležili 
turnirja v streljanju z malokalibrsko puško v disciplini 50 me-
trov leže. Zmago je slavila ekipa iz Oseka, cerkvenjaški strelci 
Dominik Slekovec, Gregor Šeruga in Branko Peklar pa so za 
njimi zgolj malo zaostali in si tako prisvojili drugo mesto. Tre-
tje mesto je pripadalo domačinom iz Vitomarcev. 

Vsi ti uspehi so rezultat pridnih treningov, ki potekajo vsak 
petek zvečer na strelišču. Toplo vabljeni vsi člani, dobrodošel 
pa je tudi vsak novi strelec, ki bi želel preizkusiti ostrino po-
gleda in mirnost roke.

Patricija Peklar

ZIMSKI NOGOMETNI 
PREMOR

Jesenski del nogometne sezone se je za NK Cerkvenjak 
uspešno zaključil. Selekcije nogometne šole NK Cerkvenjak 
uspešno tekmujejo v svojih selekcija, najmlajše selekcije pa 
pospešeno nabirajo prepotrebne nogometne izkušnje. Zelo smo 
zadovoljni tudi z delom članske selekcije, ki pod taktirko Ro-
mana Zamuta spomladanski del prvenstva pričakuje trenutno 
na prvem mestu, tri točke pred sosednjim klubom iz Lenarta.

Seveda v zimskem premoru nogometaši ne počivajo. Nogo-
metaši so se iz ŠRC-ja preselili v telovadnici OŠ Cerkvenjak 
in Vitomarci, kjer pridno trenirajo dvakrat tedensko.

Upravni odbor skupaj s trenerjem išče najboljši način za pri-
prave članske ekipe, iščemo tudi ustrezne turnirje za otroške se-
lekcije in se pripravljamo za organizacijo občnega zbora. Sredi 
naslednjega leta pa bo v klubu izvedena tudi volilna konferenca, 
saj se sedanjemu vodstvu počasi izteka štiri letni mandat.

Za konec leta 
lahko tudi pove-
mo, da imamo v 
klubu poravna-
ne vse finančne 
obveznosti do 
sodnikov, tre-
nerjev, dobavi-
teljev, občine..., 
v začetku sezone 
pa moramo ku-
piti še drese vsaj 
za eno ekipo, 
obnoviti zalogo 
žog za treniranje 
in nabaviti nove 
klubske trenirke, 
ki bi jih že ime-
li, če ne bi bilo 
težav z dobavo 
opreme.

V klubu smo 
tako kot vsako 

leto izdali tudi koledar, na katerem se kot vedno predstavljajo 
vse selekcije s svojimi trenerji.

V klubu se zahvaljujemo vsem navijačem, ki se počasi, a 
vztrajno vračate na tribune ŠRC-ja, nekateri celo spremljate 
naše nogometaše tudi na gostujočih tekmah ter jih s tem še bolj 
motivirate za borbeno in uspešno igro. Zahvaljujemo se tudi 
simpatizerjem kluba, sponzorjem in staršem.

Jani Dimec

NK CERKVENJAK
Jesenski del sezone je uspešno za nami, vse naše selekcije pa 

so kopačke že zamenjale s copati in tako trenirajo v telovadnici.
Pregled jesenskega dela sezone 2022/2023 po selekcijah
U7 (Najmlajši cicibani, trenerja: Tilen Kovač in Sergej Košnik)
Naša najmlajša selekcija letos tekmuje v 3. skupini (MB) in 

igrajo proti ekipam NK Lenart, NK Jakobski Dol in NK Juro-
vski Dol. Liga se igra v obliki turnirjev na različnih lokacijah 
in vsak z vsakim, na gole 2x1 meter ter v formatu 4:4. Odigrali 
so tri turnirje v gosteh ter enega doma v ŠRC. Rezultat pri tej 
selekciji ni v ospredju in se ne beleži, so pa naši »zajčki« že 
večkrat tudi okusili slast zmage.

Trenutno dvakrat tedensko (ponedeljek in sreda) trenirajo 
v telovadnici OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, pozimi pa se bodo 
mogoče udeležili kakšnega turnirja.

U9 (Mlajši cicibani, trenerja: Damjan Žmavc in Jani Dimec)
Mlajši cicibani letos nastopajo v 3. skupini lige U9 pod okri-

ljem MNZ Maribor, kjer je 8 ekip: NK Jurovski Dol, NK Le-
nart, NK Pobrežje, NŠ Pesnica-Jarenina, NK Paloma Šentilj, 
Marles hiše in NK Kungota. Ekipa je v jesenskem delu odi-
grala 7 prvenstvenih tekem in trenirala trikrat tedensko. Ekipa 
je sestavljena po večini iz fantov starih 7 let, ki so še lansko 
sezono nastopali v selekciji nogometni vrtec in nekaj starejših. 
Fokus dela v njihovi prvi sezoni je predvsem temeljni razvoj, 
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disciplina in učinkovit napredek nogometaša v tej starostni 
skupini, saj se rezultati ne beležijo oz. niso prvotnega pomena, 
temveč nabiranje izkušenj. Igralci so se v novi sezoni morali 
spoprijeti s številnimi spremembami, in sicer v načinu igranja 
(prvenstvo, večja igralna površina, število igralcev, goli). 

S tekme na tekmo je ekipa napredovala in kazala viden in 
na igrišču merljiv napredek ter razvoj, saj so se naši še zelo 
mladi fantje dobro kosali tudi z že starejšimi vrstniki. Trenutno 
trenirajo v telovadnici OŠ Cerkvenjak dvakrat tedensko (torek 
in četrtek).

U11 (Starejši cicibani, trener: Tadej Vajzman)
Selekcija starejših cicibanov letos nastopa 2. skupini, kjer 

je 8 ekip in igra v formatu 9:9 ter na večjem igrišču. Tako bo 
fantom prehod v U13 v naslednji sezoni malce lažji. V ligi so 
se pomerili proti naslednjim klubom: NK Kungota, NK Juro-
vski Dol, NK Pohorje, NŠ Slivnica, NŠ Pesnica-Jarenina, NK 
Kovinar in NŠ Paloma Šentilj.

Jeseni so odigrali sedem tekem, dvakrat zmagali, štirikrat 
remizirali ter enkrat izgubili. Tudi tukaj se lestvica ne vodi, bi 
pa ekipa po jesenskem delu imela 10 točk.

Zimski čas bodo fantje izkoristili za treniranje v telovadni-
ci (torek in petek) ter se udeležili kakšnega izmed okoliških 
turnirjev.

U13 (Mlajši dečki, trenerja: Dejan Žmavc in Matic Pihler)
Ekipa v letošnji sezoni igra v 1. skupini lige U13 in meri 

moči z NK Maribor, NŠ Dravograd, NK Maribor Tabor, NK 
Malečnik, NK Miklavž, NK Fužinar Ravne, NK Pobrežje, NŠ 
Roho in NK Pohorje.

Fantje trenirajo dva do trikrat tedensko. Jeseni so odigrali 9 
tekem, štirikrat zmagali, enkrat remizirali ter štirikrat izgubili. 
Jesenski del so tako končali na odličnem 6. mestu. Razmerje 
danih in prejetih zadetkov imajo 13:15. Najboljši strelec ekipe 
je Jaka Čeh z 8 zadetki. Naj omenimo, da so fantje oktobra 
doma z 2:0 premagali drugo uvrščeno in renomirano ekipo  
NK Maribor.

