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Cerkvenjak praznuje 21. občinski 
praznik, 21 let poti po svojih načrtih, po 
željah svojih občanov. Nekateri veliki se 
uresničujejo tudi v teh dneh, del doga-
janja pa se zliva z  dnevom državnosti. 
Čestitke ob obeh praznikih!
 Organi občine, organizacije, združenja, društva in 

klubi ter uredništvo Zrnja

IZ VSEBINE
Cerkvenjak se iz naselja razvija v trg 2-4
Ob 21. občinskem prazniku: dogajanje, 
nagrade in priznanja 6-9    
Naložbene aktivnosti v letu 2019 10-14
Dogodki in dogajanja, iz organizacij,  
združenj, društev in klubov 15-26
Iz šole in vrtca 26-30
Zdravje, bilo je nekoč, med ljudmi 30-34
Humor, praznično dogajanje 35-36
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CERKVENJAK SE IZ NASELJA RAZVIJA V TRG
Občina Cerkvenjak bo junija letos praznovala svoj 21. 
rojstni dan – vstopila bo torej v čas zrele polnoletnosti. 
Delo na občini poteka utečeno in strokovno, razvoj na 
območju občine pa je kontinuiran. Pogoji za življenje 
in delo na območju občine se iz leta v leto izboljšujejo. 
O tem, kaj bo občankam in občanom prineslo letošnje 
leto, smo se pogovarjali z županom Občine Cerkvenjak, 
Marjanom Žmavcem, ki smo ga povprašali tudi, kako 
bo letos potekalo praznovanje 21. občinskega praznika 
Občine Cerkvenjak, saj bo letošnje leto ostalo zapisano v 
anale Cerkvenjaka. Naselje Cerkvenjak se bo namreč z 
ureditvijo trga v središču kraja iz občine prelevilo v trg s 
sodobnim trškim jedrom.
V letošnjem letu bomo v Občini Cerkvenjak priče eni 
največjih investicij v njeni 21-letni zgodovini in največji v 
zadnjih letih, ki bo močno spremenila veduto kraja in celo 
njegov karakter – iz naselja se bo Cerkvenjak prelevil v 
trg. Gre za modernizacijo regionalne ceste skozi Cerkve-
njak, za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob njej 
ter za ureditev trga pred Kulturnim domom in sedežem 
občine v središču Cerkvenjaka.

Marjan Žmavc: Po modernizaciji regionalne ceste skozi Cerkvenjak 
in po ureditvi trga pred kulturnim domom in občinsko zgradbo ter 
pošto bo Cerkvenjak dejansko dobil trški videz, saj bosta imela kraj 
in občina svoj osrednji trg za druženje ljudi in za različne prireditve.

Kako trenutno poteka investicija in v kateri fazi je?
Glavni izvajalec del Pomgrad d.d. je s podizvajalci Komu-

nala Slovenske gorice in Marko Mark Nival že začel izvajati 
dela. Delati so začeli na obeh straneh – pri poslovno-obrtni 
coni v Brengovi ter pred mejo z občino Sveti Jurij ob Ščavni-
ci. V Brengovi že izvajajo zemeljska dela za pločnik, ki bo v 
tem delu dolg okoli 450 metrov. Od kapele pri granati do meje 
Občine Cerkvenjak z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici pa bodo 
ob prenovljenem cestišču zgradili pot za pešce, ki bo speljana 
pod tamkajšnjim gozdom. Tako bodo lahko pešci prišli do av-
tobusne postaje po 120 metrov dolgem pločniku in po 350 me-
trov dolgi poti za pešce. Dejansko bomo lahko po dokončanju 
investicije varno prišli peš po pločniku in po poti za pešce od 
poslovno-obrtne cone v Brengovi skozi središče Cerkvenjaka 
do meje z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici. V vsej tej dolžini pa 
bo prenovljeno oziroma modernizirano tudi cestišče.
Ima občina redne stike z izvajalci del?

Enkrat na teden imamo operativni sestanek, na katerem se v 
moji pisarni sestanemo predstavniki vseh izvajalcev, nadzora 
iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je po-
leg občine investitor, Občine Cerkvenjak in seveda projektant. 

Na sestankih analiziramo opravljena dela po projektu, dogo-
vorimo pa se tudi za sprotno reševanje morebitnih težav pri 
izvedbi del. Z vsem tem je seznanjen tudi projektant, ki je od-
govoren za projekt. V pogovore je vključen tudi geomehanik, 
ki ugotavlja trdnost vgrajenih materialov. Izvajanje investicije 
skrbno spremljamo, da bo vse tako, kot mora biti.

Modernizacija regionalne ceste skozi Cerkvenjak, izgradnja pločni-
ka in javne razsvetljave ob njej in ureditev trga v središču Cerkve-
njaka, kar je največja investicija v Občini Cerkvenjak, je že stekla, 
kar je razvidno tudi iz naše fotografije.

Kako poteka investicija?
Za zdaj v redu po terminskem načrtu. V središču Cerkve-

njaka bodo začeli izvajati dela po povorki starih običajev in 
navad in po osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, torej 
po 16. juniju. 
Kdaj pa je rok za dokončanje investicije?

Terminski plan za dokončanje del je 31. avgust letos, razen 
če bi se zavlekla kakšna nepredvidena dela. Skrajni rok za do-
končanje je konec letošnjega oktobra. Občina Cerkvenjak bo 
za to investicijo namreč koristila del sredstev po 23. členu Za-
kona o financiranju občin in mora do takrat Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo predložiti ustrezen zahtevek. 
Temu mora priložiti dokazilo o plačanem računu za izvedena 
dela in dokazila o tem, da so bila dela zares opravljena ter da 
je investicija končana.
Do končanja del bo promet skozi Cerkvenjak verjetno oviran.

Tako je. Nekaj časa bodo zožitve na treh mestih, na katerih 
bo promet potekal izmenjaje enosmerno. Tisti, ki se dnevno 
vozijo skozi Cerkvenjak, si bodo morali zato vzeti za pot nekaj 
več časa. Bo pa potem, ko bo investicija končana, promet sko-
zi Cerkvenjak potekal bolj tekoče in predvsem bolj varno tako 
za domačine, zlasti otroke, kot za voznike v tranzitu.
Gre za največjo investicijo v zadnjih letih v Občini Cerkvenjak? 
Kakšna je njena skupna vrednost?

Vrednost celotne investicije znaša okoli 2,2 milijona evrov. 
Od tega bo naša občina prispevala okoli 280 tisoč evrov za 
pločnik in javno razsvetljavo in okoli 40 tisoč evrov za pre-
novo in ureditev trga v središču Cerkvenjaka in občine. Sku-
pno bo torej občina prispevala okoli 320 tisoč evrov. Druga 
sredstva bo zagotovila Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo iz državnega proračuna. Vse cene, ki sem jih nave-
del, že vsebujejo davek na dodano vrednost.
Kaj pomeni investicija za kraj in občino?

Ta investicija predstavlja za središče Občine Cerkvenjak zelo 
veliko pridobitev, saj ne bo povečala samo prometne varnosti, 
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temveč bo spremenila tudi veduto kraja ter prispevala k lepši 
urejenosti in videzu kraja. Središče občine bo dobilo trški videz, 
kar je pomembno tudi z vidika razvoja turizma, za kar si obči-
na prizadeva. V zadnjem času se obisk turistov in izletnikov v 
občini povečuje, na kar vpliva tudi vse večja in bolj kakovostna 
ponudba ponudnikov gostinskih in turističnih storitev na obmo-
čju občine. Veliko pa k temu prispevajo tudi lepo vzdrževane 
in predstavljene naravne in kulturne znamenitosti, ki jih imamo 
na območju Občine Cerkvenjak. Prepričan sem, da bosta trški 
videz in lepa urejenost središča Cerkvenjaka turiste in izletnike 
še dodatno motivirala, da obiščejo našo občino.
Mimogrede, ko govoriva o kulturni dediščini: ob gradnji avto-
ceste so arheologi izvedli arheološka izkopavanja v Cogetincih. 
Danes je že znano in publicirano, da so tam odkriti ostanke lon-
čarskih peči oziroma delavnic iz pozne antike med leti 350 do 
450 našega štetja.

To je čudovita informacija, ki jo bomo morali vsekakor iz-
koristiti v turistični promociji občine. Gre za več kot 1600 let 
staro obrtniško oziroma proizvodno tradicijo, s čimer se ne 
more postaviti veliko občin. Replika rimske lončarke peči in 
delavnice bi zagotovo privabila v občino veliko domačih in 
tujih turistov, še posebej, ker imamo na območju občine tudi 
Arheološki park z rimskimi gomilami v Brengovi, rimske go-
mile v Andrencih, pa društvo Krdebač, ki goji rimsko tradi-
cijo in običaje ter rimske kulinarične specialitete. Poleg tega 
pa imamo tudi bogate sledi in izročilo iz obdobja slovanske 
poselitve, zato v naši občini lahko vsak vidi, kako je potekal 
zgodovinski razvoj v osrednjih Slovenskih goricah in kako so 
se prepletala različna kulturna izročila, ki so oblikovala naše 
običaje in navade.
Ko govorimo o investicijah, je zelo pomemben tudi pogled naprej, 
v prihodnost. V Sloveniji in drugih državah članicah Evropske 
unije ta čas živahno razpravljajo o tem, katere investicije bi z 
evropskimi sredstvi spodbujali v naslednji finančni perspektivi 
od leta 2021 do 2027. Ali so te razprave že tako daleč, da imate v 
občinah jasno sliko, katere investicije bo mogoče spodbujati in 
izvajati s pomočjo sredstev iz Evropske unije?

V Sloveniji doslej nismo »počrpali« niti vseh sredstev iz se-
danje finančne perspektive Evropske unije od leta 2014 do leta 
2020. Zato se bo verjetno »črpanje« teh sredstev za dokonča-
nje že začetih projektov zavleklo do leta 2023. Ob tem pa na 
različnih ravneh že potekajo razprave o pripravi operativnih 
programov za novo finančno perspektivo Evropske unije od 
leta 2021 do 2027. Kakor kaže bo v tistem delu, ki bo za nas 
zanimiv, v ospredju mobilnost v najširšem smislu. Tukaj so še 
projekti za spodbujanje inovacij, digitalizacije in gospodarske 
preobrazbe v podporo malim in srednje velikim podjetjem, za 
okolju prijaznejše okolje, za bolj socialno Evropo (gre za uve-
ljavljanje evropskega stebra socialnih pravic in zagotavljanje 
podpore ustvarjanju kakovostnih zaposlitev, izobraževanju, 
spretnosti in znanja, socialni vključenosti in enakemu dosto-
pu do zdravstvenega varstva), za lokalno vodene strategije za 
trajnostni razvoj in podobne projekte.

Je pa v zvezi z novo finančno perspektivo še vedno veliko 
odprtih vprašanj, saj je zelo pomembno tudi, kako in kdaj bo 
Evropsko unijo zapustila Velika Britanija, ki je druga največja 
vplačnica v proračun Evropske unije. V naši občini se s temi 
razpravami niti preveč ne obremenjujemo, temveč sledimo 
potrebam občank in občanov naše občine. Tisto, kar glede na 
stopnjo razvoja v naši občini nujno potrebujejo in kar prispe-
va k hitrejšemu razvoju občine kot celote, moramo zagotoviti. 
Veseli bomo, če bomo to lahko storili s pomočjo sredstev iz 
Evropske unije. Če teh za namene, ki jih naša občina nujno 
potrebuje, ne bo, pa bomo morali za to zagotoviti finančna 
sredstva iz občinskega proračuna. Od naših pogajalcev v Bru-
slju pa pričakujemo, da se bodo maksimalno potrudili, da bi v 
naslednji finančni perspektivi Evropskem unije upoštevali tudi 
naše interese in potrebe.
V Občini Cerkvenjak ste bili doslej kar uspešni pri črpanju sred-

stev iz Evropske unije. Kaj vse je Cerkvenjak s pomočjo teh sred-
stev pridobil in koliko jih je v minulih 21. letih v resnici bilo?

V naši občinski upravi so izračunali, da je Občina Cerkve-
njak od našega vstopa v Evropsko unijo »počrpala« praktično 
vsa sredstva, ki so ji bila na razpolago. Po domače bi lahko re-
kli, da je izkoristila vse možnosti, ki jih je imela na razpolago 
za pridobitev sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo 2004 do leta 2007 je 
Občina Cerkvenjak za različne manjše projekte vredne sku-
paj okoli 486 tisoč evrov pridobila okoli 187 tisoč evrov. V 
finančni perspektivi od 2007 do 2013, ki je bila naklonjena 
manjšim občinam, pa je Občina Cerkvenjak uspela »počrpati« 
vsa razpoložljiva nepovratna sredstva iz Evropske unije, ki so 
ji bila na razpolago. Šlo je za blizu 1,7 milijona evrov za več 
projektov v skupni vrednosti preko 4,9 milijona evrov. Evrop-
ska sredstva je občini v tem času uspelo pridobiti za izgradnjo 
komunalne opreme v Poslovno obrtni coni Cerkvenjak, za mo-
dernizacijo priključnih cest do avtoceste, za dograditev čistilne 
naprave in kanalizacijskega kanala, za ureditev arheološkega 
parka, za izgradnjo vrtca Pikapolonica, za projekt usmerjeval-
ne in turistične signalizacije, za agromelioracije v andrenški 
dolini in za komasacije kmetijskih zemljišč na tem območju.
Sedanja finančna perspektiva Evropske unije ni najbolj naklo-
njena manjšim občinam, saj marsičesa, kar prebivalci manjših, 
še zlasti podeželskih občin potrebujejo, ni mogoče financirati z 
evropskimi sredstvi. Koliko sredstev je Občini Cerkvenjak v tej 
finančni perspektivi doslej kljub temu uspelo »počrpati« iz bru-
seljske blagajne?

Blizu 454 tisoč evrov za projekte, ki so skupaj vredni oko-
li 797 tisoč evrov. Gre za skupen projekt občin v osrednjih 
Slovenskih goricah za kolesarske povezave na tem območju, 
za rekonstrukcijo tranzitnih cevovodov za vodo, za ureditev 
parkirišča in postajališča za avtodome, za izgradnjo medge-
neracijskega Vitalin parka, za partnerski projekt »Ovtar pod 
kozolcem« in prav tako za partnerski projekt »Z električnim 
kolesom po Slovenskih goricah«.
Marsikaterega projekta, ki ga je občina izvedla za dobrobit ob-
čank in občanov, ni mogla sofinancirati s sredstvi Evropske unije, 
ker pač po sedanji finančni perspektivi Evropske unije to ni bilo 
mogoče. Več projektov, ki so si jih želeli občanke in občani Cer-
kvenjaka, je občina uresničila z lastnimi sredstvi brez podpore iz 
Bruslja. Nekaj pa jih je ostalo v čakalnici. Kateri so ti projekti?

Če uporabim izraz čakalnica, je v njej več projektov, ki so za 
razvoj občine pomembni in so že pripravljeni. Gre za moder-
nizacijo več odsekov lokalnih cest po NRP, za ureditev kabine-
tov za glasbeno šolo in večjo knjižnico ter kuhinjo v prostorih 
Osnovne šole Cerkvenjak - Vitomarci, za vodooskrbne projek-
te, za ureditev razglednega stolpa na stolpu gasilskega doma, 
za postavitev in ureditev lokalne eko tržnice in parkirišča v 
središču Cerkvenjaka, za ureditev medgeneracijskega centra 
v Cerkvenjaku, za vzpostavitev enote doma za upokojencev v 
Cerkvenjaku, za zgraditev večnamenske športne dvorane, za 
ureditev polnilnic za električne avtomobile, za sofinanciranje 
individualnih čistilnih naprav in še za nekatere projekte. 

Nekaj teh projektov bomo izvedli preko LAS Ovtarja, nekaj 
po 23. členu Zakona o financiranju občin, nekaj preko čezmej-
nega Interreg sodelovanja, nekaj pa preko različnih razpisov 
ministrstev, na katerih bomo kandidirali za evropska sredstva. 
Skupno so projekti, ki jih na občini načrtujemo do leta 2027 
vredni okoli 8,7 milijona evrov, iz Evropske unije pa bomo po-
skušali zanje pridobiti skoraj polovico sredstev oziroma okoli 
4,1 milijona evrov.
Kako pa bo s kanalizacijskim omrežjem? Marsikoga zanima, ali 
ga bo občina še naprej gradila oziroma širila, da bi se lahko 
priklopil nanj.

Na območju Občine Cerkvenjak imamo čistilno napravo 
v Kadrencih za 1500 populacijskih enot, na katero so preko 
kanalizacijskega omrežja priključena gospodinjstva iz centra 
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Cerkvenjaka, iz dela Kadrencev, iz dela Stanetincev, iz dela 
Cogetincev in iz manjšega dela Andrencev. Poleg tega imamo 
manjšo čistilno napravo v poslovno – obrtni coni v Brengovi, 
ki služi samo uporabnikom v coni, nanjo pa ni priključeno no-
beno gospodinjstvo. 

Glede na gričevnato konfiguracijo terena in razpršeno po-
selitev nadaljnje širjenje kanalizacijskega omrežja ne bi bilo 
smotrno in ekonomsko upravičeno. To je pokazala študija, ki 
jo je naročila občina, izdelalo pa podjetje Lineal d.o. iz Ma-
ribora. Potemtakem občina ne more širiti kanalizacijskega 
omrežja, tudi če bi hotela, saj poraba javnih sredstev za tako 
ekonomsko neracionalne projekte ni gospodarna in smotrna. 

Zato bodo morala vsa gospodinjstva, ki niso priključena na 
kanalizacijsko omrežje, problem odpadnih voda rešiti z indi-
vidualno čistilno napravo ali z lastno nepropustno greznico, 
ki jo bodo morali redno prazniti. Občina vsakemu za nakup in 
vgradnjo individualne čistilne naprave prispeva 1.500 evrov.