Fantje se zelo trudijo ter dobro držijo v najtežji skupini in 
tako pridno nabirajo tekmovalne izkušnje. Pozimi trenirajo v 
telovadnici OŠ Cerkvenjak (ponedeljek in sreda) ter se bodo 
podali na kakšnega izmed turnirjev.

ČLANI (trener: Roman Žamut)
Naši člani nastopajo v 2. članski ligi MNZ Maribor in so 

jesenski del končali na odličnem 1. mestu ter se tako okitili z 
naslovom jesenskih prvakov. Čestitke!

Petkrat so zmagali, premagali so Slivnico, Duplek, Brun-
švik, Prepolje in Palomo, remizirali z Lenartom ter Rošnjo 
Loko, izgubili pa le proti Kungoti. Gol razlika znaša 24:6, 
najboljša strelca ekipe in tudi lige pa sta Blaž Kraner z 8 ter 
Nastja Gavez s 7 zadetki.

Člani se trenutno dvakrat tedensko rekreirajo v telovadni-
ci OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, s pripravami na spomladanski 
del sezone pa bodo predvidoma začeli konec januarja. Do pr-
vih tekem spomladi bodo odigrali nekaj pripravljalnih tekem, 
načrtovane pa so tudi mini priprave. Spomladanski del se bo 
predvidoma začel konec marca ali v začetku aprila 2023.

Naj vas prijazno spomnimo, da je vpis v nogometno šolo 
NK Cerkvenjak mogoč skozi celo leto. Za vse informacije nas 
lahko kontaktirate preko našega Facebook profila NK Cerkve-
njak ali našega e-maila nkcerkvenjak@gmail.com, obiščete pa 
lahko tudi našo spletno stran www.nkcerkvenjak.si.

Tudi letos smo dali izdelati klubske koledarje in vas vabimo 
k nakupu, saj boste tako s prostovoljnim prispevkom podprli 
delovanje našega kluba.

Konec leta je čas, ko se ozremo nazaj in zahvalimo vsem 
tistim, ki so nas čez celotno leto podpirali. Na tem mestu se 
iskreno zahvaljujemo vsem našim sponzorjem, donatorjem, 
otrokom in staršem, simpatizerjem, zvestim navijačem, vsem 
pridnim pomagačem, Občini Cerkvenjak in vsem ostalim, ki 
ste nam pomagali. HVALA vsem!

Podpredsednik in vodja NŠ Dejan Žmavc, prof.
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TENIS V CERKVENJAKU 
Tudi tenis se je po težkem koronskem času v naši občini po-

novno prebudil. V maju smo tako loparje prekrižali člani in se 
v tekmovalnem duhu pomerili med seboj. V okviru občinske-
ga praznika smo izvedli tradicionalni, že VIII. turnir dvojic, v 
začetku oktobra pa Open turnir – moški posamezno.

Že v lanskem letu smo uvedli tudi teniško šolo za učence 
OŠ Cerkevnjak – Vitomarci, ker sodelujemo s trenerjem Da-

OPOMINI IZ PRETEKLOSTI

80 LET OD 
NAJMNOŽIČNEJŠEGA 

STRELJANJA TALCEV V 
MARIBORSKIH ZAPORIH

V nedeljo, 2. oktobra, je minilo 80 let od najmnožičnejšega 
streljanja sodelavcev odporniškega gibanja in talcev v Mari-
boru. Nemški okupatorji so na dvorišču mariborskih sodnih 
zaporov v enem dnevu ustrelili 143 Slovenk in Slovencev. 
Med ustreljenimi ta dan je bil tudi prvi mož terenskega odbora 
OF iz Cerkvenjaka Jože Kocbek iz Andrencev. 4. novembra pa 
tudi Emilija Toplak iz Stanetincev.

Z dolžno pieteto in spoštovanjem se je treba pokloniti ljudem, ki so 
jim bila vzeta življenja za tem obzidjem in spomenikom samo zato, 
ker so bili zavedni Slovenci, je na spominski svečanosti dejal Mari-
jan Križman, predsednik slovenske borčevske organizacije. 

V Mariboru je na kruti dogodek v organizaciji mariborskega 
združenja bila spominska svečanost. Po njej je bil na dvorišču 
zaporov, kjer so se dogajala streljanja talcev, omogočen ogled 
dela neobnovljene stene in še vidnih strelnih lukenj krogel iz 
druge svetovne vojne, ki so ljudem vzele življenja samo zato, 
ker se niso predali v naročje okupatorju.

Leto 1942 je bilo leto najhujšega okupatorjevega nasilja v 
Mariboru in na Štajerskem, saj je samo tega leta bilo ustrelje-
nih 866 talcev. Skupaj s Celjem in drugimi kraji na Štajerskem 
pa v letih 1941–1945 število ustreljenih domoljubov šteje 
1891 oseb.

F. B.

VOJNE NIKAR!
»Vojne povzročajo lju-

dem neizmerno trpljenje. 
Ob vojni v Ukrajini sem se 
spomnil na trpljenje, ki ga je 
povzročila druga svetovna 
vojna mojemu očetu. Zdi se 
mi prav, da tudi mladi spo-
znajo, koliko gorja je druga 
svetovna vojna prinesla lju-
dem v Slovenskih goricah. 
Potem bodo znali bolj ceniti 
mir in se zanj zavzemati. 
Zato sem se odločil, da vam 
povem zgodbo svojega oče-
ta,« je začel svojo pripoved 
Branko Kocmut iz Poma-
rančne gase v Cerkvenjaku, 
ko nas je obiskal.

Branko Kocmut nam je zaupal 
zgodbo svojega očeta, ki je bil 
žrtev vojnega nasilja.

mjanom Tkalčecem iz Radencev. Skozi lansko sezono se je 
teniških veščin učilo osem otrok, v letošnji sezoni pa se je za 
ta šport odločilo še več otrok in jih trenutno šteje že več kot 
deset, kar nas zelo veseli. Treningi potekajo vsak četrtek med 
15.00 in 16.30 uro, v zimskem času v telovadnici OŠ Cerkve-
njak, v poletnem času pa na teniških igriščih ŠRC Cerkvenjak. 

Teniška šola - Tenis klub Cerkvenjak (2021)

V prihodnji sezoni načrtujemo ponovno uvedbo članske lige, 
zato vas vse ljubitelje tenisa vabimo, da se nam pridružite. Več 
informacij o teniškem dogajanju v naši občini lahko najdete na 
naši Facebook strani Tenis klub Cerkvenjak.

Matjaž Breznik, predsednik kluba

Zmagovalca turnirja ob ob-
činskem prazniku, gosta iz ŠD 
Sveti Jurij, Sebastijan Črnčec 
in Matej Kren. Čestitamo!

Zmagovalec turnirja Open, 8. 10. 
2022, 1. mesto Matjaž Marhold 
(Maribor). Čestitamo!
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Njegov oče Vinko Kocmut se je rodil leta 1914 v Peščenem 
Vrhu. Ker je bilo doma pet otrok, je moral še kot fantek iti »slu-
žit« h kmetu. To je pomenilo, da so ga starši dali v rejo kmetu, 
kjer je moral posteljo in hrano odslužiti z delom – pasti je mo-
ral krave, kidati v štali, pomagati pri kmečkih delih in podobno.

Leto dni po nacistični okupaciji so ga okupatorji nasilno mobi-
lizirali v svojo vojsko. Uradno je dobil poziv v nemško vojsko, v 
resnici pa so prišli kar po njega in ga odpeljali na Ptuj, od koder 
so ga poslali v Freising v Nemčiji, kjer so ga vključili v vojaško 
usposabljanje, ki je trajalo tri mesece. Nato so ga poslali na rusko 
fronto, kjer so bili tedaj najhujši boji in kjer je imela nemška voj-
ska takrat največje izgube. Na ruski fronti, kjer je smrt prežala na 
vojake dan in noč, je prebil dvajset mesecev in ostal živ. Ker se je 
nemška vojska pred rusko ves čas umikala, je kapitulacijo Nemčije 
dočakal v Köningsburgu v Nemčiji, kjer je padel v rusko ujetni-
štvo. Ker je bil v nemški uniformi so ga Rusi odpeljali v ujetništvo, 
čeprav je bil nasilno mobiliziran. Odpeljali so ga v delovno tabori-
šče v kraju Jasma v bližini Sibirije, kjer je moral delati v opekarni. 
Ker se je naučil nemško in rusko, saj je bil talentiran za jezike, so 
ga uporabljali tudi kot prevajalca med pazniki in nemškimi ujetniki 
v taborišču. Iz delovnega taborišča, v katerem je bil edini Slovenec 
in Jugoslovan, so ga izpustili šele na začetku leta 1947. Potem se 
je zanj začela mukotrpna pot preko Moskve, Karpatov in Galicije 
proti Beogradu, ki je v tedanjih razmerah trajala skoraj štiri mese-
ce. Jugoslovanske oblasti so ga prevzele v Segedu in ga prepeljale 
v zbirni center v Subotici. Od tam so ga poslali v Ljubljano in 
naprej v Maribor, od koder je prišel domov 28. aprila 1947.

»Čeprav je bilo za njim pet let trpljenja, je bil srečen, da se je 
domov vrnil živ in zdrav,« pravi Vinkov sin Branko. »Zelo veli-
ko nasilno mobiliziranih v nemško vojsko te sreče žal ni imelo.«

Po vojni je Brankov oče Vinko živel v Pomarančni gasi v 
Cerkvenjaku. Leta 1960 je od Kmetijske zadruge Lenart odku-
pil hišo, v kateri je bil prej »vanjncar«.

Kot se spominja Branko, je otrokom in mlajšim rad pripo-
vedoval o trpkih izkušnjah, ki jih je pridobil med vojno in v 
ruskem ujetništvu, ter jih svaril pred vojno. Rad je povedal 
tudi, da je bil vedno zaveden Slovenec, zato je v nemški vojski 
odklonil čin, ki so mu ga ponujali, saj je bil velik in močan, kar 
v času vojne ni nepomembno.

Vojaška knjižica Vinka Kocmuta

Vinko Kocmut je umrl leta 2000. Kot nekdanji nemški vo-
jak je tudi po vojni doživel marsikatero krivico, čeprav je bil 
nasilno mobiliziran, saj marsikdo tega ni razumel. Šele leta 
1999, torej leto dni pred smrtjo, je doživel zadoščenje, saj mu 
je Republika Slovenija priznala status žrtve vojnega nasilja.

»Po tem, kar je med vojno pretrpel moj oče, lahko rečem 
samo: vojne nikar!«

Tomaž Kšela

ODKRITE SPOMINSKE 
PLOŠČE JURANČIČU

V spomin na štajerskega, slovenskogoriškega, cerkvenjaškega 
čebelarja, potujočega čebelarskega učitelja, Ivana Jurančiča, brez 
katerega bi bilo čebelarstvo pri nas in daleč naokoli drugačno, so 
20. oktobra 1935 na nekdanjem kulturnem domu v Cerkvenjaku 
odkrili spominsko ploščo

F. B.

NA VAJAH VELIKE 
PUNTARIJE PRED 50 LETI
Letos mineva 50 let od uprizoritve Velike puntarije, medob-

činskega gledališkega projekta občin Lenart in Gornja Rad-
gona. Tako so bili v dramskem projektu, ki seže v januar in 
februar leta 1573, udeleženi igralci iz Cerkvenjaka, Gornje 
Radgone in Vidma ob Ščavnici, sedaj Sv. Jurij ob Ščavnici. 
Režija je bila delo neutrudnega cerkvenjaškega kulturnika, 
pred natanko 30 leti umrlega Vlada Tušaka.

Fotografija prikazuje gledališki odlomek z vaje, na kateri je 
le peščica igralk in igralcev, sodelujočih v projektu. Na foto-
grafiji so Vlado Tušak, režiser in v vlogi Matije Gubca, Cvetka 
Vogrin, poročena Hojnik, danes 81-letni Franc Lančič iz Sv. 
Jurija ob Ščavnici, ki je od leta 2016 tudi častni občan Občine 
Sv. Jurij ob Ščavnici, Karl Golob, Veronika Klobasa, Anica 
Golob, poročena Simonič, Marica Zelenik, Jernej Anžel, Bran-
ko Kocmut in Stanko Topolovec. Žal vsi niso več med živimi, 
toda spomin živi. Dveh dobro vidnih igralcev na fotografiji 
nam ni uspelo prepoznati.

F. B. 

KORENINE SEDANJOSTI SO V 
PRETEKLOSTI
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IZ ŠOLE IN VRTCA

PODARJENA ZBIRKA 
LETALSKIH MODELOV

V prostorih šole v Cerkvenjaku smo pred dnevi dokončno 
postavili podarjeno zbirko letalskih modelov. V svoji oporoki 
nam je bogato zbirko v celoti zapustil znani, žal že preminuli 
Mariborčan, Aleš Waland.

Bil je velik ljubitelj letenja in več let tudi direktor maribor-
skega letališča. Že iz zgodnje mladosti ga je privlačilo letenje 
in ljubezen do letal in vsega, kar je povezano z njimi. V svoji 
zbirki nam je zapustil dragocene modele letal, ki jih je dobil kot 
darila ali jih je v svojem prostem času tudi sam sestavljal. Na 
svojem domu je imel letalsko sobo, v katero je rad povabil tudi 
svoje prijatelje. Ta je bila tudi zasnovana kot zbirka letalskih 
modelov, ki jo je desetletja oblikoval in izpopolnjeval. Modeli 
so iz različnih obdobij in prineseni z različnih kontinentov. Zbi-
ral jih je več kot štiri desetletja. 