Gospodinjstva bodo morala goščo iz individualne čistilne 
naprave odstraniti vsaka tri leta. Pogodbeni izvajalec te službe 
je podjetje AGJ iz Lenarta, ki goščo vozi v čistilno napravo 
v Kadrencih, zato je ta storitev za gospodinjstva z območja 
naše občine cenejša. Tako imajo dejansko od čistilne naprave v 
Kadrencih koristi vsa gospodinjstva in ne samo tista, ki so pri-
ključena na kanalizacijsko omrežje. Po zakonodaji Evropske 
unije bodo morala imeti vsa gospodinjstva na sodoben in eko-
loško sprejemljiv način rešen problem odpadnih voda do leta 
2023, nekateri v uniji pa že razmišljajo, da bi ta rok še enkrat 
podaljšali. Vendar pa se na to ni dobro zanašati. Kdor le more, 
naj pravočasno ustrezno ukrepa, če problema odpadnih voda 
še nima rešenega v skladu z evropskimi in našimi predpisi.
Občina Cerkvenjak letos slavi 21. rojstni dan. Kako ga proslavlja?

Prireditve ob 21. občinskem prazniku Občine Cerkvenjak 
potekajo od 31. maja do 1. julija. V tem času se je že in se še 
bo zvrstilo več kot štirideset kulturnih, športnih, zabavnih in 
drugih prireditev, koncertov, razstav, okroglih miz in drugih 
dogodkov. Občanke in občane vabim, da se udeležijo čim ve-
čjega števila dogodkov, saj jih društva, klubi in organizacije 
ter občina pripravljajo zanje. Verjamem pa tudi, da bodo pri-
reditve poleg domačinov v Cerkvenjak privabile tudi številne 
goste in turiste od drugod. Ravno zaradi tega na občini že dalj 
časa razmišljamo, da bi za naš občinski praznik našli primerno 
ime, ki bi pritegnilo v Cerkvenjak večje število obiskovalcev 
od drugod. Naš občinski praznik bi lahko poimenovali denimo 
»Praznik zrnja, kruha in pogač«, saj imamo že glasilo »Zr-
nje iz Cerkvenjaka«. Lahko bi ga poimenovali tudi »Praznik 
domačih dobrot in vina« ali kako drugače. Potem bi tudi obi-
skovalci od drugod vedeli, kakšno ponudbo lahko na takšnem 
prazniku pričakujejo. Če ima kdo kakšno dobro idejo, jo bomo 
na občini veseli. Več glav več ve.

Osrednja proslava ob občinskem prazniku bo tako kot vsa-
ko leto v dvorani Kulturnega doma Cerkvenjak, pred proslavo 
pa bo Turistično društvo z ostalimi društvi v občini pripravi-
lo tradicionalno povorko starih običajev in navad. Po prosla-
vi bo srečanje občank in občanov v šotoru na parkirišču pred 
Športno rekreacijskim centrom Cerkvenjak, do kamor bo tudi 
letos vozil turistični vlakec. Na družabno srečanje v šotoru so 
vabljeni vse občanke in občani, tudi tisti, ki na proslavo ne 
bodo mogli priti. Pred vhodom bo vsak obiskovalec dobil bon 
za prigrizek in pijačo, tako da se ne bomo družili pri praznih 
mizah. Ker je družabno srečanje namenjeno in pripravljeno za 
vse občanke in občane, jih resnično vabim, da se ga udeležijo 
v čim večjem številu.
Še misel za konec?

Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob 21. občin-
skem prazniku Občine Cerkvenjak, saj smo občina ljudje, ki 
tu živimo in delamo. Torej je to naš praznik. Prav tako vsem 
občankam in občanom čestitam ob dnevu državnosti in vsem 
želim, da bi praznične dneve prijetno preživeli.

Tomaž Kšela

Kdaj lahko naselje postane trg?
Trg je ime za obliko naselja. V starih časih so naselja pri-

dobila ime trg, ko jim je vladar dodelil pravico do trgovanja 
oziroma trške pravice. V novejšem času pa se je v pogovornem 
jeziku uveljavilo ime trg za naselja, ki so večja in pomembnej-
ša od zaselka in vasi ter manjša od manjših mest.

Vsa naselja niso enaka, temveč se razlikujejo zlasti po veliko-
sti in urejenosti. Ljudje lahko živijo na samotnih kmetijah (gre za 
eno, dve ali tri osamljene kmetije v naravnem okolju), v zaselkih 
(gre za tri do petnajst hiš), v vaseh (gre za večje število hiš od 
petnajstih z vaškim jedrom). Vasi so lahko gručaste, s pravilnim 
tlorisom, razložene, strnjene in obcestne.

Večje naselje od vasi v pogovornem jeziku imenujemo trg, 
ki pa mora imeti svoj osrednji trg in razvito trgovsko dejav-
nost. Trg je večja in lepo urejena odprta površina, ki je name-
njena druženju prebivalcev.

Večja naselja od trga so manjša mesta, večja mesta in velemesta.
Cerkvenjaku smo doslej pravili naselje, tako kot drugim na-

seljem v Občini Cerkvenjak. Ko bo dobil sodobno urejen osre-
dnji trg, pa se bo znašel na seznamu trških naselij v Sloveniji. Z 
novogradnjami in priseljevanjem ljudi v Cerkvenjak pa utegne 
v naslednjih letih ali desetletjih postati manjše mestece.

T. K. 

USKLADILI PLAN 
PRIREDITEV OB 21. 

OBČINSKEM PRAZNIKU
Ob izdaji našega Zrnja so prireditve ob letošnjem 21. ob-

činskem prazniku že v teku. K sodelovanju so vsako leto va-
bljena vsa društva, organizacije in gostinci. Da se prireditve in 
najrazličnejša dogajanja ne bi podvajala, termine usklajujemo. 
Tudi tokrat je bilo tako in vabilu uskladitve terminskega plana 
prireditev ob občinskem prazniku so se predstavniki društev, 
organizacij, klubov, ustanov in gostincev v veliki meri odzvali.

F. B. 

IZ DELA OBČINSKIH ORGANOV
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SVET ZA PREVENTIVO 
IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU OBČINE 
CERKVENJAK

Dne 11. 5. 2019 smo člani Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v okviru športnega dneva OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci in akcije »Veter v laseh« organizirali preventivno 
dejavnost za osnovnošolce.

Na asfaltni površini na ŠRC v Kadrencih smo postavili po-
ligon za spretnostno vožnjo kolesarjev. Dodali smo prometni 
znak »STOP« in kar nekaj učencev – kolesarjev je preizkusilo 
svojo spretnost v vožnji s kolesom med stožci.

SPVCP Cerkvenjak, Andrej Kocbek

5. seja Občinskega sveta Občine Cerkvenjak

NEKOLIKO DRAŽJA VRTEC 
IN VODA

V sredo, 29. maja, so se cerkvenjaški svetniki v novem 
mandatu sestali že na 5. redni seji občinskega sveta Občine  
Cerkvenjak. Na dnevni red je župan Marjan Žmavc svetnikom 
in svetnicama predložil 8 točk, ki so jih v dobrih dveh urah 
tudi obdelali.

 Kot je za vsako sejo običajno, je bila najprej na vrsti ugoto-
vitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. Nato so brez zadrž-
kov potrdili sklepe 4. redne seje in prešli na eno od zahtevnejših 
točk dnevnega reda - Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči 
» družini na domu«. V tolažbo uporabnikom se cene storitve 
pomoči na domu za uporabnike ne bodo spremenile. Glede na 

število trenutnih uporabnikov te pomoči bo ugodnejše za ob-
činski proračun, saj bo občina plačevala le efektivne ure, doslej 
so občine na območju UE Lenart namreč plačevale povprečje. 
Ker je prišlo do reorganizacije Centrov za socialno delo, ti ne 
bodo več opravljali storitev pomoči na domu. Tako je ta storitev 
prešla na koncesionarja Dom Danice Vogrinec iz Maribora, ki je 
prevzel tudi dosedanje delavke (socialne oskrbovalke).

Pri točki o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu so priso-
stvovali tudi predstavniki Doma Danice Vogrinec.

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občin-
ske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno 
vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d., v Obči-
ni Cerkvenjak, je bila točka dnevnega reda, ki je svetnikom 
dvignila pritisk. Obrazložitev spremembe cene je podal Janko 
Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj. Kot je povedal, cen 
niso dvigovali vse od 1. aprila 2014. Na vodovodnih omrežjih 
prihaja do 25 odstotkov izgube vode, kar terja večja vlaganja 
v vzdrževanje, prešli pa bodo tudi na digitalne števce oziroma 
vodomere. Cena vode na kubični meter se bo povišala za 0,08 
evra, omrežnina pa kar za 1,5 evra. Če primerjamo cene Ptuj-
skega in Mariborskega vodovoda, so te zdaj nekje na isti ravni.

Sprejetje Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in 
takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe pro-
stora v Občini Cerkvenjak, ta točka je bila v drugi obravnavi, ni 
povzročala nekih pretresov in so jo svetniki soglasno sprejeli.

Nekoliko težje je bilo s sprejetjem Sklepa o določitvi cene 
programov Vrtca Cerkvenjak. Do povišanja cene vrtca prihaja 
na račun povečanja stroškov za plače v javnem sektorju. Sicer 
pa nova cena, ki bo za 1. starostno obdobje 409,62 evra in 2. 
starostno obdobje 385,45 evra, naj ne bi bistveno odstopala od 
ostalih cen vrtcev v bližnji okolici. V 1. starostnem obdobju gre 
torej za 6 %, v drugem pa 7 % povišanje. Po zadnjem izračunu 
starši prispevajo povprečno 35 % ekonomske cene, iz občinske-
ga proračuna pa se zagotavljajo sredstva za 65 % ekonomske 
cene vseh vključenih otrok v vrtec. Polno ceno vrtca trenutno 
plačujeta dva starša. Višja cena začne veljati s 1. junijem 2019. 
O sklepu cene programov vrtca kot tudi o sklepu o soglasju k 
ceni storitve pomoči »družini na domu«, je predhodno razpra-
vljal tudi Odbor za negospodarske javne službe.

Svetniki so na seji po predhodno obravnavanih predlogih ko-
misije za nagrade in priznanja potrdili še Sklep o podelitvi na-
grad in priznanj Občine Cerkvenjak v letu 2019. Pri zadnji točki 
dnevnega reda, pobude in vprašanja svetnikov, so pa kar precej 
časa spraševali in ugotavljali, kako je lahko prišlo do dodatne 
obremenitve položnic za storitve odvoza odpadkov koncesio-
narja Saubermacher. Z odgovorom, ki ga je podjetje Sauberma-
cher predočilo občinam, se nikakor niso mogli strinjati.

Franc Bratkovič
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PRAZNOVANJE OBČINSKEGA 
PRAZNIKA SE JE ŽE ZAČELO

Rimski tabor in pohod po  
cerkvenjaški vinski cesti

Prvi vikend v juniju je bil v Občini Cerkvenjak že praznično 
obarvan, saj so se prireditve ob 21. občinskem prazniku občine 
že začele. Člani društva »Krdebač« so že zadnji dan maja pri 
Lübi vodici postavili Rimski tabor, v katerem so se nato dva 
dni zbirali stari Rimljani in vsi, ki jim je pri srcu antična kul-
tura ter se zavedajo pomena njenega ohranjanja in razvijanja. 
Po zaslugi društva »Krdebač«, Arheološkega parka z rimskimi 
gomilami v Brengovi, rimskimi gomilami v Andrencih in naj-
novejšega odkritja ostankov pozno antične lončarske delavni-
ce v Cogetincih, tradicija iz rimskih časov na območju Občine 
Cerkvenjak vse bolj živi, kar prinaša turističnim delavcem in 
občini nove priložnosti za še hitrejši turistični razvoj.

Rimski tabor pri Lübi vodici, ki so ga tudi letos postavili člani dru-
štva »Krdebač«, je bil tri dni poln obiskovalcev, ki si prizadevajo za 
ohranjanje in razvijanje starih rimskih običajev in antične kulture.

Člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak 
pa so prvi dan junija za vse zainteresirane občane pripravili 
pohod po cerkvenjaški vinski cesti. Letos so krenili na 6,4 ki-
lometra dolgo pot po Čagoni. Tamkajšnji vinogradniki in vi-
narji so po tradiciji pripravili »Dan odprtih kleti« in v svojih 
kleteh pohodnike tudi pogostili. Udeleženci so prijetno druže-
nje, ki je bilo povezano z rekreacijo, sklenili v Jurančičevem 
Čebelarskem domu.

Prvi junijski dan so mnogi izkoristili za pohod po cerkvenjaški vinski cesti, 
ki ga je pripravilo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak.

T. Kšela

Organiziran upor in nasilje okupatorja 
med 2. sv. vojno v Slov. goricah 

Zgodovinar dr. Marjan Toš in predsednik ZB Cerkvenjak Franc Bratkovič

Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak je v okviru 
občinskega praznika 6. junija ob 19. uri v Avli Vlada Tušaka 
organiziralo okroglo mizo Osrednje Slovenske gorice 1941–
1945: med odporom in okupatorjevim nasiljem. Zgodovinar 
in publicist dr. Marjan Toš, sicer rojeni Cerkvenjačan, je v zgo-
ščeni, a izredno ilustrativni predstavitvi razmer v Cerkvenjaku 
in v tem delu Slovenskih goric nanizal vrsto podrobnih, doslej 
tudi malo ali docela neznanih podatkov o poteku do potankosti 
načrtovanih okupacijskih dejanj in presenetljivo hitrega orga-
niziranega odpora. V Cerkvenjaku je bil v Altovi hiši namreč 
že 4. 11. 1941 organiziran odbor OF, 14. 7. 1942 pa je v Stane-
tincih prišlo do spopada Osojnikove skupine z nemškima oro-
žnikoma. Tudi v tukajšnje odporniške vrste  je okupator uspel 
vriniti svoje agente, kar je povzročilo več tragičnih dogodkov.

Odmev v svet – letni koncert  
MePZ KD Cerkvenjak

Mešani pevski zbor Kulturnega društva Cerkvenjak se je 
tudi letos vključil v občinski praznik s svojim tradicionalnim 
letnim koncertom. Tokratnemu, ki je pod umetniškim vod-
stvom Anite Grajfoner 7. junija potekal v dvorani Doma kul-
ture, so dali naslov Odmev v svet. V goste so povabili moško 
vokalno skupino Slovenskogoriški glasovi in skupaj navdušili 
občinstvo. Več o MePZ KD Cerkvenjak na str. 20.

Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak z gosti Slovenskogoriškimi glasovi
E. P.

OB 21. PRAZNIKU OBČINE CERKVENJAK
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NAGRADE IN PRIZNANJA 
OBČINE CERKVENJAK ZA 

NAJBOLJŠE
Občina Cerkvenjak vsako leto na osrednji proslavi občin-

skega praznika v kulturnem domu podeli tudi priznanja in na-
grade mladim učencem, dijakom, študentom in diplomantom 
za izjemne uspehe na področju izobraževanja. Svoja, torej 
županova priznanja, na proslavi vsako leto podeli tudi župan 
Občine Cerkvenjak. Na osnovi javnega razpisa za podelitev 
priznanj Občine Cerkvenjak pa vsako leto na osrednji slove-
snosti ob občinskem prazniku Občina Cerkvenjak podeli tudi 
»Priznanja Občine Cerkvenjak«. Ta priznanja so zahvala, pla-
keta, bronasti grb, srebrni grb in zlati grb Občine Cerkvenjak.

O predlogih, ki jih pošljejo na osnovi javnega razpisa pre-
dlagatelji, najprej na osnovi kriterijev iz poslovnika o delu ko-
misije za nagrade in priznanja odloča omenjena komisija, do-
končno pa odločitev o dodelitvi občinskih nagrad in priznanj 
sprejme občinski svet na svoji seji.

In kdo so dobitniki nagrad in priznanj občine Cerkvenjak v 
letu 2019?
Županova petica za izjemno uspešni učenki

Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku bosta županovo 
petico za izjemne dosežke v času osnovnošolskega izobraže-
vanja prejeli Tamara Borko in Pia Peklar.
Nagrada odličnim dijakinjam in dijakom ter zlatemu maturantu

Denarno nagrado bodo prejeli tudi odlična dijakinja Pa-
tricija Peklar (za doseženi odlični splošni učni uspeh v vseh 
letnikih izobraževanja na III. Gimnaziji v Mariboru), odlična 
dijakinja Mojca Močnik (za doseženi odlični splošni učni 
uspeh v vseh letnikih izobraževanja na Srednji trgovski šoli v 
Maribor), odlična dijakinja Patricija Čuš (za doseženi odlič-
ni splošni učni uspeh v vseh letnikih izobraževanja na Srednji 
šoli za gostinstvo in turizem Maribor), zlati maturant Klemen 
Hercog (za doseženi odlični uspeh pri poklicni maturi oziroma 
za naziv »zlati maturant«).
Nagrade diplomantkam in diplomantoma

Denarno nagrado bo prejela diplomantka magistrica Anja 
Mauko (za opravljeni magistrski študijski program 2. stopnje 
Strojništvo, smer Konstrukterstvo, Fakultete za strojništvo 
Univerze v Mariboru in pridobljeni strokovni naslov magistri-
ca inženirka strojništva), diplomantka Nataša Šalamun (za 
opravljeno diplomo na visokošolskem strokovnem študijskem 
programu 1. stopnje, Agronomija, Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede Univerze v Mariboru in pridobljeni stro-
kovni naziv diplomirana inženirka agronomije (VS)), diplo-
mantka Jerneja Babič (za opravljeno diplomo na visokošol-
skem strokovnem študijskem programu 1. stopnje, Kemijska 
tehnologija, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Uni-
verze v Mariboru ter pridobljeni strokovni naslov diplomirana 
inženirka kemijske tehnologije (VS)), diplomantka Patricija 
Kocbek (za opravljeni univerzitetni študijski program 1. sto-
pnje, Razredni pouk, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru 
ter pridobljeni strokovni naslov profesorica razrednega pouka 
(UN)), diplomantka Larisa Žmavc (za opravljeni univerzi-
tetni študijski program 1. stopnje, Razredni pouk, Pedagoške 
fakultete Univerze v Mariboru ter pridobljeni strokovni naslov 
profesorica razrednega pouka (UN)), diplomantka Martina 
Domanjko (za opravljeni univerzitetni študijski program 1. 
stopnje, Razredni pouk, Pedagoške fakultete Univerze v Ma-
riboru ter pridobljeni strokovni naslov profesorica razrednega 
pouka (UN)), diplomant Simon Kramberger (za opravljeno 
diplomo na visokošolskem strokovnem študijskem programu 

1. stopnje, Strojništvo, Fakultete za strojništvo Univerze v 
Mariboru ter pridobljeni strokovni naslov diplomirani inženir 
strojništva (VS)) in diplomant Denis Ploj (za opravljeno di-
plomo na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. 
stopnje, Management v agroživilstvu in razvoj podeželja, Fa-
kultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Maribo-
ru ter pridobljeni strokovni naslov diplomirani inženir agrarne 
ekonomike (VS)).
Priznanja župana

Priznanja župana bodo letos prejeli Lara Kramberger (za 
glasbene nastope na prireditvah v Občini Cerkvenjak ter uvr-
stitev v finalno oddajo Slovenija ima talent), Tomi Lorenčič 
(za odlične športne uspehe in dosežene rezultate na državnih 
ter mednarodnih prvenstvih v boksu) in Vido Blažič (za pro-
mocijo in prepoznavnost čebelarstva v Občini Cerkvenjak ter 
skrb za ohranjanje lokalne zgodovine).
Zahvale Občine Cerkvenjak

Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku bodo podelili 
tudi več priznanj Občine Cerkvenjak. Za večletno prostovolj-
no delo in dosežke na področju prostovoljstva in humanitarne 
pomoči bo Sabina Borko prejela zahvalo Občine Cerkvenjak. 
Od ustanovitve župnijske Karitas Sv. Anton pred 12 leti je 
aktivna članica te humanitarne organizacije. Sodelovala je in 
sodeluje v vseh akcijah, s katerimi župnijska Karitas pomaga 
občankam in občanom v socialni, duševni ali materialni stiski. 
Pomoči potrebnim občanom Borkova pomaga v obliki dostave 
paketov na dom, dežura na sedežu Karitas, kjer se pripravljajo 
paketi za tiste, ki pridejo sami po pomoč v času uradnih ur, po-
maga pri zbiranju oblačil, obiskuje pomoči potrebne na domu 
ter prisluhne njihovim težavam, poleg tega pa se vedno odzove 
na klic Karitasa za nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo. 
Ob tem velja poudariti, da so vse aktivnosti, ki jih izvajajo 
člani Karitasa prostovoljne, za kar je potrebno žrtvovati svoj 
čas in tudi denar, saj je za vse prej naštete aktivnosti potrebno 
imeti svoj prevoz.

Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju pro-
stovoljstva in društvenih dejavnosti, ki so pomembni za ugled 
Občine Cerkvenjak, bo zahvalo Občine Cerkvenjak prejel tudi 
Franc Čeh. Aktiven član Društva upokojencev Cerkvenjak je 
že od leta 2003. Veliko je pripomogel k razvoju društva, kakor 
tudi k uspehu raznih delovnih akcij za ureditev društvenega 
doma. Za delo v društvu je žrtvoval veliko časa, dela in znanja. 
Od leta 2008 je član upravnega odbora Društva upokojencev 
Cerkvenjak in poverjenik za naselja Grabonoški Vrh, Kraljevci 
in del Cogetinc. Je zanesljiv in odgovoren ter rad obiskuje čla-
ne na terenu in jih obvešča o aktivnostih v organizaciji društva. 

Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju novi-
narstva ter promocije občine, ki so pomembni za ugled Obči-
ne Cerkvenjak, bo prejel zahvalo Občine Cerkvenjak Ludvik 
Kramberger. Že vrsto let nesebično in prostovoljno piše član-
ke o dogodkih in zanimivostih v Občini Cerkvenjak, ki jih ob-
javlja v lokalnih in tudi drugih slovenskih tiskanih časopisih. 
Z veseljem se odzove vsakemu povabilu občine, cerkvenja-
ških društev ali posameznikov in s svojim fotoaparatom tudi 
ovekoveči dogodke ali znamenitosti, jih zapiše v zgodovino 
in predstavi javnosti ter s tem promovira Občino Cerkvenjak. 
Plaketa Občine Cerkvenjak

Za uspehe na področju gospodarstva, obrti in podjetništva ter 
kakovost storitev in promocijo občine na področju gospodar-
stva, bo plaketo Občine Cerkvenjak prejelo podjetje Gradbe-
ništvo Lorenčič d.o.o. Njegov ustanovitelj in lastnik je Zdrav-
ko Lorenčič, ki se z gradbeništvom ukvarja že od leta 1981, 
ko je končal poklicno izobraževanje. Najprej se je zaposlil v 
lenarškem podjetju Centrovod, potem je delal v Avstriji in na-
zadnje krenil po svoji poslovni poti, na kateri vztraja že preko 
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deset let. Njegovo podjetje, v katerem trenutno zaposluje se-
dem delavcev, se je izkazalo pri gradnji stanovanjskih hiš, go-
spodarskih objektov, javnih stavb in komunalne infrastrukture, 
v zadnjem času pa tudi pri gradnji objektov za potrebe turizma. 

Gradbeništvo Lorenčič d.o.o. se lahko pohvali s kar nekaj 
uspešno izvedenimi projekti. Podjetje je bilo podizvajalec za 
gradbena dela pri izgradnji petoddelčnega vrtca Pikapolonica 
v Cerkvenjaku, zgradilo je hlev s preko 1000 m2 površine, 
izvedlo je celotno rekonstrukcijo Gostišča pri Antonu – go-
stilne Pri Maji v Sv. Jurij ob Ščavnici in še bi lahko naštevali. 
Gradbeništvo Lorenčič d.o.o. odlikuje profesionalen odnos do 
prevzetega dela, spoštovanje pogodbenih rokov ter kakovo-
stna izvedba opravljenih del. Izkazalo se je tudi na humanitar-
nem področju, saj je podjetje prostovoljno opravilo določena 
gradbena dela pri eni družini v občini. Podjetje podpira pa tudi 
šport v Občini Cerkvenjak, saj je bil lastnik Zdravko Lorenčič 
ustanovni član in dolgoletni predsednik Kluba malega nogo-
meta Cerkvenjak. 
Bronasta grba Občine Cerkvenjak

Za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadalj-
njo ustvarjalno delo ter izstopajoče uspehe društvenega dela 
na področju turizma, kulture in gasilstva, kakor tudi pri pre-
poznavnosti kraja bo bronasti grb Občine Cerkvenjak prejela 
Simona Hanžekovič. Je aktivna članica več društev v Občini 
Cerkvenjak. V Prostovoljnem gasilskem društvu Cerkvenjak 
je bila več let aktivna članica tekmovalne desetine in mento-
rica mladine. V Kulturnem društvu Cerkvenjak je bila aktiv-
na plesalka v folklorni skupini in članica mešanega pevskega 
zbora Kulturnega društva Cerkvenjak. Že več let aktivno so-
deluje v Društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, kjer s 
svojim znanjem in dobrotami sodeluje na društvenih in občin-
skih prireditvah ter se skupaj z društvom udeležuje razstav v 
domačem kraju, pa tudi drugod po Sloveniji.

Za uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnjo 
ustvarjalno delo ter izstopajoče uspehe na področju prosto-
voljstva in humanitarne ter nesebične pomoči, kakor tudi pri 
razvoju in prepoznavnosti kraja, bo bronasti grb Občine Cer-
kvenjak prejela Simona Kramberger. Že vrsto let aktivno so-
deluje pri vseh dejavnostih župnijske Karitas Sv. Anton v Slov. 
goricah. Z dežurstvi v času uradnih ur, razvažanjem paketov 
hrane na domove prejemnikom pomoči in s pomočjo ljudem 
pri premagovanju njihovih stisk pomaga številnim občankam 
in občanom, ki so pomoči potrebni. Ljudem zna prisluhniti in 
jim pomagati na nevsiljiv način. Obiski pri pomoči potrebnih 
so povezani tudi s stroški prevozov, ki jih opravi prostovoljno, 
z veseljem in na svoje stroške. Pri njej se odraža res tista prava 
prostovoljnost, ki je definirana kot brezplačno zagotavljanje 
pomoči potrebnim otrokom ali odraslim. Delo z ljudmi in za 
ljudi. Pri prejemnikih karitativne pomoči velikokrat to ni samo 
potreba po hrani, ampak je potreba tudi po psihosocialni po-
moči, zato je zelo pomembno, da prostovoljec pozna potrebe 
in težave teh ljudi.

Simona Kramberger je že vrsto let tudi krvodajalka in je kri 
darovala že blizu 30-krat, kar še dodatno dokazuje njeno pro-
stovoljstvo in pripravljenost pomagati soljudem. 

Zadnja leta je aktivno vključena tudi v pripravo vsakoletne-
ga srečanja zakoncev jubilantov, ki ga organizira župnijska 
Karitas Sv. Anton v sodelovanju z župnijo Sv. Antona v Slov. 
goricah. Mnogi pari, ki so si ustvarili življenje drugje, se tako 
vrnejo v domači kraj in nato s pozitivnimi vtisi ponesejo glas 
domače župnije in občine tja, kjer živijo. 

Prav tako je Simona Kramberger tudi članica Turistične-
ga društva Cerkvenjak, Društva general Maister Cerkvenjak, 
Društva upokojencev Cerkvenjak, Društva kmečkih deklet 
in žena in Občinske organizacije Rdečega križa Cerkvenjak. 

Nekaterim nudi tudi strokovno pomoč na področju finančnega 
poslovanja. 
Srebrna grba Občine Cerkvenjak

 Za pomembne dosežke na področju društvenih dejavno-
sti, turizma, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ka-
kor tudi pri razvoju in prepoznavnosti kraja, bo srebrni grb  
Občine Cerkvenjak prejelo Čebelarsko društvo Ivan Jurančič  
Cerkvenjak. Društvo letos praznuje 40 letnico obstoja, čeprav 
začetki organiziranega čebelarstva v našem kraju segajo že v 
leto 1904, ko je bila ustanovljena podružnica Slovenskega če-
belarskega društva za Spodnji Štajer »Sv. Anton v Slov. gori-
cah«, takrat s petnajstimi člani. 

 Leto ustanovitve današnjega društva pa sega v leto 1979, ko 
so se čebelarski zanesenjaki povezali v Čebelarsko družino Cer-
kvenjak. Ime družine so izbrali po znanem slovenskem čebelarju, 
potovalnem učitelju in domačinu Ivanu Jurančiču iz Andrencev. 
Že leta 1981 so razvili svoj društveni prapor in število članov v 
društvu je naraščalo. Prirejali so različne družabne prireditve, 
tudi veselice, da so si zagotovili sredstva za delovanje ter leta 
1982 za nakup rabljenega čebelnjaka z nekaj panji. Že leta 1983 
pa so pridobili zemljišče v Čagoni na Kremperku za poznejšo iz-
gradnjo čebelarskega doma, kjer je še danes sedež društva. Člani 
takratne Čebelarske družine Ivan Jurančič Cerkvenjak so bili od 
svoje ustanovitve pa do danes aktivni na mnogih prireditvah in 
dogodkih v naši občini. Za čebelarstvo so navdušili tudi mlade v 
OŠ Cerkvenjak, kjer so izvajali čebelarski krožek. Po letu 1991 
je prišlo do razhajanja v tedanji čebelarski družini, pojavili sta se 
dve ločeni skupini, ogrožen je bil tudi obstoj čebelarskega doma 
v Čagoni, a so vseeno zmogli toliko volje in razuma, da so ga 
ohranili ter leta 2012 Čebelarsko družino Ivan Jurančič preime-
novali v Čebelarsko društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak z novim 
vodstvom in novo zastavljenimi cilji.

Danes šteje društvo 81 članov, imajo preko 100 čebeljih dru-
žin, 15 čebelnjakov in dve prevozni enoti. Pridelujejo različne 
vrste medu: cvetlični, akacijev, lipov, gozdni, kostanjev in druge. 

Čebelarsko društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak se aktivno 
vključuje v prireditve v občini, izvajajo različne društvene ak-
tivnosti, predavanja, pohode, druženja in vzorno skrbi za svoj 
čebelarski dom v Čagoni, ki je vsako leto lepši in bolj obiskan.
Ob 40-letnici delovanja nameravajo izdati zbornik, kjer bodo 
opisali zgodovino čebelarstva v Cerkvenjaku in delovanje Če-
belarskega društva Ivan Jurančič Cerkvenjak. 

Za pomembne dosežke na področju društvenega dela, turiz-
ma, kulture in prostovoljstva, kakor tudi pri razvoju in pre-
poznavnosti kraja, bo srebrni grb Občine Cerkvenjak prejel 
Franci Zorko. Od leta 2010 je član v več društvih, kjer tudi 
aktivno deluje. Svoje članstvo v društvih jemlje resno in za-
vzeto, zaupajo pa mu tudi drugi člani, kar dokazujejo njegove 
funkcije: od leta 2010 je član Kulturnega društva Cerkvenjak 
in mešanega pevskega zbora, kjer z veseljem pesmi pospre-
mi tudi s harmoniko; od leta 2015 je član in tajnik Združenja 
Slovensko goriški forum Cerkvenjak; od leta 2015 je tudi član 
upravnega odbora Društva VTC 13. Njegovo delo je najbolj 
opazno v Društvu vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkve-
njak, kjer je večletni član in od leta 2015 tudi predsednik. Z 
vso vnemo in energijo vodi društvo in organizira različne dru-
štvene ter občinske prireditve in dogodke. Zavzeto pa skrbi 
tudi za organizacijo izobraževanj in aktualno obveščanje čla-
nov društva.

Dobitnikom bodo nagrade in priznanja slovesno podelili na 
osrednji proslavi ob občinskem prazniku 16. junija.

Vsem dobitnikom čestitke tudi v imenu uredništva glasila 
Zrnje iz Cerkvenjaka.

Priredil: T. Kšela
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Skozi središče Cerkvenjaka vsako leto pred osrednjo pro-
slavo občinskega praznika krene »Povorka starih običajev 
in navad«, ki jo v sodelovanju z drugimi deležniki pripravi 
Turistično društvo Cerkvenjak. Povorka, na kateri posamezni 
udeleženci in skupine pokažejo veliko domiselnosti, vsako 
leto privabi v središče Občine Cerkvenjak številne obiskoval-
ce od blizu in daleč. To dokazujejo tudi naši posnetki »Povor-
ke starih običajev in navad« iz leta 2009. 

TAKO JE BILO NA POVORKI PRED 10 LETI

Tekst in foto: T. Kšela
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MODERNIZACIJA  
OBČINSKIH CEST

Na področju občinske cestne infrastrukture je v letu 2019 
načrtovana investicija Modernizacije občinske ceste JP 703-
740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba) oz. odsek 
ceste pod kmetijo Smej do odseka za Peščeni Vrh v skupni 
ocenjeni vrednosti ca. 73.000 EUR. 

Občinska cesta-javna pot, ki je predmet modernizacije se 
začne v križišču za kmetijo Smej v Andrenci in nadaljuje v 
smeri Peščenega vrha v dolžini ca. 560 m. Obstoječe vozišče 
je v makadamski izvedbi širine 2,5 - 3,0 m. Odsek je nujno 
potreben obnove, kajti na območju ceste je stalni izvir pod-
talnice, ki povzroča večje stroške vzdrževanja predmetnega 
odseka ceste.

Situacija poteka občinske ceste na odseku v Andrencih (Smej–Pešče-
ni Vrh)

Izvedba investicije se planira za izvedbo v jesenskem času. 
Za ta namen poteka postopek javnega naročanja, s katerim bo 
izbran najugodnejši izvajalec del.

ZAKLJUČENA OBNOVA 
VODOVODA PEŠČENI VRH

V letu 2017 je bila pričeta in zaključena I. faza in v letu 2018 
še obnova II. faze vodovoda Peščeni Vrh. 

V mesecu maju 2019 je sledila še III. faza, s katero je bil 
dokončno obnovljen celotni vodovod v naselju Peščeni Vrh in 
delno v naselju Andrenci. 

Predmetni vodovod je bil v preteklih letih (pred letom 2017) 
sicer že delno obnovljen sicer zaradi neustreznih tlakov in pre-
točnosti, kajti obstoječi cevovod več ni zadoščal za zagota-
vljanje potrebnih pogojev za pretočnost in pritisk oz. tehničnih 
standardov za javna vodovodna omrežja.

Za dokončanje obnove (III. faza) so se zagotovila potrebna 
sredstva v občinskem proračunu za leto 2019 in sicer v višini 

INVESTICIJE V LETU 2019
24.000 EUR, s čimer je bilo omogočeno dokončanje dokaj zah-
tevne obnove še preostalega neizgrajenega dela vodovodnega 
cevovoda v naselju Peščeni Vrh in v delu naselja Andrenci.

Izvedba del v naselju Andrenci in Peščeni Vrh

Izvajalska dela v okviru vseh faz v letih 2014 - 2019 so 
obsegala v skupni vrednosti ca. 180.000 EUR in bodo tako 
zaključena v skladu s tehničnimi standardi (Tehnični Pravil-
nik o javnem vodovodu v Občini Cerkvenjak). Vsa gospodinj-
stva (razen tista, ki so te jaške že imela izvedene) so tako vzpo-
stavila ustrezne zunanje termične vodomerne jaške. 

Zahvaljujemo se vsem občanom in lastnikom zemljišč, 
ki so razumeli bistvo predmetne investicije oz. da se je le-
-ta izvajala izključno v njihovo korist ter so pri njej tudi 
aktivno (konstruktivno) sodelovali, kajti le tako smo lahko 
uspešno vzpostavili moderen in učinkovit sistem vodooskr-
be na območju naselja Peščeni Vrh in Andrenci.

IZGRADNJA NOVEGA 
VODOVODA IN 

ELEKTRIČNEGA OMREŽJA S 
TRAFO POSTAJO V BRENGOVI

V naselju Brengova v delu naselja, ki je locirano severno od 
obstoječe avtoceste Maribor – Lendava in še nima izgrajenega 
javnega vodovodnega omrežja, se je občina glede na potrebe 
prebivalstva odločila za dograditev obstoječega vodovodnega 
omrežja.