Župan Marjan Žmavc in Aleš Waland

Waland s prijateljema Rajšpom in Petrovičem

Nabralo se je več kot sto različnih modelov letal, nekaj letalske 
opreme in kar nekaj knjižnega gradiva o letalstvu in njegovi zgo-
dovini. Njegova letalska strast je bila povezana tudi z našim prija-
teljevanjem. Že pred več kot 20 leti se je aktivno vključil v delova-
nje Slovenskogorišega foruma (SGF) s sedežem v Cerkvenjaku. 
Člane nas je navduševal nad letalstvom in nam velikokrat s pripo-
vedovanji ilustriral svoja bogata potovanja po svetu. V letu 2005 
se je aktivno vključil pri ohranjanju spomina na ameriške letalce v 
drugi svetovni vojni. SGF je bil tudi pobudnik pri postavitvi obe-
ležja zavezniškim letalcem na Vanetini. Ob tej priložnosti je bila 
izdana tudi knjiga z naslovom Zavezniški letalci v cerkvenjaški 
zgodovini (2005), ki jo je uredil naš sedanji župan Marjan Žmavc, 

znan tudi kot učitelj in lokalni zgodovinar. Svoja prijateljstva v 
Cerkvenjaku je Aleš bogatil tudi z našimi domačimi, cerkvenja-
škimi piloti iz Aerokluba Sršen. Ta je danes prerasel v pravo le-
talsko eskadriljo, ki se lahko po kakovosti na tekmovanjih meri v 
vseh kategorijah športnega letenja. Aleš Waland je s svojimi le-
talskimi prijatelji v Cerkvenjak prinašal zgodbe, ki so navdušile 
tudi kakšnega domačina, ki je nato postal športni pilot. V knjigi z 
naslovom Maribor in Mariborčani v zgodovini letenja (2005) so 
zapisali, da je bil Aleš Waland velik letalski navdušenec. Zapisali 
so tudi, da je bil letalski modelar ter jadralni in športni pilot. Doda-
li so še, da je s svojim delom veliko doprinesel pri razvoju nekoč 
zelo uspešnega mariborskega letališča. Veliko je prijateljeval tudi 
z najbolj znanim cerkvenjaškim pilotom Antonom Rajšpom, ki je 
bil letalski inštruktor, imel licenco prometnega pilota in bil letalski 
kapitan pri največjih letalskih družbah. Večino svojega življenja je 
sicer Rajšp preživel v Mariboru. Ob večjih praznikih pa je s svo-
jim športnim letalom vedno vračal in preletel naš kraj v spomin 
na njegov nekdanji dom. Aleš je veliko prijateljeval tudi z Ivanom 
Petrovičem, sicer znanim cerkvenjaškim mesarjem. Tudi on je ja-
dralni pilot in velik navdušenec letenja. Bilo jih je še veliko, ki so 
bogatili njegovo življenjsko pot. Njegov humanistični duh pa je 
tudi nas obogatil z marsikaterim vedenjem o življenju in letalstvu. 
Mi smo ga tako poznali kot pravega prijatelja in odkritosrčnega 
človeka. Prav naše prijateljstvo pa je bilo verjetno tudi povod, da 
nam je zapustil svojo letalsko dediščino. Zelo je bil zaljubljen tudi 
v Slovenske gorice, ki so z leti postale njegov drugi dom.

Veseli smo, da bomo prav mi lahko ohranili del dediščine 
našega prijatelja, ki nam jo je v svoji oporoki zapustil. Nam in 
našim otrokom pa bo desetletja ohranjala spomin in ljubezen 
do letenja in letal. Morda pa bo navdušila tudi kašnega našega 
učenca, da bo z leti postal znani cerkvenjaški pilot. Prepričan 
sem, da se zagotovo kdo tudi najde.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof.,  
ravnatelj OŠ Cerkvenjak - Vitomarci

REŠEVANJE KONFLIKTOV 
Z MEDVRSTNIŠKO 

MEDIACIJO
Šola je prostor, v katerem vsak dan sodeluje pisana množica 

posameznikov. Vsak ima svoje želje in potrebe, ki jih izkazuje 
in zadovoljuje na edinstven način. Pestrost želja in potreb, nji-
hovi načini izkazovanja in zadovoljevanja ter različno razvite 
socialne spretnosti pogosto vodijo v medosebne konflikte, s 
katerimi se srečujemo v šoli.

Učence učimo različnih spretnosti obvladovanja konfliktov, 
kar jim omogoča, da večino medosebnih konfliktov običajno 
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brez večjih težav rešijo sami. Kadar pa so v medsebojnih inte-
rakcijah preveč čustveno vznemirjeni, ne zmorejo sami rešiti 
konflikta. Takrat jim na šoli ponudimo možnost reševanja kon-
fliktov z mediacijo. V mediaciji sprta učenca s pomočjo tretje, 
nevtralne osebe – mediatorja, poiščeta sporazumni dogovor, s 
katerim sta oba zadovoljna. 

Učenci lahko na šoli izberejo med šolsko mediacijo, ki jo 
izvaja učiteljica Štefka Smej in vrstniško mediacijo, ki jo izva-
jajo učenke Tia Vogrin, Nika Borko, Tineja Zorko, Elena Škor-
janc, Zala Anželj, Gabrijela Žmavc in Lana Grnjak. Te učenke 
so se usposobile za medvrstniške mediatorke v tridnevnem 
taboru, ki smo ga pripravile učiteljice mediatorke iz OŠ Cer-
kvenjak – Vitomarci, OŠ Sv. Trojica, OŠ Sv. Ana in OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol. Tabora se je udeležilo sedem otrok iz 
vsake od omenjenih šol.

Prvi del tabora smo 16. novembra izvedli na naši šoli. Po 
uvodni delavnici so učenci aktivno sodelovali še v delavnici 
čustev. Drugi del tabora, v katerem smo izvedli številne delav-
nice o komunikaciji in procesu vodenja medvrstniške media-
cije, je potekal 25. in 26. novembra na podružnični šoli OŠ Sv. 
Ana v Lokavcu. Po celodnevnem petkovem izobraževanju so 
učenci pripravili še zabaven večer na temo Talenti Lokavca. 
Sledilo je taborniško spanje v telovadnici šole. Jutro so začeli 
z jogo in Brain Gym vajami. Sobotne delavnice so sklenili s 
pripravo kratkega programa za starše. 

Učenke so na taboru pridobile osnovna znanja za izvajanje 
medvrstniške mediacije, ki jo bodo izvajale pod budnim oče-
som mentorice. Zraven pridobljenega novega znanja so nepre-
cenljiva tudi nova prijateljstva, zabavno druženje in ustvarjeni 
spomini, prežeti s številnimi čustvi. Medvrstniške mediatorke 
bodo s svojim delovanjem ostalim učencem šole omogočile 
priložnost za konstruktivno iskanje rešitev konfliktov brez pri-
sotnosti učiteljev. S tako pridobljenimi izkušnjami bodo učenci 
razvijali in širili družbene vrednote, kot so nenasilna komunika-
cija, spoštovanje, pravičnost, poštenje, odgovornost, sožitje ter 
mirno in kvalitetno sobivanje. Ker pa je vodenje medvrstniške 
mediacije za učence zahtevna dejavnost, bomo v februarju men-
torice z učenci izvedle še eno delavnico na temo Skrb zase. Ta-
krat se bomo odpravili na OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovski Dol.

Mentorica medvrstniških mediatork, učiteljica Štefka Smej

DAN SLOVENSKE HRANE
Tradicionalni slovenski zajtrk 18. 11. 2022 na 

OŠ Cerkvenjak – Vitomarci
Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS 

v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacija-
mi. Izvajamo ga ob dnevu slovenske hrane, vsak tretji petek 
v novembru. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. 
Sredstva za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka je 
zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otro-
ke, šolarje in širšo javnost o dobrih prehranjevalnih navadah, 
pomenu uživanja zajtrka in prednostih lokalno pridelanih živil 
slovenskega izvora.

Letos je potekal že 12. Tradicionalni slovenski zajtrk s 
sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«, ki izpostavlja 
mleko in mlečne izdelke. 

Na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci smo dan obeležili z zajtrkom 
in različnimi dejavnostmi. Sprva smo prisluhnili šolskemu ra-
diu, kjer smo izvedeli veliko o pomenu zajtrka in o samem 
projektu. Pesem Čebelar nas je popeljala v prijetno vzdušje in 
vzbudila kreativno ustvarjanje pogrinjkov po razredih. 

Za letošnji tradicionalni slovenski zajtrk so mleko pripeljali 
s kmetije Roškar, med je pridelalo čebelarsko društvo Ivana 
Jurančiča, maslo so v mlekarni izdelali iz slovenskega mleka, 
črni kruh iz krušne peči pa nam je dobavila ga. Senekovič. 
Tudi jabolka so bila iz našega domačega okolja - s sadjarstva 
Druzovič v Vitomarcih.

Po zajtrku so sledile različne aktivnosti po razredih. Naj-
mlajši otroci so tradicionalni slovenski zajtrk obeležili z li-
kovnimi ilustracijami svojega zdravega zajtrka in raznimi 
igrami v učilnici in na igralih. Del dejavnosti je bil namenjen 
tudi predstavitvi pomena zdravih prehranjevalnih navad in te-
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lesne aktivnosti na naše zdravje. Učenci so pri urah spozna-
vali prehransko piramido, sestavljali recepte za zdrav zajtrk 
z mlekom, spoznavali poklice v kmetijstvu in živilstvu in še 
marsikaj zanimivega. Izdelali smo svoj sir, vendar smo morali 
na pokušino še počakati. Obiskala sta nas čebelarja, gospod 
Zvonko Anželj in Rudolf Druzovič, iz Čebelarskega društva 
Ivan Jurančič Cerkvenjak, in nas podučila o medu in drugih 
čebeljih pridelkih. Po prostorih šole so se slišali zvoki harmo-
nike, nekateri so tudi zaplesali. Starejši učenci so obravnavali 
razne vsebine oz. problematike (škodljivost kajenja, reševanje 
konfliktov, medvrstniško nasilje, vpliv uživanja psihoaktivnih 
snovi na zdravje mladostnika), ki se jih morajo zavedati v na-
daljnjem življenju.

S tovrstnimi projekti vsekakor krepimo zavest o pomenu 
kmetijstva, čebelarstva, živilske industrije, zdravega načina 
življenja ter uživanja lokalno pridelane hrane na naše zdravje 
in okolje. Imeli smo se super.

Jana Pernek, org. šol. prehrane

MALI ŠEF IZZIV
Letos oktobra sem na televiziji zasledila oglas za Mali šef 

izziv in se takoj odločila, da bi rada tekmovala.
Že kot triletna deklica sem pomagala svoji babici kuhati in 

peči. Ko je kuhala, sem zraven nje zelo rada sedela na kuhinj-
skem pultu. Z leti je ta ljubezen do kuhanja rasla in rasla. Ko 
smo se preselili v novo hišo, sem sama začela kuhati, še bolj 
pa peči sladice in torte. Tako da ni čudno, da me je izziv prite-
gnil in sem se prijavila. Izziv je potekal tako, da so vsak teden 
na spletni strani objavili jedi in recepte, ki sem jih preizkusila. 
Morala sem narediti kremšnite, pico, hamburger, croque mada-
me, puranje rulade s krompirjevimi princeskami. Pripravo jedi 
sem morala posneti in fotografirati.

Na koncu so od 50 udeležencev izbrali pet finalistov in bila 
sem med njimi. Potegovali smo se za nagrado 1000 eur. Na 
snemanje sem odšla v Ljubljano, kjer smo za izziv morali 

pripraviti palačinke in jih 
okrasiti.

Moja želja, da bi spozna-
la prejemnika Michelinove 
zvezdice Jorga Zupana, se 
je uresničila. Celotna od-
daja je bila na sporedu 15. 
decembra 2022 Lahko pa si 
jo ogledate tudi na spletni 
strani malisef.si.

Tia Vogrin

SLOVENSKI 
TRADICIONALNI 
ZAJTRK V VRTCU

PANJ ( prstna igra)
TUKAJ JE PANJ (ROKI SKLENEMO SKUPAJ)
A KJE SO ČEBELE? (POGLEDAMO V DLANI)
SKRILE SO SE, (ENO ROKO SKRIJEMO ZA HRBET)
VSE PROČ ODLETELE. (DRUGO ROKO SKRIJEMO 
ZA HRBET)
PREŠTEJ DO DESET (POKAŽEMO DLANI IN 
ŠTEJEMO PRSTE)
PA PRIDEJO SPET. BZZZZZZZZ. (PRSTI 
»POLETIJO« DO OTROKA IN GA POŽGEČKAJO)
Tudi letos so nas v vrtcu obiskale čebele. O njih smo se nau-

čili veliko pesmic, deklamacij in tudi prstno igro Panj, ki je prav 
radostna, saj otrokom prinese veliko smeha na njihov obraz. 

Vzgojiteljice so skupaj z otroki veliko poudarka dale po-
stopku pridobivanja medu, izdelkih, ki jih lahko z uporabo 
medu delamo ter na zdravilni noti, ki jo nosi med. 

Prav tako smo se pogovarjali o tradicionalni hrani, ki so jo 
jedli nekoč, torej domač črni kruh, ki je bil iz krušne peči, do-
mača jabolka ter domače kravje mleko.

Dan je potekal ob pogovoru o zdravi hrani, čebelah, medu. 
Vzgojiteljica Lea nam je predstavila zelo pomembno pot pri-
dobivanja medu, saj se njen partner tudi s tem ukvarja in ji je ta 
postopek zelo znan. Pokazala nam je čebelarsko obleko, satje 
in orodje, ki ga čebelarji uporabljajo. 

Zato smo si 18. 11. 2022 privoščili slovenski tradicionalni 
zajtrk. Otroke so tisti dan pričakali na mizah unikatni pogrinjki, 
ki so si jih sami izdelali oziroma so jih pripravile vzgojiteljice. 
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Otrokom smo tudi ponudile delovne liste na tematiko o čebelah, sesta-
vljanke in pobarvanke. Prav tako smo si po skupinah po želji izdelali če-
bele. Ogledali smo si tudi kakšno risanko, ki je pripovedovala o čebelah.

Posebna zahvala gre tudi Čebelarskemu društvu Ivan Juran-
čič Cerkvenjak, ki so nam prinesli slasten med in veliko bro-
šur, ki so bile na voljo tudi za starše v preddverju vrtca.

Otroci so se tudi razveselili tudi obiska župana Marjana 
Žmavca ter ravnatelja mag. Mirka Žmavca.

Pomagajte poiskati pot čebelici do panja.

Vodja vrtca Aleksandra Pučko, dipl. vzg.

KOSTANJEV PIKNIK
Srečanje s starši
Poletja je konec, jesen je tu in z njo kostanj, eden od simbo-

lov tega prekrasnega letnega časa. Teta jesen nas je s svojimi 
pisanimi barvami tudi že prav lepo pozdravila. Tako smo v 
torek, 6. oktobra 2022, ob 16. uri imeli v Vrtcu Cerkvenjak 
kostanjev piknik.