Novo sekundarno vodovodno omrežje se bo v delu naselja 
Brengova priključilo na obstoječi primarni vodovod pri kme-
tiji Klobasa in naprej do po dolini za gospodinjstva od hišne  
št. 60 - 64. Skupna dolžina predvidenega primarnega vodovo-
da tako znaša ca. 943 metrov ter v dolžini ca. 600 m sekundar-
nih odsekov ter priključkov.

Predvidena je izvedba predmetnega primarnega glavnega 
voda (premer cevi DN90) ter izvedba sekundarnega voda (pre-
mer cevi DN 50) in izvedba več hišnih vodovodnih priključk-
ov (premeri cevi od DN 25 – DN 32).

Prav tako se je občina v letu 2017 s podjetjem Elektro 
Maribor uspela dogovoriti za prepotrebno obnovo elek-
tričnega omrežja in izgradnjo trafo postaje, ki pa se bo iz-
vajala predvidoma sočasno z izgradnjo vodovoda, s čimer 
se bodo zmanjšali stroški izgradnje in poseg v prostor.

Predvideni naložbi se bosta tako realizirali v letu 2019 in 
se bosta izvajali v največji možni meri po robovih občin-
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OBNOVA REGIONALNE 
CESTE IN PLOČNIKA NA  

R II 439 TER UREDITEV TRGA 
PRED OBČINSKO ZGRADBO
Občina se je z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v letu 

2018 uspela s podpisom sporazuma dogovoriti za eno izmed 
največjih investicij na območju ceste infrastrukture v Občini 
Cerkvenjak. 

Cilj dogovora je sanacija obstoječe regionalne ceste R2-439, 
odsek 1305 na odseku od pokopališča skozi center naselja Cer-
kvenjak vse do križišča z obrtno cono in avtocesto ter križišča 
za naselje Peščeni Vrh do meje z občino Sv. Jurij ob Ščavnici. 
S tem bo glavna regionalna cesta s pločniki ter vso pripadajočo 
opremo (javna razsvetljava, vodovod, optično omrežje) skozi 
Občino Cerkvenjak v celoti obnovljena. 

V sklopu investicije bo temeljito prenovljen tudi trg pred ob-
čino, ki bo dobil moderno zasnovo, ki bo primerna za izvajanje 
javnih prireditev. 

Novi trg pred občino

Obnova ceste bo obsegala številne ukrepe za povečanje var-
nosti na predmetnem odseku ceste. Uredili bomo vse priključke 

NOVO NASELJE COGETINCI 
(NEDELJKO)

Za ureditev novega naselja Cogetinci (Nedeljko) si Občina 
Cerkvenjak aktivno prizadeva in izvaja aktivnosti.

Zaključen je odkup zemljišč potrebnih za cesto (parcele 
ostajajo v privatni lasti) in izgradnjo komunalne opreme za 
potrebe izgradnje cca. 10-12 novih stanovanjskih hiš za mlade 
družine. Občina v občinskem proračunu za leto 2019 planira 
del potrebnih finančnih sredstev za ureditev I. faze komunalne 
opreme za predmetno naselje. 

Veseli nas dejstvo, da se namreč vedno več ljudi, predvsem 
mladih, odloča ostati ali priseliti v Cerkvenjak, kajti v zadnjem 
obdobju so se z ureditvijo komunalne, šolske, športne, poslovno-
-trgovske, zdravstvene, kulturne in druge infrastrukture resnično 
ustvarile razmere za zelo kvalitetno prebivališče, kar se kaže na 

skih lokalnih cest in javnih poti, delno pa tudi privatnih 
zemljiščih.

Situacija območja vodovoda v naselju Brengova

na regionalno cesto. Obstoječi pločniki se rekonstruirajo, del 
pločnika na odseku za Čagono do pešpoti Slaček in od konca 
pešpoti do obrtne cone se dogradi. V celoti se uredi tudi moder-
na javna razsvetljava z LED lučmi, odvodnjavanje meteornih 
voda, javni vodovod in po delu trase TK vodi. V centru Cerkve-
njaka v območju vrtca, osnovne šole in občine se izvedejo fizič-
ni ukrepu za umirjanja prometa, uredijo prestavijo avtobusna 
postajališča ter se obenem zagotovi varno prečkanje regionalne 
ceste. Prav tako se izvedejo ukrepi za zagotavljanje pregledno-
sti v priključku, ki se priključuje na regionalno cesto iz parki-
rišča občine. Za zagotovitev stabilnosti brežine ob pločniku sta 
predvideni ena manjša in dve manjši podporni konstrukciji. 

Izvedba del na obnovi regionalne ceste in izgradnja pločnika v 
naselju Brengova

Projekt, za katerega je izbran izvajalec del, podjetje Pomgrad 
d.d. s podizvajalci, se že izvaja in bo predvidoma zaključen je-
seni 2019. 

Podpis gradbene pogodbe z glavnim izvajalcem - Pomgrad d.d.
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PREGLED IZVEDBE VEČJH INVESTICIJ V LETU 2019

INVESTICIJA
OBSEG / IZVAJANJE INVESTICIJE

OBSEG INVESTICIJE STANJE IZVAJANOSTI 

1.
CESTE, PLOČNIKI,
PARKIRIŠČA:

MODERNIZACIJA – ODSEKI 2019:
 - JP 703-740 (Cerkvenjak-Kadrenci-Andrenška graba)– cca. 560 m

V PRIPRAVI

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

NA ODSEKU:
 - Cerkvenjak-Peščeni Vrh ZAKLJUČENO
 - Cerkvenjak-CENTER-Brengova V IZVAJANJU
 - KOLESARSKE POTI V IZVAJANJU

2. VODOVOD:

OBNOVA VODOVODA PEŠČENI VRH 

IZGRADNJA VODOVODA BRENGOVA

IZGRADNJA VODOVODA GRABONOŠKI VRH –  
COGETINCI

ZAKLJUČENO

IZVEDBA V PRIPRAVI

IZVEDBA PREVEZAVE NA 
JAVNI VODOVOD

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

UREDITEV NASELJA COGETINCI (NEDELJKO) V PRIPRAVI  
DOKUMENTACIJA

4. KANALIZACIJA: SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV V IZVAJANJU

5. OBRTNA CONA: PRODAJA ZEMLJIŠČ ZAKLJUČENO

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

DRUGO INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ IN VRTCA

PRIPRAVA PROJEKTA  
ZA SOFINANCIRANJE

V IZVAJANJU 

Mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

KOLESARSKE POTI TUDI PO 
CERKVENJAKU

Občina Cerkvenjak že od leta 2018 skupaj z večjo skupino 
Podravskih in Pomurskih občin sodeluje v projektu »KOLE-
SARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE 
GORICE«.

Projekt, ki se ocenjuje v višini ca. 15,5 mio EUR in bo sofi-
nanciran s strani EU se bo izvajal v prihodnjih letih. Trenutno 
je v fazi izbora izvajalca projektne dokumentacije, katere stro-
šek se ocenjuje v višini ca. 0,7 mio EUR, od katerih je delež 
Občine Cerkvenjak ca. 50.000 EUR.

Kolesarske poti se bodo urejale v dolžini več kilometrov 
tudi na območju Občine Cerkvenjak in sicer v celoti ob regi-
onalni cesti skozi iz Brengove skozi naselje Cerkvenjak in v 
smeri Občine Sveti Jurij Ob Ščavnici, iz Občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah skozi naselje Čagona, Cerkvenjak, Coge-
tinci in Brengova v smeri Občine Gornja Radgona.

Predmetni projekt bo velika pridobitev za Občino Cerkve-
njak predvsem z vidika razvoja kolesarskega turizma in pove-
čanja prometne varnosti za kolesarje.

vsakoletnem zviševanju števila prebivalcev. Na tem področju 
občina dobro sodeluje z domačim gradbenim podjetjem LORS, 
Sašo Lorenčič s.p., ki je že lastnik določenih parcel in ima namen 
še v letu 2019 pričeti z gradnjo stanovanjih hiš, s čimer se ponuja 
odlična priložnost za vse tiste, ki načrtujejo svoje novo bivališče.

Situacija novega naselja Cogetinci (Nedeljko)

Naselje oz. parcele bodo premogle vso infrastrukturo 
in sicer od vodovodnega, električnega, kanalizacijskega 
in priključka na optično telekomunikacijsko omrežje ter 

meteorno kanalizacijo in cesto s pločnikom in javno raz-
svetljavo, ki se bo navezovala na obnovljeno regionalno 
cesto s pločnikom z varnim dostopom do centra naselja 
Cerkvenjak
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VSAKO LETO SE JE V OBČINI 
CERKVENJAK RODILO OD 13 

DO 28 OTROK
Star slovenski pregovor pravi, da so otroci naše največje bo-

gastvo. Pa poglejmo, koliko otrok se je rodilo v Občini Cer-
kvenjak v zadnjih dveh desetletjih. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije se je 1999 leta v Občini Cerkvenjak 
rodilo 20 otrok, 2000 leta 21, 2001 leta 29, 2002 leta 23, 2004 
leta 20, 2005 leta 20, 2006 leta 16, 2007 leta 13, 2008 leta 16, 

AKTUALNO

RABLJENI KIPER ZA LAŽJE 
IN CENEJŠE VZDRŽEVANJE 

CEST

Novi rabljeni občinski kiper lahko naloži razsutega tovora do  
skupne teže 3,5 tone.

Občini Cerkvenjak poslej za prevoz manjših tovorov pri 
vzdrževanju cest in komunalnih vodov ter pri opravljanju dru-
gih gospodarskih javnih služb ne bo več treba najemati pre-
voznikov oziroma gradbenih podjetij, saj bo lahko prevoze 
opravila s svojim vozilom. Občina je namreč kupila manjši 
kiper znamke Iveco, ki ga lahko naložijo s tovorom do skupne 
teže 3,5 tone. Kiper je tovornjak, ki se uporablja za prevoz 
razsutega tovora, denimo peska, kamenja ali zemlje. Kiperji 
so opremljeni s hidravličnim sistemom, ki jim omogoča lahko 
odlaganje razsutih tovorov.

Po besedah Marka Kocbeka, referenta II za lokalne gospodar-
ske javne službe, občina ni kupila novega, temveč star kiper, ki 
ima prevoženih 110 tisoč kilometrov, kar je za takšno vozilo re-
lativno malo. Prednost kiperja je tudi ta, da ga bodo lahko vozili 
vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje za vozila B kategorije. 
Z vozilom bo upravljal režijski obrat Občine Cerkvenjak, večji 
del pa ga bo vozil zaposlen v tem obratu, Boštjan Matjašič.

Kot pravi Kocbek, bo občina Cerkvenjak zahvaljujoč no-
vemu rabljenemu kiperju veliko prihranila pri vzdrževanju 
občinskih cest in javnih poti ter nasploh pri izvajanju gospo-
darskih javnih služb, med katere sodijo vodooskrba in vzdr-
ževanje vodovodnega omrežja, kanalizacija, vzdrževanje 
občinskih cest in javnih poti, vzdrževanje javnih objektov, 
pokopališka dejavnost in podobno. S pomočjo kiperja bodo 
lahko sami prevažali tudi manjše količine gramoza in asfalta 
ter jih vgrajevali na cestišča. Doslej so morali tudi za takšna 
manjša vzdrževalna dela najemati velike izvajalce gradbenih 
del, kar ni bila optimalna rešitev.

Kiper Iveco bo garažiran v prostorih režijskega obrata v po-
slovno-obrtni coni v Brengovi. 

T. Kšela

2009 leta 21, 2010 leta 19, 2011 leta 23, 2012 leta 24, 2013 leta 
22, 2014 leta 22, 2015 leta 23, 2016 leta 28, 2017 leta 20 otrok, 
podatkov o številu živorojenih otrok v letu 2018 pa še ni. 

 Podatki kažejo, da se je število rojstev v zadnjem obdobju 
vendarle začelo nekoliko povečevati, čeprav je neke splošne 
zakonitosti, ki bi vplivale na število rojstev, iz navedenih po-
datkov težko razbrati. Očitno na število rojstev bolj kot niha-
nja v gospodarskih gibanjih ter ekonomske in druge razmere 
vpliva ljubezen, kar je tudi najbolj razveseljivo.

T. K.

ODPRLI NOVO POSTAJALIŠČE 
ZA AVTODOME V BRENGOVI 

IN PRVO V OSREDNJIH 
SLOVENSKIH GORICAH

25. aprila smo v osrednjih Slovenskih goricah v Brengovi 
pri Cerkvenjaku postali bogatejši za prvo urejeno parkirišče in 
postajališče za avtodome. Nosilec oziroma investitor projekta 
Trgovina in gostinstvo Ploj in partnerja Občina Cerkvenjak ter 
Društvo Kardebač Cerkvenjak s sodelovanjem LAS Ovtar Slo-
venskih goric so se s tem postajališčem za avtodome v Brengovi 
vpisali tudi na evropski zemljevid postajališč za avtodome. Lo-
kacija je izredno ugodna, saj se nahaja neposredno ob izvozu av-
toceste A5 Maribor–Lendava in tako omogoča lahko dostopnost 
tistim, ki so le v tranzitu, ali tistim, ki se želijo ustaviti za več 
dni. Prav slednjih bi si v Cerkvenjaku najbolj želeli, smo slišali 
iz ust župana Marjana Žmavca na otvoritvi. Imajo jim namreč 
kaj ponuditi - od bogate kulinarike, kakovostnih vin, kulturne 
in naravne znamenitosti, kolesarjenja z električnimi kolesi, po-
hodništva do ne nazadnje tudi izdelkov domače in umetnostne 
obrti. Žmavc pa se je zahvalil tudi glavnemu nosilcu investicije 
Trgovini in gostinstvu Ploj za pogumno in smelo odločitev za ra-
zvoj tudi tega področja turistične ponudbe v Občini Cerkvenjak, 
ki je v Evropi in že tudi v Sloveniji precej razširjena.

Otvoritveni trak so prerezali Marjan Žmavc, Roman in Irena Ploj in 
s tem dejanjem postajališče svečano predali svojemu namenu.

Novo postajališče za avtodome v Brengovi
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RABOTA, POMLADANSKO 
ČIŠČENJE CEST IN 
POBIRANJE SMETI

Tudi letos smo 6. aprila v Občini Cerkvenjak organizirano 
pristopili k pomladanski »raboti«, kot pravimo pomladanske-
mu čiščenju jarkov, pometanju cest in urejanju bankin.

Letos je bil poudarek tudi na pobiranju smeti ob cestah. Ob-
čani so se praviloma pod vodstvom občinskih svetnikov or-

Investicija, v sklopu katere je nastalo 6 postajališč za avto-
dome in tri polnilne enote, kjer se lahko avtodomarji oskrbijo 
z elektriko, pitno vodo, izpraznijo fekalije ter ločeno odloži-
jo komunalne odpadke, sploh ni bila poceni, stala je 55.000 
evrov. Več kot polovico, 68 odstotkov, bo delež iz sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Otvoritvenega dogodka, ki so ga popestrili s kulturnim pro-
gramom godbeniki Slovenskogoriškega pihalnega orkestra 
in učenci Osnovne šole Cerkvenjak–Vitomarci, so se udele-
žili številni gostje. Med njimi Dušan Skerbiš, župan Občine 
Mirna, ki je nosilec projekta mreže postajališč za avtodome 
po Sloveniji, Drago Bulc, predsednik turističnih novinarjev 
Slovenije, in Ivan Tušek iz Društva za rimsko zgodovino in 
kulturo Ptuj, ki se aktivno povezuje s partnerjem projekta, dru-
štvom Krdebač. 

Novo postajališče in parkirišče v Brengovi je trenutno ena od 
165 lokacij v Sloveniji, na katerih se v okviru Mreže postajališč 
za avtodome lahko ustavijo in prenočijo, pa tudi raziskujejo njeno 
okolico ljubitelji tovrstnega turizma. Nova pridobitev naj bi bila to-
rej precejšnja popestritev turistične ponudbe v Občini Cerkvenjak.

Otvoritve postajališča za avtodome se je udeležil tudi znani turistič-
ni novinar in predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, 
Drago Bulc, ki je obljubil pomoč v promociji te novitete v Občini 
Cerkvenjak tik ob izvozu in uvozu na avtocesto.

Med gosti je bil razumljivo Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna, 
nosilec projekta mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. 

Franc Bratkovič

ganizirali po zaselkih in opravili veliko dela na in ob cestah. 
Občina Cerkvenjak je zagotovila rokavice in vreče za smeti, ki 
so jih razdelili občinski svetniki.
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Polne vreče smeti sta pobrala zaposlena iz režijskega obrata 
občine in napolnili smo velik kontejner. »Rabota« je pomla-
danska akcija z dolgo tradicijo in kljub temu, da je večina cest 
asfaltnih in dobro vzdrževanih, je cilj tudi druženje.

Andrej Kocbek

SPOMINSKO STRELJANJE OB 
DNEVU UPORA

V organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Cerkve-
njak in s sodelovanjem Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci 
je na dan pred dnevom upora proti okupatorju potekalo na stre-
lišču v Športno rekreacijskem centru v Cerkvenjaku streljanje 
z zračno puško. Najboljši strelec je bil najmanjši na posnetku, 
Nejc Vršič, ki je od 100 možnih krogov nastreljal 88 krogov. 
Vsi udeleženci so za sodelovanje prejeli spominske medalje. 

F. B.

PUST MASTNIH UST
Letos smo pustovali v torek, 5. marca. To je čas, ko se lahko 

prepustimo domišljiji in postanemo, kar se nam zahoče. Pusto-
vanje je eden najstarejših ljudskih običajev, ki preganja zimo 
in kliče pomlad.

Pustovanje, ki je včasih bilo močno prisotno tudi v Cerkve-
njaku, ima svoj domicil na Ptuju in njeni okolici, od koder 
izvira značilni pustni lik kurent, ki s svojim poskakovanjem 
in truščem z zvonci, odganja zimo in zlo, kliče pa pomlad in 
bogato letino.

DOGODKI IN DOGAJANJA

V času pusta Cerkvenjak rade obiščejo skupine ptujskih kurentov, 
nič drugače ni bilo niti letos, ko je ena od skupin medse vzela tudi 
mladega cerkvenjaškega kurenta Jana in ga povabila v njihovo 
skupino naslednje leto.