Na lep jesenski dan, čeprav so bile temperature bolj poletne, 
smo se zbrali na kostanjevem pikniku. Prisotne so bile vse sku-
pine otrok, zraven pa so bili tudi njihovi starši.

Otroci so s svojimi starši priskrbeli kostanje, vsak od njih 
je nekaj prinesel. Starši so bili zadolženi za peko kostanjev. 
Poskrbeli so za slasten kostanj in kaj kmalu smo imeli črne 
brčice, še bolj črne prstke ter polne trebuščke. Naše druženje je 
potekalo sproščeno; starši so se pogovarjali, otroci so se lovili 
in brezskrbno igrali na vrtčevskem igrišču. 

Druženje nam je veliko pomenilo, kajti v tem času si pre-
malo vzamemo čas za sproščen pogovor, da se malo ustavimo, 
pogledamo lepote narave, opazujemo otroke pri igri.

Naslednje leto z veseljem ponovimo to obliko srečanja s 
starši, da se naužijemo jesenskih lepot, okrepimo odnose in se 
še bolj povežemo.

Staršem se zahvaljujemo za prijetno druženje  na kostanje-
vem pikniku, prav tako se zahvaljujemo atijem, ki so skrbeli 
za peko kostanjev.

Vzgojiteljici Patricija Vilčnik in Sabina Gaberc
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Padaj, le padaj zdaj beli sneg,  
da bo na bregu vrisk in smeh…

PREDVIDENE DEJAVNOSTI V 
VRTCU V DECEMBRU

 y OBISK »TETKE ZIME«  
PO IGRALNICAH (2. 12. 2022).

 y VRTČEVSKI PEVSKI ZBORČEK: PETJE ZIM-
SKIH IN PRAZNIČNIH PESMI OB SPREMLJAVI 

KITARE - VSE SKUPINE 
 y (2. 12. 2022 in nato vsak ponedeljek v  

mesecu decembru).
 y IZDELOVANJE PRAZNIČNIH OKRASKOV 

IZ PAPIRJA.
 y USTVARJANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC.

 y MIKLAVŽEVANJE (6. 12. 2022).
 y OBISK TOMIJA DIVJAKA: predstavitev svoje  

naglušnosti - projekt Korak k sončku (7. 12. 2022).
 y IZDELOVANJE LANTERN (Lučke, s katerimi  

bomo šli na krajši pohod s starši).
 y USTVARJANJE OKRASKOV ZA  

SMREČICO V VRTCU. 
 y POPOLDANSKO SREČANJE S STARŠI: Kratek 
plesni in pevski nastop v Kulturnem domu Cerkvenjak, 
krasitev smrečice pred občino, medgeneracijsko druže-

nje ob glasbi, pogostitev s strani Društva kmečkih deklet 
in žena in Društva upokojencev Cerkvenjak ter pohod z 
lanternami po okrašenem domačem kraju skupaj s starši 

(13. 12. 2022, ob 16. 30 uri).
 y KRASITEV SMREČICE  

V VRTCU (14. 12. 2022).
 y OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE  

V KULTURNEM DOMU: 
 y JELKIN ČUDEŽ IN OBISK BOŽIČKA –  

Gledališče KU-KUC (15. 12. 2022).
 y PEČENJE VAFLJEV S SLADKORNIM  

POSIPOM (20. 12. 2022).
 y PRIPOVEDOVANJE ZGODB O BOŽIČU, ZIMI, 

NOVEM LETU …
 y KINO DAN: Ogled prazničnih vsebin (21. 12. 2022).

 y PRAZNIČNO PLESNO RAJANJE  
OB GLASBI (23. 12. 2022).

 

Vzgojiteljica Karmen Borko

SREČANJE S STARŠI 
Malodane vsak dan se nekaj dogaja, leto se izteka in priča-

kujemo novo, in v takšnem utripu v veselem decembru živijo 
tudi otroci. Njih seveda pridno obiskujejo tudi dobri decembr-
ski možje, ki so s svojimi razpoznavnimi oblačili in z darili, 
ki jim jih prinesejo posebno ter dolgo nepozabno doživetje. 
Tudi vrtčevska vzgoja je prilagojena veselemu decembru, kjer 
vzgojiteljice skozi igro in otroško ustvarjalnost otroke pripra-
vljajo na prihod praznikov in novega leta.
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MED NAŠIMI LJUDMI

In memoriam

MIRKO KOZAR
(26. 3. 1964 – 5. 12.2022)

Vest o tem, da se je za 
vedno poslovil Mirko 
Kozar, ni boleče odje-
knila samo v Peščenem 
Vrhu in celotni občini 
Cerkvenjak, temveč tudi 
v društvu Ping Pong 
Parkinson Slovenija. Na 
svoji spletni strani so se 
članice in člani društva 
od Mirka poslovili z ver-
zi: »Niti zbogom nisi re-
kel niti roke nam podal, 
a v naših srcih za vedno 
boš ostal.«

Mirko Kozar se je rodil na trdni kmečki domačiji v Brengo-
vi, kjer je preživel otroška leta in mladost. Izšolal se je na Kme-
tijski šoli v Svečini. Po poroki z Majdo Slaček se je preselil v 
Peščeni Vrh, kjer sta si zgradila hišo in ustvarila družino. Delal 
je pretežno v gradbeništvu, tudi v Nemčiji in Avstriji.

Domačinom v Peščenem Vrhu bo Mirko Kozar ostal v 
spominu kot mož, ki je bil poln idej in energije in ki je lju-
dem okoli sebe vedno rad priskočil na pomoč. Bil je med 
ustanovitelji Društva za mali nogomet in rekreacijo Pešče-
ni Vrh, ki se je pod njegovim vodstvom preimenovalo v 
društvo Krdebač ter svojo dejavnost razširilo na ohranjanje 
starih običajev ter pletenje košar in krdebačev. Bil je po-
budnik obujanja spomina na stare Rimljane na naših tleh 
ter organiziranja tradicionalnega rimskega tabora pri Lübi 
vodici, kakor tudi sodelovanja Krdebača na Rimskih igrah 
na Ptuju. V delovanje društva je vložil veliko svojega časa 
in sredstev, skupaj z družino pa je dal za društvene aktiv-
nosti na razpolago tudi domačo hišo, kjer sta z ženo znala 
poskrbeti za dobro počutje vseh. Po njegovi zaslugi je dru-
štvo Krdebač postalo prepoznavno v širšem prostoru, saj so 
njegove aktivnosti segale preko občinskih meja.

Mirko Kozar je bil aktiven tudi na občinski ravni. V letih 
od 2006 do 2010 in od 2014 do 2018 je bil občinski sve-
tnik, na lokalnih volitvah 2010 in 2014 pa tudi kandidat za 
župana. Bil je tudi član v več društev, najbolj aktivno pa 
je deloval v Športnem društvu Cerkvenjak, v Nogometnem 
klubu Cerkvenjak in kot predsednik Športne zveze Cerkve-
njak. Bil je tudi med pritrkovalci Župnije Svetega Antona.

Po tem, ko je zbolel za Parkinsonovo boleznijo, ki je ne-
znanega izvora, se je vključil tudi v društvo Ping Pong Par-
kinson Slovenija, ki širšo javnost ozavešča o pomembnosti 
redne telesne aktivnosti bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. 
S članicami in člani tega društva je redno igral ping pong 
ter tudi v delovanju tega društva pustil pomemben pečat. 
Kljub temu, da se je hrabro boril s hudo boleznijo in ju-
naško prenašal tremorje in bolečine, ga je ta za zdaj neoz-
dravljiva bolezen na koncu premagala. Za njim bo ostala 
velika vrzel, ki jo bodo občutili v kraju in občini, še posebej 
pa njegovi domači - žena Majda in dva sinova.

Mirko Kozar je za svoje delovanje na društvenem po-
dročju ter za zasluge pri razvoju občine leta 2011 prejel 
priznanje župana Občine Cerkvenjak, letos ob občinskem 
prazniku pa še srebrni grb Občine Cerkvenjak.

Tomaž Kšela

Nič drugače ni tudi v cerkvenjaškem vrtcu, kjer so vzgojite-
ljice skupaj z otroki 13. decembra pripravile srečanje s starši. 
Na srečanju so otroci in vzgojiteljice najprej v dvorani zapeli 
nekaj pesmi, zatem so se otroci s starši in vzgojiteljicami od-
pravili na ploščad pred Domom kulture in Občino Cerkvenjak 
krasit novoletno smreko. Tu sta jih čakala čaj in pecivo, ki so 
ga napekle članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkve-
njak. Za konec pa so se z lučkami vsi skupaj odpravili še na 
krajši pohod po centru Cerkvenjaka.

F. B.

IVAN JANEZ PUČKO 
POSTAL EVROPSKI 

VINSKI VITEZ 
NAJVIŠJEGA REDA

Ivan Janez Pučko v svoji vinski kleti z listino o podelitvi viteškega 
naslova v roki

Znani vinogradnik in vinar Ivan Janez Pučko, ki je bil vrsto 
let tudi predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina 
Cerkvenjak, je postal prvi vitez vina Evropskega reda vitezov 
vina z najvišjim nazivom »equestrem de vino« v Cerkvenjaku 
in v celotni Upravni enoti Lenart. Za to je moral v tem redu 
delovati 16 let in prehoditi pot od pripravnika (hospes), preko 
vinskega svetnika in vinskega sodnika do equesa.

Ivan Janez Pučku, ki že 41 let dela v gostinskem poklicu, za 
katerega se je izšolal v Gostinski šoli v Mariboru (mimogrede 
- je tudi sommelier prve, druge in tretje stopnje z nacionalno 
poklicno kvalifikacijo), so visoki in častni naslov podelili na 
prireditvi v Eisenstadtu v sosednji Avstriji.

T. Kšela
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ZGODBA IZ NAŠIH KRAJEV

OČE IN MAMA STA GA 
POSLALA »SLUŽIT«

V beli Ljubljani sem srečal izobraženega moža, ki mi je po-
vedal zgodbo svojega očeta.

Njegov oče, Peter po imenu (verjetno so mu dali ime po 
princu Petru Karađorđeviću), se je rodil pred drugo svetovno 
vojno v osrednjih Slovenskih goricah kot najstarejši sin očetu 
in mami, ki sta bila viničarja. Živela sta v majhni hišici v vino-
gradu na vrhu griča, ki je bil v kmetovi lasti – vsemu skupaj so 
rekli »kmetov vrh«. Namesto najemnine za sicer lično cimprano 
hišico, narejeno iz lesenih tramov in ometano z blatom, pome-
šanim s slamo, ter od zunaj in od znotraj pobeljeno z apnom, sta 
opravljala vsa dela v vinogradu ter hodila določeno število dni 
v letu delati h kmetu na njegovo kmetijo v dolini. H kmetu sta 
hodila, kot so takrat temu rekli, na »tabrh« (ponekod so rekli 
»tavrh«). Za dan dela sta od kmeta prejela njegov »tabrh«, ki ga 
je običajno izdelal iz pločevine in nanj odtisnil svoje znamenje. 
Za pol dneva dela na kmetiji pa sta dobila od kmeta »špon«. 
»Tabrhi« in »šponi« so bili preluknjani, tako da sta jih lahko ni-
zala na vrvico, da jih ne bi kje založila. Kot pravi Petrov sin, sta 
njegov oče in mama »tabrhe« na vrvici obešala pod križ v kotu 
nad krušno pečjo kot največjo svetinjo. V času med božičem in 
novim letom sta namreč morala kmetu nesti določeno število 
»tabrhov«, s katerimi sta poravnala »najemnino« za bivanje v 
hišici in vinogradu. Od kmeta sta vsako leto dobila tudi majh-
nega prašička, ki sta ga nato na viničariji redila naprej s travo iz 
vinograda in s hrano, ki sta jo pridelala na ohišnici. Od kmeta 
sta po delu iz dneva v dan dobivala tudi hrano za vsakodnevno 
preživljanje, saj na ohišnici nista mogla pridelati dovolj za vso 
družino. Zato je bil Peter v otroštvu več lačen kot sit.

Ko se je Petrovemu očetu in mami rodil četrti otrok, je bilo 
nenadoma na viničariji preveč lačnih ust, da bi bilo hrane, ki 
sta jo oče in mama dobila od kmeta, dovolj za vse. Zato sta 
Petra poslala »služit« k velikemu kmetu, kot so takrat temu 
rekli. V resnici so ga dali v rejo, posteljo na štali ali v kamrici, 
hrano pa je moral »odslužiti« sam z delom. Moral je pasti kra-
ve, kidati gnoj v štali, zlagati drva in jih nositi v hišo, pometati 
dvorišče in opravljati druga manj težaška dela. Petru je bilo 
najlepše, ko je šel v šolo, saj se je tam lahko odpočil. Čeprav 
je bilo štiriletno osnovnošolsko šolanje tedaj obvezno, kmet 
Petra ob večjih delih na kmetiji ni poslal v šolo, češ da ga po-
trebuje doma. Ob žetvi, trgatvi ali ob drugih večjih delih kmet 
ni poslal v šolo niti svojih otrok, ker so morali tudi oni doma 
poprijeti za delo. Razlika med njimi in Petrom je bila samo v 
tem, da jim ni bilo treba toliko delati kot njemu oziroma da so 
se delu lažje izmaknili.

Petrova oče in mama sta imela osem otrok, trije najstarejši 
pa so morali iti »služit« h kmetom. Po agrarni reformi po drugi 
svetovni vojni sta Petrova oče in mama sicer postala lastni-
ka hišice, v kateri sta z družino živela, vinograd pa je ostal 
v kmetovi lasti. Ker za toliko stare ljudi, kot sta bila, ni bilo 
dovolj služb, sta sebe in družino še naprej preživljala tako, da 
sta hodila na »tabrhe« h kmetu ali k več kmetom, ki so jim po 
novem za delo plačevali s pridelki, hrano ali uslugami, zlasti 
z oranjem, prevozi itd. Sicer pa so bili, kot navaja v enem od 
svojih člankov odlični poznavalec preteklosti v osrednjih Slo-
venskih goricah zgodovinar dr. Marjan Toš, viničarski odnosi 
pri nas ukinjeni šele z Zakonom o odpravi viničarskih in po-
dobnih razmerij, sprejetim junija leta 1953. V vsakodnevnem 
življenju v osrednjih Slovenskih goricah pa so se ohranili do 
sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja, ponekod pa še dlje, 

saj so bili številni nekdanji viničarji in mali posestniki eko-
nomsko odvisni od večjih kmetov.