Pustovanje, kot vidimo, še ohranjajo v vrtcu v Cerkvenjaku.

Za pust velja rek, da je masten okoli ust in morajo biti siti lju-
dje, živina in duhovi. Ljudje so v starih časih verjeli, da bogato 
obložena miza kliče po rodovitni zemlji in bogatem pridelku. V 
pustnem času niso smeli manjkati krofi (ali po naše krapi) in kot 
kaže se je slednje od pusta in pustnih običajev v našem Cerkve-
njaku še najbolj obdržalo. V predpustnem času je nekoč bil čas 
porok, po pustu pa sledi 40- dnevni post. Tega se nekoč res ni 
bilo težko držati, saj je večina prebivalstva živela v pomanjkanju. 

F. B.

VELIKA NOČ

Velika noč je letos bila pozno in prazniki so si kar sledili, 
kar so nekateri dobro izkoristili. Po stari navadi je tu in tam 
zagorel kak velikonočni kres. V cerkvah, ob kapelah in križih 
pa so na veliko soboto potekali tradicionalni blagoslovi veli-
konočnih jedi. 

F. B.
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POSTAVILI MLAJ
Po stari domeni so člani Prostovoljnega gasilskega društva 

Cerkvenjak pred gasilskim domom tudi letos večer pred 1. majem 
kljub deževnemu vremenu postavili »majpan«, kot mlaj imenuje-
mo v naših krajih. Drevo je darovala družina Kuri iz Cogetincev. 

Mlaj ali majpan že dolga desetletja postavljamo zvečer pred 
1. majem, praznikom dela. Praznik ima dolgo zgodovino. Je 
tudi simbol svobode in bujne rasti. V prejšnjem sistemu je bil 1. 
maj tudi čas množičnih veselic ter kurjenja kresov. Vsega tega 
je danes veliko manj oziroma v manjšem obsegu. K temu so 
veliko doprinesle davčne blagajne, Sazas in še nekateri drugi, 
ki bi na račun organizatorjev veselic radi služili na lahek način. 
Kakor koli že, tradicija postavljanja mlajev še ne bo izumrla. 

F. B.

FLORJANOVA MAŠA ZA 
POKOJNE IN ŽIVEČE GASILCE

4. maja goduje svetnik Florjan, zavetnik gasilcev in pripro-
šnjik zoper ogenj in požare. Po tradiciji so se gasilci PGD Cer-
kvenjak tudi letos v nedeljo, 5. maja, odpravili k Florijanovi 
gasilski maši, ki jo je daroval cerkvenjaški župnik Janko Babič, 
tudi sam gasilec in član cerkvenjaškega gasilskega društva. V 
molitvi so se spomnili vseh rajnih in živečih članov in članic 
društva ter njihovih dobrotnikov. Gasilce in farane pa sta pri 
maši nagovorila in se jim zahvalila za njihovo humano gasilsko 
delo Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak in Aleš Bezjak, 
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak.

EKOLOŠKO IN LOKALNO JE 
NAJBOLJ IDEALNO – KOS 2019

Po podatkih organizatorjev je sejem v treh dneh, od petka 
do nedelje, obiskalo 10 tisoč obiskovalcev, najbolj obiskana 
je bila nedelja. Sodelovalo je okoli 110 razstavljavcev, zvrstilo 
pa se je tudi veliko spremljevalnih dogodkov.

GOSPODARSTVO

Pri maši so gasilci Ivanu Lorenčiču, njihovemu častnemu 
članu, ki je na god sv. Florjana dopolnil 85 let, za njegovo 
dolgoletno delo v gasilskih vrstah izročili posebno zahvalo, 
kipec gasilca in šopek cvetja. Darilca in šopka je bil Ivan  
Lorenčič deležen še iz strani župnijskega sveta. Povejmo še, da 
je zahvale za dolgoletno delo, kipca gasilca, bil na letošnjem 
gasilskem občnem zboru deležen tudi Franc Branko Kocmut.

F. B.
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Že v petek so izbrali vinski šampion sejma – rumeni muškat 
vinogradništva Konrad iz Jurovskega Dola, srečalo se je okoli 
50 predsednikov turističnih društev in lokalnih turističnih vo-
dnikov Štajerske turistične zveze, na Festivalu ljudskih god-
cev pa je nastopilo sedem skupin in posameznikov. 

V treh sejemskih dneh so bili predstavljeni tudi projekti: Fla-
gship Products, Sociolab in Glamur. Zlato žlico KOS-a je v 
kuhanju štajerske kisle župe osvojila ekipa Konjeniškega dru-
štva Slovenske gorice, na drugo mesto se je uvrstila ekipa Ra-
dia Slovenske gorice, tretje so bile kmečke žene s Svete Ane. 

Tradicionalni dogodki so zagotovo najboljše sprejeti, pred-
vsem celodnevno srečanje lokalnih akcijskih skupin CLLD/
LEADER iz celotne Slovenije, velika radijska delavnica znan-
cev, festival ljudskih godcev, kuhanje štajerske kisle župe za 
zlato žlico KOS 2019, vinski dan z izborom vinskega šampio-
na sejma KOS 2019 in regijskega ocenjevanja vin, predstavi-
tev turističnih društev iz celotnega Podravja, predstavitev sta-
rodobnikov iz Dupleka, razstave velikih in malih živali. Letos 
je potekala razstava različnih pasem konj in tekmovanje otrok 
v vodenju in pripravi telet za »3. pokal Liska«. 

V soboto popoldan je bil zelo uspešno izveden poživljajoč 
in sproščujoč nastop country line dance plesalk in plesalcev iz 
Maribora, Celja, Kranja in iz območja LAS Ovtar Slovenskih 
goric. Pravljični country večer je popestril gorenjski band Mali 
oglasi z izvrstno pevko Simono Benko vse do 23.00 ure.

Nedelja je bila na sejmu KOS tradicionalno vinsko obarva-
na; naziv županovega vina je prejel polsuhi chardonnay Mar-
jana Fekonje iz Spodnje Voličine, med prejemniki priznanj 
regijskega ocenjevanja sta bila tudi dva šampiona, in sicer pri 
suhih vinih traminec Janeza in Marjane Senekovič z Dražen 
Vrha, pri polsuhih pa traminec vinogradništva Šenveter, prav 
tako z Dražen Vrha v Občini Sveta Ana.

Na letošnjem sejmu so svojo dejavnost popestrili posame-
zniki, številna slovenj-goriška društva in gospodarske družbe, 
katerih zgodbe se razvijajo in so zelo uspešne. Mnogo domačih 
in tujih ponudnikov sodeluje na sejmu že od vsega začetka. Se-
jem pridobiva na kvaliteti, saj organizatorji znajo prisluhniti in 
delujejo v skladu z željami raznovrstnih poslovnih partnerjev.

Sejem se vsako leto nadgradi z novimi vsebinami, razsta-
vljavci in novo, predvsem lokalno ponudbo različnih dogod-
kov, storitev in izdelkov. Pogoji za obiskovalce še naprej osta-
jajo nespremenjeni: prost vstop, brez parkirnine in ugodne cene 
raznovrstnih uslug.

Letošnje leto se je predstavilo veliko raznolikih ponudnikov 
iz Avstrije in celotne Slovenije, med njimi tudi iz naše občine: 
Domačija Firbas, Vinotoč Pučko in Izletniška kmetija Breznik. 
V nedeljo popoldan je potekalo zanimivo tekmovanje vrtnih 
traktorjev – Garden traktor pulling. Letošnji sejem se je že tra-
dicionalno zaključil s snemanjem oddaje »Polka in majolka«.

Foto: T. Kšela
 
Številni obiskovalci in obiskovalke so tudi letos lahko oku-

sili raznovrstno Ovtarjevo ponudbo. Ne pozabimo, da so le 
doma lokalno pridelana hrana in življenjsko potrebni iz-
delki še vedno najbolj zdravi in kakovostni ter velikokrat 
premalo spoštovani in cenjeni.

Mag. Lidija Šipek
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S(P)ANJE NA SENIKU PRI 
FIRBASU

Delavnost, kakovost, izvirnost ter pristen stik z zemljo in 
ljudmi botrujejo temu, da danes vse več ljudi pozna in obišče 
domačijo Firbas v Cogetincih. Obišče jo zato, ker je drugač-
na. Od drugih domačij jo ločuje kmetska estetika, vzorčna 
urejenost, prijaznost, doma pridelana hrana, prenočeva-
nje na slami, jutranji pogled iz glampinga, kopanje v leseni 
kadi, obiranje viljamovk v sadovnjaku, vrt za hišo z ležal-
niki pod hruškami, e-kolesa, plavalni bazen, ki nastaja te 
dni, smisel za humor. 

Poseben značaj sta domačiji v zibelko položila Marjana in 
Alojz, skrbna gospodarja in začetnika te zgodbe, ki jo danes 
gradita s sinovoma, Dejanom in Bojanom. Firbasovim ‘dru-
gačnost’ nikoli ni bila cilj, prišla je kot posledica tega, da si 
želijo ustvarjati izvirno zgodbo na svoji zemlji, predano sle-
dijo cilju, da ponujajo domačo hrano in pijačo ter da ponud-
bo nenehno bogatijo s tistimi doživetji, ki višajo kakovost 
življenja, kot so recimo e-kolesa, kar 9 jih imajo, s katerimi 
lahko kot njihovi gostje obiščejo tudi okoliške znamenitosti.
Oblike, vonje in okusi, ki jih daje narava

Za vas obrok postrežejo in sveže pripravijo z veliko mero 
domačnosti, veselja in izvirnosti. Z lastnega vrta, iz sadov-
njaka in iz hleva vas razvajajo s svežo sezonsko zelenjavo, z 
domačim mladim sirom, mesom in iz tünke, kislo juho, knedlč-
ki iz kvašenega testa, kolinami in pečenko, dušenim zajcem, 
gibanico, kruhom, zeliščnimi namazi, pašteto, marmeladami, 
kompoti, sadjem, bučnim oljem in drugimi dobrotami. Ob hi-
šnih specialitetah boste uživali v spremljavi njihovih domačih 

»VINO DVEH BREGOV«
Na Kmetijsko obrtniškem sejmu (KOS) v Lenartu so predsta-

vili novo zvrst vina iz Cerkvenjaka imenovano »Vino dveh bre-
gov Pučko – Breznik«. Novo vino, ki je plod sodelovanja dveh 
znanih vinogradniških družin iz osrednjih Slovenskih goric, so 
obiskovalci dobro sprejeli in pohvalili. Izvrstno novo vino sta 
predstavila Ivan Janez Pučko (desno) in Marko Breznik.

Doslej takšnega sodelovanja med vinogradniki iz osrednjih 
Slovenskih goric ni bilo veliko. Morda pa je to začetek širšega 
povezovanja vinogradnikov in vinarjev, saj se vsaka pot začne 
s prvim korakom. Upajmo, da bomo kmalu dobili tudi vino 
»desetih bregov« ali pa kar vino »stoterih bregov«.

T. Kšela

IZ DRUŠTEV, ORGANIZACIJ, 
ZDRUŽENJ IN KLUBOV

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
IVAN JURANČIČ 

CERKVENJAK STOPILO 
V PETO DESETLETJE 

DELOVANJA
Letošnje muhasto spomladansko vreme, ki je več kot nena-

klonjeno čebelam in čebelarjem, za člane ČD Ivan Jurančič 
Cerkvenjak prinaša pričakovanje praznovanja 40. obletnice 
obstoja društva.

vin, hruškovem žganju - viljamovki, bolj sladkosnedi pa v 
hruškovem soku viljamovk iz njihovega sadovnjaka. Re-
snično, takšnega gostega hruškovega soka najbrž še niste pili. 

Karkoli na domačiji izberete je ‘čisto’ drugače okusno in 
100% sveže. In še kako okusno. Zagotavljajo popolno sle-
dljivost vseh sestavin z lastne domačije, ki se jim smejo 
pridružiti le še izbrane z bližnjih kmetij. Namesto doma 
pripravljenega, navadno enoličnega zajtrka, si lahko v nedeljo 
privoščite izbrane okuse nedeljskega Firbas zajtrka. Vklju-
čuje voden ogled po domačiji. Za sam začetek pa še zdravilni 
napoj, ki krepi in pomlajuje - po legendi čudežna slatina iz 
bližnjega vrelca.

Lahko noč zvezde
Pri Firbasu so dovoljene sanje. Sanje na seniku! Krma, obli-

kovana v senene preproge in kopice je nared za dnevno poleža-
vanje, za popoldanske skrivalnice, za večerno sanjarjenje in za 
nočni počitek.

B. F.
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Pravzaprav je oble-
tnica že bila. Meseca 
februarja leta 1979 so 
se namreč na ustanov-
nem občnem zboru se-
stali čebelarji takratne 
Krajevne skupnosti 
Cerkvenjak in nekaj po-
sameznikov iz sosednjih 
krajev ter sprejeli sklep 
o ustanovitvi Čebelar-
ske družine Cerkvenjak. 
Postopki za ustanovitev 
in formalizacijo delo-
vanja tega stanovskega 
združenja niso bili lahki, 
zato je bila čebelarska 
družina formalno potr-
jena s strani upravnega 
organa šele leta 1981. Čebelarji so sprejeli društvena pravila, 
se organizirali in izvajali svojo osnovno dejavnost, čebelarje-
nje. Kar nekaj je bilo čebelarjev z več 10 čebeljimi družinami, 
ki so čebelarjem prinesli kak dodaten zaslužek, drugi so čebe-
larili iz čistega veselja do čebel ali se kar tako pridružili orga-
nizaciji. Združevanje in delo v čebelarskem združenju pa je 
bilo več kot le druženje in izmenjava izkušenj. Preko društva 
je bil namreč omogočen dostop do čebelarske literature, sode-
lovanja na usposabljanjih in izobraževanjih, nakup čebelarskih 
prehranskih dodatkov, zdravil in še kaj. Me drugim si je dru-
štvo zadalo cilj ohranjati spomin na znanega čebelarja, čebe-
larskega potovalnega učitelja in tudi čebelarskega izumitelja 
Ivana Jurančiča, po katerem si je takratna čebelarska družina 
tudi nadela ime in pod katerim deluje še danes, »Čebelarsko 
društvo Ivan Jurančič Cerkvenjak« (ČD IJC). Jurančič, ki je 
domoval in čebelaril v Andrencih, ni bil poznan le v svojem 
kraju in na območju Slovenskih goric, ampak precej širše. Po-
leg svojih znamenitih predavanjih po celotni Štajerski in širše 
po Sloveniji je Jurančič pisal tudi strokovno literaturo. Veliko 
strokovnih člankov in razprav je napisal za Slovenskega čebe-
larja, najbolj znano pa je njegovo delo Čebeloreja, knjiga, ki 
je bila natisnjena šele mnogo let po Jurančičevi smrti. Omeniti 
moramo, da je bilo na območju današnje Občine Cerkvenjak 
čebelarsko društveno življenje poznano že pred več kot 100 
leti, saj je bila leta 1904 ustanovljena Podružnica »Slovenske-
ga čebelarskega društva za Spodnji Štajer« Sv. Anton v Slo-
venskih goricah. O delovanju podružnice v vseh letih njenega 
obstoja naše društvo nima podatkov, si pa jih prizadeva poi-
skati pridobiti. Delo ČD IJC se je z prizadevnostjo članov v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja zelo hitro širilo. Razen 
dela v lastnih čebelnjakih so čebelarji in ostali člani društva 
mnogo ur namenili delu v takratni čebelarski družini. Bili so 
eni od prvih, ki so razvili lastni prapor, ki je še danes v ponos 
društvu in se niso ustavili. V Čagoni so postavili Čebelarski 
dom in kasneje še društveni čebelnjak. Sodelovali so v priredi-
tvah lokalne skupnosti in prirejali lastne, tako imenovane »ve-
selice« so bile stalnica na Kremperku in so bile zelo dobro obi-
skane. Članstvo se je povečevalo, se izobraževalo in vzgajalo 
podmladek. Stvari so stekle v polnem teku, mogoče prelepo, 
da bi lahko trajale. Prišlo je do razhajanj med nekaterimi člani 
in dobrih 15 let je bilo delo združenja več ali manj v mirova-
nju, do ponovne oživitve dela leta 2012. Danes društvo šteje 
preko 70 članov, od tega jih čebelari nekaj več kot 15. Pov-
prečno imajo naši člani med 5 in 20 čebeljih družin v lastnih 
stacionarnih čebelnjakih, posamezniki pa se ukvarjajo tudi s 
prevoznimi enotami. Zadnje čase se je tudi na našem območju 
razširilo čebelarjenje z nakladnimi panji, katerih značilnost 
je, da ne zahtevajo čebelnjaka. Društveni čebelnjak na žalost 
trenutno sameva, upamo pa, da bo kmalu ponovno naseljen. 
V zadnjih letih je bil dograjen prizidek k društvenemu čebe-
larskemu domu, prenovljena streha in izgrajena fasada. Člani 

KULTURNIKI Z NOVIMI 
NAČRTI

Pretekla sezona je bila za Kulturno društvo Cerkvenjak si-
cer malce turbulentna, vseeno pa smo člani stopili skupaj, si 
postavili nove izzive in si nalili čistega vina, v prenesenem 
pomenu seveda. 

V zadnjem času je bila najbolj aktivna sekcija pevskega zbo-
ra, ki sodeluje na vseh večjih dogodkih v občini in tudi samo-
stojno, čez celotno zimo pa smo izvajali tudi jogo, kjer beleži-
mo odlične odzive. Pred kratkim smo izpeljali tudi potopisno 
predavanje o Južni Ameriki, ki ga bomo verjetno v jeseni še 
ponovili, kljub vsemu pa je namen tega članka predvsem to, 
da začrtamo aktivnosti za prihodnost.