Peter se je, ko je dopolnil 17 let, zaposlil v tovarni v Maribo-
ru. Na delo in z dela se je vsak dan vozil z očetovim kolesom 
več kot 30 kilometrov daleč. Ker je bil bistre glave in je imel 
dve pridni roki, se je v tovarni ob delu poklicno usposobil za 
strugarja. Že s prvo plačo si je po znanem slovenskem prego-
voru »najprej štalco, potem kravco« začel graditi lastno hišo, 
da »ne bi bil odvisen od nikogar«, da »bi bil sam svoj gospod« 
in da ga na starost »ne bi po riti tepla tuja vrata«. Pa tudi zato, 
da njegovim otrokom ne bi bilo treba »iti služit«.

Ker je bil Petrov sin tako kot oče bistre glave, se je izšolal in 
po šolanju ostal v Ljubljani, kjer je danes »velik gospod«. Ven-
dar pa, kot pravi, ni »sam svoj gospod«, tako kot si je zanj želel 
njegov oče. Zamišljeno dodaja, da je, tako kot velika večina 
ljudi, postal »suženj« mobitela, avtomobila na lizing, kredita 
za stanovanje, kabelske televizije itd. – skratka »suženj« ka-
pitala. »Moj oče je bil odvisen od kmeta, sam pa sem odvisen 
od kapitala. Razlika je morda samo v tem, da je velika večina 
kmetov imela srce, kapital (banke, hipotekarni krediti, nakup 
na lizing itd.) pa srca nima,« pravi Petrov sin.

Tomaž Kšela 
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Miklavž z njegovima manj zaželenima spremljevalcema, ki smo  ga  
srečali v Stanetincih.

F. B.

Hraber mož
»Povem ti, da se jaz nikogar ne bojim, če ga malo preveč spi-
jem,« je prijatelj zaupal prijatelju.
»Niti žene se ne bojiš?«
»Toliko pa ga nisem še nikoli spil!«

Huda žena
»Moja žena je ven z vraga,« je rekel sosed sosedu.
»Kako to misliš?«
»Če bi jo vrgel volkovom, bi bila do večera zagotovo že  
vodja tropa.«

Voznik
»Joža, ti boš vozil,« je rekel Franci, ko je skupina Štajercev 
prišla iz gostilne.
»Zakaj pa ravno jaz?« je zanimalo Jožeta.
»Zato ker si preveč pijan, da bi skupaj z nami na zadnjem se-
dežu pel.«

Kemija in matematika
»V mladih letih sem se z ženo lepo razumel, ker je bila med 
nama kemija in biologija,« je dejal mož prijatelju.
»Kako pa je danes?«
»Slabo, sedaj je med nama samo še matematika.«

Metla
»Od metle imam že čisto žuljave roke,« je žena potožila možu.
»Zakaj pa se raje ne voziš z avtomobilom.« je odvrnil mož.

Pri zdravniku
»Ali kdo v vaši družini trpi zaradi alkoholizma?« je zdravnik 
vprašal pacienta.
»Ne, vsi uživamo v alkoholu.«

Uravnoteženi odnosi
»V zakonu morajo biti odnosi med možem in ženo uravnote-
ženi,« je ata poučil sina.
»Kako to misliš, ata?«
»No, to je tako: enkrat si ti kriv, drugič pa ima žena prav!«

ZA SMEH Pripravlja: T. K.

Poliglot
»Koliko jezikov govoriš?« je policist povprašal klošarja.
»Pet.«
»No, potem pa povej kaj po italijansko.«
»Bonjour.«
»To je francosko.«
»No, potem pa govorim šest jezikov.«

Zdravstvena ambulanta
»Iz zdravstvene ambulante so me poklicali, da jim pridem 
popraviti vodovod, ker nekje pušča,« je vodovodni inštalater 
dejal prijatelju.
»Si že bil tam.«
»Ne, dal sem jim termin 28. avgusta 2024.«

Konec otroštva
»Stric, kdaj ne bom več otrok?« je Pepček povprašal strica.
»Ko ti bo mama nehala skrivati sladkarije, ata pa ti bo začel 
skrivati šnops.«

Energetska kriza
»Sedaj pa verjamem, da je energetska kriza,« je sosed dejal 
prijatelju.
»Kako si ugotovil?«
»Ko sem bil majhen, sem se bal teme. Odkar sem pogledal 
zadnji račun za elektriko, pa se bojim svetlobe.«

Dober recept
»Odlično gobjo juho si pripravila. Kje si dobila recept?« je 
mož vprašal ženo.
»V kriminalki Agathe Christie.«

Varanje
»Če te dobim pri varanju, se ti slabo piše, Ti je to jasno?« je 
mož dejal ženi.
»Jasno mi je.«
»Kaj ti je jasno?«
»To, da me pri varanju ne smeš uloviti.«

V BESEDI IN SLIKI KRALJICO VAROVALA 
RIMSKA LEGIONARJA

Nova cerkvenjaška vinska kraljica Patricija Peklar je takoj 
po tem, ko so jo okronali, dobila varovanje, podobno kot naj-
višji državniki, saj so vinske kraljice živi simbol kraja. Stru-
mno sta jo varovala dva rimska legionarja s ščitom in ostro 
sulico iz društva Krdebač, kar dokazuje tudi naša fotografija.

T. Kšela



BOŽIČNO-NOVOLETNI 
SEJEM

Po dveh letih premora zaradi pandemije covida-19 je dru-
štvo Vincar v sodelovanju s KD in TIC Cerkvenjak ter s 27 
ponudniki letos znova organiziralo Božično novoletni sejem, 
ki je potekal v soboto, 17. decembra. Pogled na  prireditveni 
prostor in stojnice je bil razveseljiv. Poskrbljeno je bilo tudi za 
najmlajše, v obliki ustvarjalne delavnice, ki jo je vodila Mar-
tina Kos. Otroke je na sejmu obiskal in obdaril tudi Božiček. 
Kot je povedala Martina Breznik Krajnc, so si otroci v dvorani 
Doma kulture lahko ogledali še igrico Sara, Sara v izvedbi 
gledališke skupine Pika poka.

Franc Bratkovič, foto: F. B. in Tjaša Oman                                                                                                     

DOGODKI  
V DECEMBRU

 y Pletenje krdebačev za humanitarni namen –  
Društvo »Krdebač«

 y 5. 12. Miklavževanje za člane društva –  
Društvo »Krdebač«

 y  8. 12. Meddruštveno tekmovanje v igranju kart –  
DU Cerkvenjak

 y 17. 12. Božični sejem – Društvo Vincar, KD Cerkve-
njak in TIC Cerkvenjak

 y 17. 12. Izdelava jaslic pri cerkvi sv. Antona –  
TD Cerkvenjak

 y 18. 12. Božični koncert MePZ KD Cerkvenjak –  
v Domu kulture Cerkvenjak

 y 21. 12. Ujemi trenutek – v Domu kulture Cerkvenjak 
– OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

 y 24. 12. Pohod k polnočnici z baklami iz vseh zasel-
kov občine Cerkvenjak

 y 26. 12. Blagoslov jaslic pri cerkvi sv. Antona
 y 26. 12. Brezplačni avtobus v Banovce

Več o dogodkih v Občini  
Cerkvenjak si lahko preberete  
na spletni strani občine:  
www.cerkvenjak.si