V nasprotju s tradicijo je Kulturno društvo Cerkvenjak občni 
zbor izvedlo šele v maju, saj je bilo potrebno pripraviti nekaj 
dodatne dokumentacije in sestaviti nov program. Na občnem 
zboru, ki je bil tudi volilni, je bil za predsednika (znova) izvo-
ljen Danijel Zorko, na novo pa smo prevetrili tudi Statut (Pravi-
la), da smo sedaj pripravljeni na nove okoliščine in zakonodajo. 
Vsi živimo v zelo kompleksnem okolju, ki nam nalaga vedno 
več obveznosti, zato moramo biti društva pripravljena na to-
vrstne izzive, o čemer smo na občnem zboru veliko debatirali. 

V programu seveda ostaja organizacija druženja pod lipo na 
gasilskem platoju in festival narodno-zabavne glasbe, že v le-
tošnjem letu pa imamo tudi veliko novih načrtov. V prvi fazi bi 
radi znova vzpostavili seznam vseh članov, ki se je v preteklih 
letih izgubil oz. je bil zelo pomanjkljiv. V ta namen bomo v 
jeseni povabili vse potencialne člane, ki jim bo naš program 
všeč in o katerih bomo v arhivih našli podatke, na skupni spo-
znavni piknik, da se pogovorimo o nadaljnjem sodelovanju. V 
načrtu imamo kar nekaj delavnic za jesen in zimo, med drugim 
tudi delavnico varjenja piva, kjer bi radi pritegnili nove člane, 
pripravljamo pa tudi večer poezije in vina, ki bo nekje v no-
vembru. Konec poletja bomo znova aktivirali dramsko sekci-
jo, ki bo poskušala čimprej naštudirati novo noro komedijo in 
se povezala z drugimi društvi, da bomo nekaj zimskih večerov 
lahko preživeli nasmejani v naši dvorani. 

Že dalj časa se pogovarjamo tudi o vnovični vzpostavitvi 
folklorne sekcije, kjer smo končno sestavili mozaik, ki bo dol-
goročno vzdržen. Ob tej priložnosti bo 21. 6. 2019 ob 19. uri v 
avli KD informativni sestanek, zato že zdaj vabim vse, ki vas 
tovrstni ples oz. rekreacija veseli, da se brez obveznosti ogla-
site. Ko se bodo pari uskladili, bomo stopili v akcijo za nove 
folklorne obleke, kar je tudi pogoj za bolj izbrane nastope. 

društva se sestajamo na rednih mesečnih sestankih, ki poteka-
jo vsak prvi petek v mesecu v večernih urah. Na te sestanke 
ste vabljeni tudi tisti, ki bi se nam želeli priključiti. Prav tako 
bi želeli, da se v naše društvo vključijo tudi čebelarji, ki so 
člani drugih čebelarskih društev in tisti z območja naše obči-
ne, ki čebelarijo in niso člani nobenega čebelarskega društva. 
Društvo je včlanjeno v Čebelarsko zvezo društev Maribor in 
Čebelarsko zvezo Slovenije. Člani aktivno sodelujejo v okviru 
Občine Cerkvenjak in sodelujejo z drugimi društvi. Društvo 
je prijavljeno na Upravni enoti Lenart, s sedežem na naslovu 
Čagona 70A, 2236 Cerkvenjak.

Na koncu čestitam vsem članom in članicam Čebelarskega 
društva Ivan Jurančič Cerkvenjak ob okrogli obletnici delova-
nja. Vsem, ki ste nam v vseh letih delovanja kakorkoli poma-
gali pri delovanju, pa se na tem mestu in ob tej priložnosti v 
imenu Upravnega odbora Čebelarskega društva in vseh članov 
društva najlepše in iskreno zahvaljujem. Se vidimo vsi skupaj 
na slovesnosti ob 40. obletnici delovanja društva, ki bo v sobo-
to 22. 6. 2019 v Čebelarskem domu v Čagoni. Vabljeni.

Vido Blažič
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Čez poletje imamo namen vzpostaviti tudi lastno spletno 
stran, kjer bomo redno objavljali naše vsebine in dogodke, 
da bomo vidni tudi izven naše občine. Tako bomo lažje delili 
informacije, pa tudi same aktivnosti bodo bolj prepoznavne 
in dostopne javnosti. Tudi to je eden izmed načinov, da prite-
gnemo nove, mlajše člane, za katere bomo poskusili najti pri-
merne vsebine. Na občnem zboru smo anonimno izpolnjevali 
anketni vprašalnik, kjer se je večkrat pojavil predlog, da bi 
ustanovili tudi zgodovinsko in likovno sekcijo. Tu je potrebno 
še podrobneje doreči vsebine, nekaj idej pa že razvijamo, da 
bodo zanimive za čim več ljudi. 

Naj zaključim z mislijo, da moramo na kulturo gledati zelo 
široko, saj zajema praktično vse sfere našega življenja. Ume-
stimo jo lahko v katerokoli aktivnost, zato lahko verjamete, da 
se lahko v njej najde vsak od nas. 

Danijel Zorko

ŽIVLJENJE JE ROMAN, KI 
SMO SI GA IZBRALI

Živeti z glasbo ... živeti ob glasbi ... uživati v glasbi. Načelo 
tistega, ki v glasbenih stvaritvah uživa.

Vsi, ki sodelujemo v mešanem pevskem zboru KD Cerkve-
njak, odkrivamo in uporabljamo naše skrite moči. Na svoji 
poti smo že devet let. Vsako leto nam prinese novo pot. Vsaka 
pot nas pripelje do vrha in vedno je vsaka pot prava pot. Naša 
druženja so bogata, saj smo člani glasbene družine, ki si naredi 
vsak dan poseben.

Naš načrt začnemo uresničevati glede na potrebe časa. Kul-
turne prireditve se zmerom začnejo na začetku. Z veseljem se 
pridružimo sodelovanju s šolo, ki nas popelje skozi oči Fran-
ceta Prešerna in poskrbi, da ne zamrejo kulturni trenutki časa.

Ne pozabijo pa tudi na dobrodelnost. Tako ne gre zavrniti 
povabila za nastop na dobrodelni prireditvi, kjer zbirajo sred-
stva za šolski sklad.

Sledi povabilo v vinograd. Johanezova trta nas je že sprejela 
za svoje. Kot da ne bi mogla rasti brez pesmi. Stojimo ji ob 
strani, ko po zimskem času začne poganjati prve poganjke, ko 
potrebuje nežno roko, ki poboža njeno telo. Rez te naše trte, ob 
harmoniki in pesmi je tradicija, ki kar traja.

Pot pa nas je ponesla tudi v Trzin. Revija Trzinka poje, je 
bila za nas nova izkušnja. Ker se ne bojimo sprememb, smo z 
lahkoto premagali ta izziv. Navdušili smo novo okolico ljudi in 
dokazali, da zmoremo iti vedno više. Naš glas je postal prepo-

KULTURNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK VAS VABI 
V SKUPINO PLESALCEV 

FOLKLORE!
Vabimo vse ljubitelje plesa, druženja in zabave, da se 

pridružite in se skupaj z nami zavrtite, poveselite in hkrati 
naredite nekaj zase in za naše okolje. 

Z vajami bomo pričeli v jeseni, pred tem pa se bomo na 
nekaj srečanjih pogovorili o načinu dela in uskladili želje. 

Prvi informativni sestanek bo 21. 6. 2019 ob 19. uri 
v avli Kulturnega doma v Cerkvenjaku. Pustite stres 
doma in se nam pridružite!

Vse informacije na 031 420 196 (Tina) ali na 041 371 682 (Dani)

znaven toliko bolj.
Orfejeva revija je zaključila mesec maj. A nismo še prišli do 

konca. Ne poznam nikogar, ki bi prilezel na vrha brez trdega 
dela. Odprli smo svoja vrata na stežaj, trdno zakorakali na naš 
letni koncert, ki je tokrat nosil naslov Odmev v svet.

Vsak se lahko znajde v našem objemu, samo želeti si je tre-
ba. Postanite z nami sprememba tudi vi. Spremljajte nas na 
naši poti. Z nami se veselite uspehov in vse radosti podelite 
med ljudi. Le tako bomo vedeli, da nas podpirate.

Marjana Zorko

AKTIVNOSTI DRUŠTVA 
KRDEBAČ

Po uspešno izvedenih novoletnih prireditvah in občnem 
zboru smo se člani udeležili pohoda z kresnimi gobami. Po 
prižigu pred cerkvijo smo se po tradicionalni poti vračali proti 
Peščenemu Vrhu, z vmesnimi postanki pri že tradicionalnih 
družinah. 

Kot partnerji smo sodelovali pri odprtju postajališča za avto-
dome (PZA Ploj) v Brengovi. Na otvoritveni slovesnosti smo 
kot Rimljani prikazali del naše zgodovine, rimsko vojsko in 
Rimljana. V sklopu tega projekta je naš namen prikazati po-
tencialnim turistom rimsko gomilno grobišče, ki se nahaja v 
neposredni bližini, istočasno pa z Gostiščem Ploj pripraviti 
rimske jedi in jih ponuditi turistom. Kot društvo, ki se poleg 
rimske zgodovine in kulture ukvarjamo tudi z obujanjem sta-
rih navad in običajev, lahko pokažemo ali organiziramo prikaz 
starih, že skoraj izumrlih obrti.

V začetku maja so nas obiskali člani društva slovensko- 
avstrijskega prijateljstva iz Maribora. Člani so si pod našim 
vodstvom ogledali znamenitosti Cerkvenjaka, postali pred 
občino, kjer jih je pozdravil in nagovoril župan, g. Marjan 
Žmavc, si ogledali muzejsko zbirko Feliksa Rajha, cerkev sv. 
Antona in najstarejšo ohranjeno cimprano hišo Lubi domek v 
Peščenem Vrhu, se fotografirali z legionarjem in nadaljevali 
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pot na Cenkovo do vinotoča Kozar – Veberič. Tam jih je čakala 
pogostitev in družabno srečanje, na katerem sta bila predsta-
vljena dva stara običaja (pletenje košev in izdelava lestencev 
iz slame in izdelava rož).

23. 5. smo v sodelovanju z društvom za ohranjanje rimske 
zgodovine in kulture Ptuj sodelovali pri predstavitvi dejavnosti v 
okviru rimskega kampa, ki se bo odvijal v drugi polovici avgusta. 

Kljub neprijetnemu vremenu smo uspešno izvedli že tradici-
onalni rimski tabor Lűba vodica in s tem otvorili 21. občinski 
praznik Občine Cerkvenjak. 

V petek, 31. 5. 2019, smo postavili rimski tabor in prižgali 
ogenj, ob katerem smo se družili pozno v noč. Najvztrajnejši 
in najpogumnejši so prenočili v šotorih.

Po zajtrku in zboru Rimljanov smo izvedli otvoritev tabora s 
protokolom in nadaljevali s prireditvami (rimske igre, predsta-
vitev legionarja …). Po večerji je v andrenški grabi ponovno 
zagorel rimski ogenj, ob katerem smo se družili pozno v noč. 

Nedelja, zadnji dan tabora, je sledilo bujenje in zajtrk Rimlja-
nov ter zaključna prireditev - obred, z nagovorom predsednika.

Kljub muhastemu vremenu se je tabora udeležilo dosti ljudi.
Za uspešno izvedbo našega tabora se zahvaljujemo vsem 

obiskovalcem tabora in seveda našim zvestim donatorjem in 
sponzorjem, brez katerih si ne predstavljamo izvedbe takšnih 
ali podobnih srečanj.

Danica Kladošek

ŠTUDENTSKI KLUB 
SLOVENSKIH GORIC VABI 
K MNOGIM POMLADNO-
POLETNIM PROJEKTOM

Klub deževni pomladi se je sonce le začelo kazati in tudi 
ŠKSG-jevci smo začeli razmišljati o poletnih projektih in za-
ključili kopico zimskih, ki so otvorili letošnje koledarsko leto.

Od predavanj o socialnem podjetništvu, globalnem segreva-
nju, tečaju iz Microsoft Excela, pa vse do športnih dosežkov 
na bowlingu, smučanju, nogometu, sodelovanju na Bograč- 
festu in še bi lahko naštevali.

Po uspešno zaključenih naštetih projektih pa smo že v pol-
nem zagonu z izvajanjem novih. Odločili smo se za sodelova-
nje z Zavodom Hrastovec, kjer bomo izvajali razne delavnice 
za tamkajšnje stanovalce. Ob prihajajočem občinskem prazni-
ku bomo sodelovali tudi z Občino Sveta Trojica, saj bomo v 
njihovi samostanski kleti 12. 6. priredili stand up komedijo 
Tima Vodopivca, kasneje bomo sodelovali še na občinskem 
prazniku Svete Ane. Junija bodo naše roke polne, saj poleg 
omenjenega organiziramo še ogled finala lige prvakov v Baru 
10, kjer se bodo pobirale stave in nato še tečaj ličenja, ki bo 

potekal 16. ter 23. 6. v prostorih Centra Slovenskih goric pod 
vodstvom Ane Mikolič. Junij bomo končali z etno večerom, 
24. 6., na ploščadi v Zavrhu. Mastili se bomo z romsko kulina-
riko in zavrteli ob ritmih glasbene skupine Miša Kontreca. V 
poletnih mesecih načrtujemo tudi taborjenje za obvezen oddih 
od stresnega vsakdanjika.

Za natančne datume, prijave in ostale podrobnosti smo vam 
člani upravnega odbora na voljo vsako sredo 17.00-20.00 ure 
in vsako soboto 10.00-13.00 ure na uradnih urah v prostorih 
Centra Slovenskih goric (1. nadstropje). Več o bližajočih in 
preteklih dogodkih pa si lahko preberete tudi na naši spletni 
strani (sksg.org), Facebook ali Instagram profilu, lahko pa nam 
tudi pišete na naš e-poštni naslov (info@sksg.org). Ali še mor-
da nisi član našega kluba, si pa dijak oz. študent? Potem res 
ne vem, kaj še čakaš. Hitro poišči potrdilo o vpisu in pridi na 
uradne ure. Če sem v tem klubu jaz našla več kot le prijatelje – 
našla sem pravo družino, jo boš zagotovo tudi ti.

Teja Vogrinec

MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
INVALIDOV LENART 

Pred 38-imi leti, 14. marca 1981, je bilo v Lenartu ustano-
vljeno Društvo invalidov Lenart. Predsednica iniciativnega 
odbora za ustanovitev društva je bila Milica Vidovič, ki je na 
ustanovnem občnem zboru bila izvoljena za blagajničarko in 
to dolžnost opravljala polnih 20 let. Prvi predsednik društva je 
postal dr. Jože Kramberger, ki dolžnosti ni dolgo opravljal, saj 
je zaradi hude bolezni umrl februarja naslednje leto. Za tajni-
co je bila izvoljena Anica Pečovnik, ki je bila tudi pobudnica 
za ustanovitev društva invalidov v Lenartu. Po smrti Kram-
bergerja je funkcija predsednice društva, ki je takrat štelo 28 
članov, bila zaupana Jelki Firbas in v času njenega poslanstva 
je članstvo poraslo na preko 400 članov. Firbasova je društvu 
predsedovala več kot 20 let. Nadomestila jo je Emilija Šuman, 
v tem mandatu pa je na čelu društva Dušan Drganc. Danes 
društvo, ki združuje člane invalide iz vseh občin na območju 
Upravne enote Lenart, šteje blizu 350 članov invalidov in oko-
li 100 podpornih članov. Iz Cerkvenjaka je v društvo včlanje-
nih nekaj čez 50 članov invalidov. Je pa v Cerkvenjaku veliko 
več oseb, ki imajo status ali kategorijo invalida. Slišali smo 
vprašanja, zakaj nimamo v Cerkvenjaku svojega invalidskega 
društva. Ne bi bilo slabo, če bi lahko imeli. Toda Zveza delov-
nih invalidov Slovenije po svojem pravilniku tega ne dopušča.

Ves čas je bila v društvu, ki se je z nastankom novih občin 
preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov Lenart, priso-
tna nepogrešljiva vez med člani.

V Medobčinskem društvu invalidov Lenart je že polnih 20 
let prisotno tudi petje. Začeli so z skupino ljudskih pevcev, 
ki je kaj hitro prerasla v mešani pevski zbor, ki trenutno šteje 
21 pevk in pevcev. Mešani pevski zbor MDI Lenart je eden 
od tistih redkih v invalidskih društvih po državi, ki so doslej 
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nastopili tudi na vseh 20-ih revijah pevskih zborov društev in-
validov Zveze delovnih invalidov Slovenije. 20. revija je bila 
maja v Črnomlju, na njej pa je tokrat nastopilo nekaj manj 
zborov in skupin, kot je bilo v navadi prejšnja leta. Revijo je 
posnela RTV Slovenija. Pevovodja mešanega pevskega zbora 
MDI Lenart je že kar precej let Vlado Maguša. Vse od začetka 
pa v zboru pojeta nekdanji Cerkvenjačanki Cilka Kaiserberger 
in Frančiška Lukavečki.

Seveda v društvu delujejo še druge skupine od športa do roč-
nih del in različni programi, v katere so vključeni tudi nekateri 
Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke, člani omenjenega društva. 
Čez leto organizirajo tudi več izletov in ekskurzij, ki se jih čla-
ni in članice radi udeležujejo. Nazadnje, 23. maja, so se pote-
pali na Sveti gori, Kumrovcu in Jelenovem grebenu pri Podče-
trtku. Biti član invalidskega društva za člane invalide pomeni 
tudi ugodnost. Invalidi so namreč oproščeni turistične takse.

Franc Bratkovič 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

Čeprav je pomlad letos bolj deževna nam je v društvu uspe-
lo izpeljat enega od projektov: postavitev brajd v arheološkem 
parku. Pri postavljanju smo sodelovali člani društva. Kmalu 
šbomo poskrbeli še za klopi in mize pod brajdami. Za podarje-
ni les se zahvaljujemo družini Hanžekovič ter gospodu župniku 
Janku Babiču.

V nedeljo, 16. 6. 2019, srčno vabljeni na ogled in sodelovanje 
v povorki Obudimo stare čase, ki bo potekala skozi center Cer-
kvenjaka.

Prav tako vas že sedaj vabimo na tradicionalno košnjo trave 
z ročno koso, ki bo letos 30. 6. 2019 pri družini Majer na Va-
netini. Pripravljamo nekaj novosti. 

Za T. D. Cerkvenjak tajnik David Poljanec

ŠTD SMOLINCI – ŽUPETINCI
Za nami je uspešen in vesel skok v letu 2019. Lani smo se od-

ločili, da bomo najdaljšo noč preživeli skupaj in tako smo uspešno 
izvedli društveno silvestrovanje v Gostinstvu Ploj. Z dogodki v letu 
2019 smo pričeli v mesecu marcu, in sicer z 11. rednim občnim 
zborom. Kot vsako leto se je občnega zbora udeležilo lepo število 
članov, predstavnikov drugih društev in organizacij, župan Občine 
Cerkvenjak, 6. cerkvenjaška vinska kraljica ter župnik Janko Ba-
bič. Na občnem zboru smo pregledali poročila predsednika, bla-
gajnika in nadzornega odbora za minulo leto in ugotovili, da so vsi 
zadani cilji bili tudi izvedeni. Sprejeli smo plan za leto 2019 ter 
članom društva ob plačani članarini podelili majico z društvenim 
napisom in logotipom. Letošnje aktivnosti smo nadaljevali v mese-
cu aprilu s tako imenovano tradicionalno čistilno akcijo pri hrastu v 
Župetincih. Na tej čistilni akcijo vsakoletno poskrbimo za okolico 
hrasta in kapele. Zraven vseh teh del (košnje, grabljanja) vsako leto 
obnovimo dotrajane stvari. Letos smo obnovili most na pešpoti do 
hrasta (prejšnja leta: ograja, mize in klopi). Čistilno akcijo smo tudi 
izkoristili za priprave na kresovanje in postavitev prvomajskega 
drevesa. Zadnji dan v mesecu aprilu smo kljub slabemu vremenu 
izvedli kresovanje. Ob toplem ognju in glasbi, manjkalo ni niti pi-
jače in jedače, smo se družili kar nekaj ur. Da pa v našem društvi 
znamo tudi uživati, smo se v soboto, 25. maja, podali na društveni 
izlet. Pot nas je letos vodila v sosednjo Madžarsko na Blatno je-
zero. Blatno jezero (Balaton) je največje jezero v srednji Evropi. 
Jezero je podolgovate oblike, dolžina v tej smeri je cca 77 km, ši-
roko pa je med 4 in 15 km. Za začetek smo se ustavili v glavnem 
mestu »Panonskega morja« Keszthelyju. Ogledali smo si mesto, 
kjer je bila ustanovljena prva agronomska fakulteta, znamenitosti 
ter park, ki je danes naravni rezervat. Nato smo se podali na plovbo 
po jezeru z ladjico. Z nekoliko drugačne perspektive smo spoznali 
madžarsko morje ter opazovali okolico, ki obdaja morje. Po vožnji 
z ladjico smo pot nadaljevali ob severni obali največjega jezera v 
Srednji Evropi do slikovitega polotoka Tihany. Ogledali smo si 
Andrejevo cerkev ter druge lepote. Po ogledu smo imeli kosilo v 
tipični madžarski čardi. Da smo lahko obiskali še južni del obale, 
smo se z avtobusom vkrcali na trajekt, ki nas je popeljal do znanega 
mesta Siofok. Tam smo imeli nekaj prostega časa za kavo, sprehod 
ter tudi za namakanje nog v Blatno jezero. V mesecu juniju imamo 
v načrtu kar nekaj dogodkov, o teh pa več v naslednji izdaji Zrnja. 

Sandra Soko



13. JUNIJ 2019 ZRNJE

23

CERKVENJAČANI S 
PLANINSKIM DRUŠTVOM 

LENART NA OTOKU MLJETU

V času med 24. in 28. aprilom se je skupina Cerkvenjača-
nov, članov Planinskega društva Lenart, udeležila planinskega 
izleta na otok Mljet. Tudi letos nam je vreme bilo naklonjeno, 
planinske pohode smo združili s kopanjem, ogledi lokalnih 
znamenitosti in prijetnim druženjem.

Andrej Kocbek

STRELSKO DRUŠTVO 
CERKVENJAK

V Strelskem društvu Cerkvenjak vsako leto organiziramo 
meddruštveni turnir v streljanju s serijsko zračno puško. Le-
tos smo ga organizirali že sedmič zapovrstjo, kar je postalo že 
naša tradicija. Turnir je potekal 7. 4. 2019 na našem domačem 
strelišču v ŠRC Kadrenci v Cerkvenjaku. K nam smo povabili 
več ekip iz sosednjih in prijateljskih strelskih društev. Sodelo-
vale so ekipe iz SD Osek, SD Trnovska vas, SD Benediški vrh, 
SD Velka, SD Elektro Maribor ter domače društvo. Tekmova-
nje je potekalo ekipno in posamično. Ekipo so sestavljali trije 
strelci, ekipni rezultat pa je štel tudi v posamezni konkurenci. 
Naše društvo je sodelovalo z dvema ekipama. Strelci so se zelo 
potrudili in odlično izkazali z dobrimi rezultati.

Med ekipami se je najbolje odrezala ekipa SD Velka s 533. kro-
gi, drugo mesto je zasedlo SD Benediški vrh s 529. krogi in tretje 
mesto SD Cerkvenjak - B ekipa s 527. krogi. Med posamezniki 
je bilo kar nekaj odličnih rezultatov. Zmaga je ostala doma, saj je 
s 182. krogi zmagal Branko Peklar. Drugo mesto z istim rezulta-
tom - 182 krogov, vendar s slabšo zadnjo serijo, je dosegla Sara 
Srne iz SD Velka, tretje mesto pa je pripadlo Francu Kurniku iz 
SD Osek s 181. krogi. Prve tri ekipe in prve tri posameznike smo 
nagradili s pokali in praktičnimi nagradami. Prav tako so nagrade 
prejele vse sodelujoče ekipe in posamezniki do desetega mesta.

Da lahko nagradimo najboljše strelce posamezno in ekipno, 
pa gre zahvala našim zvestim sponzorjem, ki se vsako leto z 
donacijami odzovejo na naše prošnje. Nagrade so prispevali: 
Parfumi Ti amo - Mitja Zorman, Gostišče pri Antonu, Turistič-
na kmetija Breznik, Gostilna 29 iz Lenarta, Bubi Bar, Šumica 
bar, Avto Anžel, Občina Cerkvenjak in FAŽ Maja Polič.

Nismo pa čisto pozabili tudi na zračne puške. 12. maja smo 
se udeležili tradicionalnega prvomajskega turnirja v Trnovski 
vasi. Naše društvo se je tekmovanja udeležilo z dvema eki-
pama. Na turnirju je sodelovalo devet ekip s serijsko zračno 
puško. Naša A ekipa (v sestavi Jana Grager, Grega Šeruga in 
Stanko Vršič) se je odlično uvrstila, saj je zasedla tretje mesto. 
B ekipo so sestavljali Marjan Kocuvan, Leon Kos in Branko 
Peklar. Osvojili so šesto mesto. Tudi na tem turnirju so bile vse 
ekipe nagrajene s praktičnimi nagradami.

V mesecu maju in juniju poteka liga z malokalibrsko puško 
na strelišču SD Osek. Sodelujejo tudi naši strelci. Zaenkrat jim 
rezultatsko kaže zelo dobro.

V okvirju praznovanja občinskega praznika Občine Cer-
kvenjak tudi letos organiziramo streljanje z zračno puško med 
vasmi ekipno in posamezno. Občanke in občani Občine Cer-
kvenjak, lepo vabljeni, da se nam pridružite. 

Patricija Peklar

NK CERKVENJAK
 

V juniju se v sklopu občinskega praznika in ob koncu šolskega 
leta zaključi tudi letošnja tekmovalna sezona 2018/2019. Tudi 
ta sezona je bila za NK Cerkvenjak naporna, a upamo, da bo 
z novim vodstvom kluba sedaj spet lažje. Več o tem kasneje.

Pregled sezone 2018/2019 po selekcijah:
U-9 (Mlajši cicibani, trener: David Košnik)
Naši najmlajši nogometaši so tudi spomladi pridno trenirali. 

Prvega junija so se z dvema selekcijama tudi udeležili otro-
škega turnirja v okviru Sandijevega memoriala v Vitomarcih. 
Osvojili so 2. in 3. mesto. Žal so to sezono bili le vadbena 
selekcija, vendar upamo, da jih bomo lahko v naslednji sezoni, 
ki bo kmalu, prijavili v ligaško tekmovanje. Selekcija še vedno 
sprejema nove člane.

8. LETALSKI DAN V 
CERKVENJAKU 

V Aero klubu Sršen Cerkvenjak smo spet pred našo največjo 
prireditvijo. 

To soboto, 15. 6. 2019, bomo organizirali največjo klubsko 
prireditev - tradicionalni Letalski dan AK Cerkvenjak 2019 
– srečanje pilotov in ljubiteljev letalstva.

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

Cilj kluba za v prihodnje je predvsem zagotavljati najboljše 
možne pogoje za varno letenje za motorne pilote, modelarje in 
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.

Vito Kraner, AK Sršen Cerkvenjak
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Fotografiji s turnirja v Vitomarcih

U-11 (Starejši cicibani, trener: Dejan Žmavc)
Spomladi so do sedaj fantje v ligi zabeležili 3 zmage, 2 po-

raza in 1 remi. En poraz je bil minimalen 2:1, a če bi izkoristili 
svoje priložnosti, bi zagotovo bilo drugače. Nepisano pravilo v 
nogometu: »Kdor ne da, ga dobi.«, še velikokrat potrdi svojo 
veljavo. Kot smo že omenili lestvice v tekmovanju ni, čaka pa 
še jih ena tekma.

22. maja popoldan so se v ŠRC Cerkvenjak na prijateljski 
tekmi pomerili tudi proti ŠNK Radgona. Sicer sta obe ekipi 
bili mešani, ampak je v prvi vrsti šlo za obračun selekcij U11. 
Igralo je kar 28 fantov, rezultat pa ni bil na prvem mestu, am-
pak fair-play, druženje in seveda nogomet.

Treningi še vedno potekajo dvakrat tedensko. Igralce in ne-
katere starše smo spomladi tudi opremili z novimi trenirkami, 
dresi in torbami. Za občinski prazniki se bodo pomerili z eno 
izmed okoliških ekip, podali pa se bodo mogoče tudi še na 
kakšnega izmed bližnjih turnirjev.

Selekcija U11 v novi opremi

U-15 (Starejši dečki, trener: Damjan Žmavc, pomočnik: Edo Žižek)
Ekipa starejših dečkov bo letošnjo sezono končala na odlič-

nem 3. ali 4. mestu, odvisno od razpleta zadnjih dveh krogov. 
V sezoni 2018/2019 so vknjižili 8 zmag, 3 remije ter 6 pora-
zov. V ekipi imajo petega strelca lige, Lukas Kocmut je do 
sedaj dosegel že 15 zadetkov. Selekcija še vedno pridno trenira 
in bo v okviru občinskega praznika odigrala še prijateljsko tek-
mo. Tudi selekcija U-15 je že oblečena v nove trenirke.

Tekma proti NK Starše

ČLANI (trenerja: Dejan in Damjan Žmavc)
Članska ekipa se je s spomladanskim delom že začela fo-

kusirati na novo sezono. Namreč jasno je bilo, da je obstanek 
skorajda nemogoč, saj se bodo transformirale vse 3. lige in 
bodo iz lige izpadle 3-4 ekipe. Člani bodo v novi sezoni tako 
spet nastopali v 2. članski ligi, pozitivna stvar pa je, da bo več 
lokalnih derbijev.

Rezime sezone 2018/2019 je takšen: 6 osvojenih točk ter 
samo 13 zadetkov v mreži gostov. Najboljša strelca ekipe sta 
bila Tadej Vajzman in Jani Druzovič, oba s tremi zadetki.

Kljub slabi statistiki in izpadu smo se navkljub situaciji v 
klubu, ki je trajala kar dve leti, vsi igralci in oba trenerja ma-
ksimalno potrudili, da smo sezono izpeljali brez večjih zaple-
tov ter da ekipa ohrani zdravo jedro. Načrt za novo sezono je 
že narejen, saj želimo pripeljati izkušenega trenerja, k igranju 
povabiti še nekaj boljših igralcev ter se poskusiti čim prej uvr-
stiti nazaj v 1. člansko ligo MNZ Maribor.

Članska ekipa v novi opremi

Pregled še ostalega klubskega dogajanja. V sredo, 5. 6. 2019, 
smo izpeljali zbor članov kluba, kjer smo po vseh poročilih 
imeli tudi volitve v nove vodstvene organe kluba. Novi pred-
sednik kluba je postal Jani Dimec, ki ima jasno začrtano vizijo 
ter cilje kluba. Želimo mu uspešno vodenje našega kluba.

Tudi letos bomo okviru 21. občinskega praznika organizi-
rali še dve klubski aktivnosti. Naprej bomo v soboto, 22. ju-
nija 2019, priredili Dan nogometa v ŠRC Cerkvenjak, kjer 
se bodo od 10. ure naprej zvrstile prijateljske tekme naših 
mlajših selekcij. Popoldan pa še bo članska tekma med NK 
Cerkvenjak člani in »All-Stars« Cerkvenjak. Vljudno vabljeni 
na vse tekme.

Tradicionalna zadnja aktivnost pred dopustom pa je naš 
klubski projekt nogometne šole, ki bo letos 11. po vrsti. 11. no-
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gometna šola NK Cerkvenjak bo potekala med 24. 6. – 28. 6. 
2019 (ponedeljek-petek) v ŠRC Cerkvenjak, vpis pa bo na prvi 
dan NŠ, ob 16.30 uri v ŠRC Cerkvenjak. NŠ lahko obiskujejo 
otroci stari med 6 in 14 let.

Smernice, program ter potek bosta podobna kot prejšnja leta, 
ostajajo tudi treningi za nogometne vratarje. Tudi letos bomo 
dodali še kakšno novost, ki pa zaenkrat naj ostane skrivnost. 
Vse informacije lahko dobite od naših trenerjev ter iz letakov 
in plakatov. Vabljeni k vpisu in aktivnemu preživljanju prvega 
tedna šolskih počitnic.

Nova tekmovalna sezona 2019/2020 se hitro bliža in naša 
članska ekipa bo s pripravami pričela že konec julija, mlajše 
selekcije pa nato v začetku avgusta. Vedno znova poudarjamo, 
da je vpis v nogometno šolo NK Cerkvenjak mogoč skozi ce-
lotno leto. Vabimo vas tudi k spremljanju našega klubskega 
profila NK Cerkvenjak na Facebooku, saj bomo tam objavili 
vse informacije o vpisu v NŠ, pričetku treningov itd.

Dovolite nam, da se na koncu iskreno zahvalimo vsem, ki 
ste nam kakorkoli pomagali pri uspešni izpeljavi letošnje se-
zone 2018/2019. Sponzorji, donatorji, navijači, podporniki in 
predvsem starši, hvala vam!

Dejan Žmavc

TENIS KLUB CERKVENJAK
Pomlad je potrkala na vrata in s tem se je tudi pričela teniška 

sezona. Konec marca smo v Gostišču pri Antonu imeli redni 
letni občni zbor članov, kjer smo se seznanili s poročili, se do-
govorili okrog dela z mladimi, organizacijo turnirjev, članski 
ligi ter ureditev pogojev za igranje. Prav na 1. maj smo člani 
tenis kluba zavihali rokave ter začeli s sanacijo in ureditvijo 
obeh tenis igrišč. Letos nam je pri tem pomagal tudi zunanji 
izvajalec. Obe igrišči sta pripravljeni in se že uporabljata. Naj 
opozorimo, da je pred igranjem tenisa še vedno potrebno opra-
viti rezervacijo termina preko spletne aplikacije e-tenis na sple-
tni strani Občine Cerkvenjak (www.cerkvenjak.si). Po vsakem 
igranju pa je igrišče treba povleči in tudi zaliti, saj bomo le tako 
lahko omogočili čim boljše pogoje za vso sezono.

Tudi klubska hiška, v katero bomo shranili orodje in druge 
stvari ter jo tudi uporabljali za vse turnirje, klubske aktivnosti 
je v zaključni fazi. Spomladi je dobila stene in izolacijo, vrata, 
stopnice …

Kot smo omenili, smo že prekrižali loparje in odigrali prve 
dvoboje. Letos bomo prvič izvedli tudi člansko ligo, ki bo po-
tekala čez poletje, v katero se je prijavilo kar 12 igralcev.

V času 21. občinskega praznika bomo v soboto, 15. junija 2019 
od 8.30 dalje organizirali teniški turnir dvojic. Lepo vabljeni!

Vabimo vas tudi, da spremljajte našo facebook stran Tenis klub 
Cerkvenjak, kjer vas bomo sproti obveščali o naših aktivnostih 
in dogodkih. Člani TK Cerkvenjak želimo vsem občankam ter 
občanom lep občinski praznik, še lepši dopust in uspešno teni-
ško sezono.

Dejan Žmavc

MIRKO ŽMAVC 
INTRONIZIRAN ZA VINSKEGA 

SVETNIKA EVROPSKEGA 
REDA VITEZOV VINA

V hotelu Radin v Radencih je bila konec aprila Velika viteška 
svečanost, ki jo je pripravil slovenski konzulat društva Evrop-
ski red vitezov vina z latinskim nazivom Ordo equestris vini 
Europae. Red je nastal iz gradiščansko – panonskega reda vite-
zov vina. Ta je izhajal iz tradicije viteškega reda Sv. Jurija, ki 
ga je leta 1468 ustanovil cesar Friderik III., naslednje leto pa z 
bulo potrdil papež Pavel II. Evropski red vitezov vina nadaljuje 
tradicijo reda Sv. Jurija, kar je urejeno z notarskim pismom, ki 
ureja habsburško nasledstvo, zato ima red tudi pravico podelje-
vanja viteškega naziva.

Na veliki svečanosti, na kateri je bil prvi prokonzul Tomi-
slav Kovačič, so slovesno intronizirali oziroma ustoličili nove 
viteze vina iz vse Slovenije, ki delujejo v šestih legaturah. 
Svoje legature imajo na Primorskem, v Pomurju, na območju 
Maribora, na območju Celja, v Ljubljani ter na območju Bele 
krajine - Dolenjske in Posavja.

Na Veliki viteški svečanosti je bil Cerkvenjačan Mirko Žmavc 
introniziran za Evropskega viteza vina z redovno stopnjo sve-
tnik. Evropski vitezi vina namreč napredujejo po redovnih sto-
pnjah. Najprej so hospesi ali hospite (gosti ali gostje omizja), 
nato pa vinski svetniki, vinski sodniki in na koncu vitezi vina.

V Cerkvenjaku sedaj deluje že šest evropskih vitezov vina, 
ki so vključeni v legaturo za Pomurje. To so Ivan Janez Pučko 
(z redovno stopnjo vinskega sodnika), Marjan Žmavc (vinski 
svetnik), Mirko Žmavc (vinski svetnik), Franci Zorko (hospes) 
ter Peter Kirič (vinski svetnik) in Darko Škrget (hospes). 

V Cerkvenjaku deluje tudi slovenski vitez vina Damjan Breznik.

Mirko Žmavc je na Veliki viteški svečanosti v Radencih prejel insigni-
je, s katerimi je postal vinski svetnik Evropskega reda vitezov vina.

Evropski vitezi vina se neodvisno od religij, politike, gospo-
darstva in stanovskih interesov zavzemajo za vinsko kulturo 
in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina, za znanstveno 
in raziskovalno delo z vinom, za kultivirane svečanosti, za iz-
boljšanje kakovosti življenja z vinom, za krščanske vrednote, 
za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno častno 
in splošno koristno neprofitno delo ter za socialne in dobrodel-
ne dejavnosti in kulturne ter znanstvene pobude. Zavzemajo se 
tudi za plemenita viteška prijateljstva, za človekovo dostojan-
stvo in evropske vrednote ter za mir. Slogan, ki vodi evropske 
viteze vina glasi: »Šele ko boš premagal zavist in se boš začel 
zavzemati za druge, boš postal pravi viteški človek.«

T. Kšela

MED NAŠIMI LJUDMI
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SREČANJE ZAKONSKIH 
PAROV 2019

Na Florjanovo nedeljo, 5. maja, je bilo v naši župnijski cer-
kvi srečanje zakonskih parov jubilantov, ko so ga v sodelova-
nju z župnijo že četrto leto zapored pripravili člani in članice 
župnijske Karitas. Srečanje se je pričelo s slovesno sv. mašo ob 
14. uri, katero je vodil upokojeni nadškof dr. Franc Kramber-
ger. Pri maši so vsi zakonski pari obnovili zakonsko zaobljubo. 

Pari od 50 do 35 let zakona

Pari od 30 do 5 let zakona

Na srečanje je bilo povabljenih 45 zakonskih parov, ki v leto-
šnjem letu obhajajo okrogli jubilej 50, 45, 40…. pa vse do 5 let 
zakona in ki so ga sklenili v naši župniji. Vabilu se je odzvalo 
24 parov, kar je procentualno približno enako kot pretekla tri 
leta. Kljub deževnemu in hladnemu vremenu, kar je za ta čas 
sicer zelo neobičajno, so se pari po končani sv. maši zadržali še 
lep čas v župnijski garaži, kjer je bila manjša pogostitev. 

Simona Kramberger, foto: Tomas Rudolf

SREČANJE SOŠOLCEV 
»LETNIK 1959«

Na dan nekdanjega praznika dneva mladosti, 25. maja, so 
se na Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici srečali sošolci 
in sošolke cerkvenjaške osnovne šole letnik 1959. Gre za eno 
od generacij, ki se srečuje pogosteje, tokratno njihovo sreča-
nje naj bi bilo že deseto, sicer pa vsaj na vsakih pet let. Kot 
povedo se srečanja zavlečejo do zgodnjih jutranjih ur. Baje je 
bilo tudi tokrat tako. Za srečanja skrbi pripravljalni odbor: Ire-
na Košnik, Ivan Simonič, Zinka Lorenčič, Cvetka Kocmut in 
Aleksander Blažič.

Svojim sovrstnikom so poslali 54 vabil, še nekaj pa njiho-
vim še živečim učiteljem, ki so v večini svojo odsotnost opra-

vičili. Povabilu se je odzvala le učiteljica Nada Voglar, katere 
najstarejši sin Miran je isti letnik in z njimi vseh osem let obi-
skoval šolo v Cerkvenjaku.

Pogrešali so tiste sošolce, ki niso prišli. Spomnili pa so se tudi že 
pokojnih sošolcev: Janeza, Štefke, Jožeta, Draga in dveh Ivanov. 

So generacija, ki se stara, ne po počutju in srcu, ampak v 
letih. Je generacija, ki je imela ali še ima v svoji sredini glas-
benike, bivše športnike, oficirja JLA, gostinca, učitelje, vzgo-
jiteljice, nenazadnje je njihov sošolec Marjan Žmavc, danes 
župan Občine Cerkvenjak. Nekje tretjina jih je že upokojen-
cev. Večinoma so ostali v domačem kraju ali nekje v bližini.

So tudi generacija, katera je morala poleg šole doma poprije-
ti za najrazličnejša kmečka dela in jih v šolo niso vozili.

Kot je med drugim povedala v nagovoru srečanja Irena Ko-
šnik, so si ustvarili družine in svoje domove, večina od njih so 
tudi dedki in babice. Spoznali so, da je v svetu veliko stvari, 
katerih si ne moremo izbrati sami ali o njih odločati. Toda med 
njimi so se tkale vezi prijateljstva, ki jih vseskozi negujejo in 
ohranjajo, četudi se v današnjem tempu življenja vedno nekam 
mudi in najdemo vse manj časa za pogovore.

Franc Bratkovič

IZ ŠOLE IN VRTCA

NOČ KNJIGE 2019
23. april je dan, ko praznujejo pisatelji, ilustratorji, knjižničar-

ji in vsi, ki imamo radi knjige. Letos smo se že že peto leto za-
pored pridružili mednarodnemu projektu NOČ KNJIGE 2019. 

Letos smo priredili bralno-gledališko druženje. Odprli smo 
vrata domišljiji; igranje, branje, pripovedovanje, ustvarjanje in 
nekaj sladkega – vse v enem večeru.

Igranje – mladi igralci, srednješolci iz Vitomarc, so zaigrali 
Povodnega moža, Prešernovega in modernega po priredbi An-
dreja Rozmana Roze. Valerija Ilešič Toš je njihova mentorica. 
Valerija se že mnogo let ukvrja z ljubiteljskim gledališčem. 
Učenci naše šole pa so zaigrali v igricama Sneguljčica malo dru-
gače in Pet pepelk. Gledališke dejavnosti so kar nekaj let priso-
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tne na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, od leta 2004. Delati z učenci, 
ki želijo igrati, se predstaviti na odru, to mi je v veselje. Branje 
še ni umrlo, vsaj na naši šoli so učenci, ki vzamejo v roke knjige 
in berejo. V tem večeru smo brali na drugačne načine, bolj slove-
sne, slavili smo branje in knjige. Učenci (55 učencev), bralci in 
učitelji so prebirali Pogumne punce, Lužo, pesem Pomisli, Pavč-
kove pesmi, pravljice... Brali smo, ustvarjali in se pogovarjali. 

In nekaj sladkega, palačinke in domači kompot, dišeč po cimetu.
Bilo je lepo in naslednje leto se bomo spet družili ob knjigah.

Jožica Vršič, učiteljica

ŠPORTNA PRIREDITEV 
»VETER V LASEH - S ŠPORTOM 

PROTI ZASVOJENOSTI«
S sloganom akcije S športom proti zasvojenosti! želimo 

mlade ozavestiti, da vse oblike zasvojenosti negativno vpli-
vajo na posameznikovo življenje, na drugi strani pa imajo 
športne aktivnosti in redno gibanje velik pozitiven učinek na 
splošno počutje in uspešnost na vseh področjih. Zato želimo 
z bogatim celodnevnim športnim in spremljevalnim progra-
mom doseči, da bi mladi preživeli dan ob športu in druženju s 
svojimi družinami in sovrstniki ter spoznali, da je šport v prvi 
vrsti zabava, sprostitev, druženje s prijatelji, veselje in smeh. 
Izvedbo programa Veter v laseh je omogočilo sofinanciranje 
Ministrstva za zdravje RS, Fundacije za šport in Športne unije 
Slovenije. Program je del prizadevanj Dober tek, Slovenija za 
več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Športna prireditev, ki jo na Osnovni šoli Cerkvenjak -  
Vitomarci izvajamo neprekinjeno od leta 2004 pod pokro-
viteljstvom Občine Cerkvenjak, Občine Sv. Andraž in v so-
delovanju s Športno unijo Slovenije, je potekala v soboto,  
11. 5. 2019, dopoldan, na zelo lepo urejenem večnamenskem 
kompleksu športnega parka v Cerkvenjaku. Vremenski pogoji 
so bili proti pričakovanju zelo dobri. Na svečani otvoritvi je imel 
organizator športne prireditve, Oto Hren, otvoritveni govor.

Prav tako sta udeležence pozdravila ravnatelj Osnovne šole 
Cerkvenjak- Vitomarci, Mirko Žmavc in župan Občine Cer-
kvenjak, Marjan Žmavc. Poslušali smo državno himno in hi-

mno akcije »Veter v laseh«.
Na prireditvi je bil prisoten tudi predstavnik Športne unije 

Slovenije, Žiga Sodržnik.
Za kvalitetno izvajanje aktivnosti v krosu, malem nogometu 

in streljanju z zračno puško, so skrbeli učitelji, strokovni sode-
lavci iz posameznih športnih klubov in vzdrževalci ŠRC.

V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu pri Občini Cerkvenjak smo organizirali delavnice 
varne vožnje v cestnem prometu. Na poligonih so učenci va-
dili spretnostne vožnje s kolesi, skiroji in rolerji. Gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak so s predavanji in 
gasilsko opremo predstavili protipožarno zaščito.

Za nemoten potek dejavnosti so skrbeli učitelji, strokovni 
sodelavci iz posameznih športnih klubov in vzdrževalci ŠRC. 
Za administrativne zadeve, razglasitve in podelitve priznanj so 
poskrbeli učitelji šole. Ponovno se je izkazalo zelo dobro so-
delovanje šole, lokalne skupnosti in prostovoljnih aktivistov v 
športnih klubih.

V krosu so učenke in učenci tekmovali na progah dolžine 
300m, 600m in 900m. Kros sta vodila Oto Hren in Cvetka 
Bezjak, mali nogomet Miha Čuček, streljanje z zračno puško 
pa Branko Peklar in Marjan Kocuvan.

260 učenk in učencev od prvega do devetega razreda je 
celo dopoldne pridno tekmovalo v krosu in malem nogometu. 
Na avtomatskem strelišču so starejši učenci lahko spoznavali 
osnove streljanja z zračno puško v tarčo.

Vseh udeležencev na prireditvi je bilo okoli 300. Po končanih 
tekmovanjih smo najuspešnejšim učenkam in učencem podelili 
spominske medalje, vsi učenci pa so prejeli spominske majice 
akcije in praktično darilo Športne unije Slovenije (flaške za vodo 
ali vrečo za copate). Prireditev je bila zaključena okoli 14. ure.

Organizator, koordinator: Oto Hren
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DOBRODELNI KONCERT – 
NAŠE PESMI, NAŠE SANJE

Dobro je tisto, ki združuje 

Petkov večer, 12. aprila 2019, je bil prežet z glasbo – s pe-
tjem, z igranjem in s plesom. Iz KD v Cerkvenjaku se je slišal 
bučen aplavz, namenjen nastopajočim na 4. dobrodelnem kon-
certu šolskega sklada.

  

Prireditev, ki nosi ime Naše pesmi, naše sanje, je tudi tokrat 
bila zelo dobro obiskana. Vsebinsko bogat program so pripra-
vili učenci OŠ Cerkvenjak –Vitomarci, povabilu na nastop pa 
so se odzvali tudi številni gostje; instrumentalisti, vokalisti in 
ansambli, med njimi tudi ansambel Poklon, Dvorjanski tambu-
raši, Lara Kramberger, ansambel Štajerski zvoki, Slovensko- 
goriški pihalni orkester KD MO Lenart ... Ravnatelj šole, mag. 
Mirko Žmavc, se je v svojih mislih o druženju, dobrodelnosti 
in plemenitih namenih zahvalil vsem sponzorjem, donatorjem 
in nastopajočim. Zbran denar bo v celoti namenjen delovanju 
šolskega sklada, torej učencem OŠ Cerkvenjak – Vitomarci. 
Prireditev smo pripravili v duhu misli Aldousa Huxleya: »Do-
bro je tisto, ki združuje«.

Saša Pavlič, predsednica ŠS

Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak

PROJEKT TURIZEM - DOMA 
JE NAJLEPŠE

V vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak smo tudi letos uspešno so-
delovali (5. in 6. skupina) v projektu Turistične zveze Slovenije 
in skupnosti vrtcev Slovenije - Z igro do prvih turističnih kora-
kov. Naslov našega projekta je bil »Doma je najlepše«. Skozi 
celotno šolsko leto smo spoznavali in bogatili svoje znanje o 
značilnostih in posebnostih našega domačega kraja. Otrokom 
smo omogočili različne poučne in zanimive dejavnosti. Da bi 
dobili najbolj pomembne informacije o našem kraju, smo se na 
pomoč obrnili na Turistično informacijsko pisarno Cerkvenjak 
(TIC). Tam nas je odprtih rok in prijaznega nasmeha sprejela 
Martina Breznik. Predstavila nam je svoje delo in pomen pi-
sarne TIC, nato smo se odpravili na turistični ogled po okolici 
Cerkvenjaka. Poučili smo se o simbolih in pomenu grba naše 
občine in ga tudi likovno upodobili. 
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Nekega dne nas je obiskal poštar in nam prinesel pismo. 
Zelo smo se ga razveselili, saj so nam pisali otroci z vzgoji-
teljicama iz Vrtca Šmarje pri Kopru. To je bila odlična prilo-
žnost, da našim novim prijateljem predstavimo svojo skupino, 
vrtec in kraj, v katerem živimo. Lotili smo se pisanja, risanja, 
lepljenja ... in nastalo je pismo, ki je kmalu odpotovalo na dru-
gi konec Slovenije.

 Izdelali smo maketo domačega kraja, na katero smo brez te-
žav umestili pomembne zgradbe oz. objekte. Osredotočili smo 
se tudi na izdelavo turističnega spominka, ki bi predstavljal naš 
vrtec. Tako smo izdelali pikapolonice, ki so nam vsem zelo bli-
zu in katero ime se skriva že v samem imenu vrtca. Ob zaključ-
ku projekta smo pripravili razstavo naših izdelkov v večnamen-
skem prostoru, kjer so si jo lahko ogledali vsi obiskovalci. 

VOŽNJA S KOLESI IN 
SKIROJI V VRTCU

Najstarejša skupina otrok v vrtcu Pikapolonica Cerkvenjak 
se je v mesecu maju, v okviru programa Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Cerkvenjak preizkusila v vožnji s 
kolesi in skiroji. Vožnja je potekala med postavljenimi ovirami 
na izpraznjenem parkirišču vrtca, v tednu od ponedeljka, 20. 
maja, do petka, 24. maja 2019. Otroci so se seznanili tudi z 
osnovnimi pravili vožnje s kolesi in skiroji ter z nujno opremo, 
ki služi varnosti v prometu. Otroci so v dejavnostih uživali in 
pridobivali nove veščine in znanja.

Karmen Borko, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

Z izvedenim projektom smo zelo zadovoljni. Uspešno smo 
uresničili vse zastavljene namene in cilje. Uživali smo v raz-
iskovanju našega domačega kraja, pri čemer smo lahko le še 
potrdili, da živimo v res čudovitem kraju. V neposredni bližini 
imamo vse, kar potrebujemo za kakovostno, zdravo in srečno 
bivanje - od različnih pomembnih zgradb do zanimivih in bo-
gatih turističnih ter kulturnih znamenitosti. Ob vsem tem pa nas 
obdaja še čudovita narava v vsej svoji raznolikosti. Povsod je 
lepo, a doma je najlepše ... 

Natalija Zamuda
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RINGARAJA 
Zaključna prireditev vrtca – Pikapolonica Cerkvenjak
12. 6. 2019 ob 16.30 uri v Domu kulture Cerkvenjak

Otroci imajo v sodobnem svetu veliko možnosti za glasbe-
no ustvarjanje. Na tržišču najdemo veliko različnih izvajalcev 
otroške glasbe, plastična otroška glasbila in različne zvočne 
igrače. Ob vsem tem pa pozabljamo na naše ljudsko izročilo, 
ljudske pesmi in igre, ki so del naše preteklosti in kulturne de-
diščine. Poznavanje ljudskega izročila je pomembno, saj se le 
tako lahko ohranja in prenaša naprej. Ljudsko izročilo se je v 
preteklosti prenašalo spontano, tako, da so ga mlajši otroci ob 
delu ali pri igri prevzemali od starejših vrstnikov in odraslih.

Zaradi sodobnega načina življenja se otroci z ljudskim izro-
čilom ne srečujejo več tako pogosto. Pri prenašanju in ohranja-
nju ljudskega izročila ima poleg družine veliko vlogo vrtec, ki 
z načrtovanimi dejavnostmi ohranja veselje pri petju ljudskih 
pesmi, plesanju ljudskih plesov in učenju ljudskih iger in iz-
števank. Ljudsko izročilo lahko vključujemo v različne dele 
dnevne rutine, ga povezujemo z ostalimi področji dejavnosti 
ali pa ga v vrtec vključimo v okviru projektnega dela. Otrok 
se na podlagi dejavnosti v povezavi z ljudskim izročilom se-
znanja z načinom življenja, običaji in navadami v preteklo-
sti. Z vnašanjem otroškega ljudskega izročila v vrtec želimo 
otrokom privzgajati pozitiven odnos do naše zgodovine, tra-
dicije in kulturne dediščine. Hkrati otroci s tem pridobivajo 
pomembne vrednote za spoštovanje svoje kulture in kulture 
drugih narodov. Skozi uresničevanje dejavnosti v povezavi z 
otroškim ljudskim izročilom omogočamo, da bodo otroci ljud-
ske pesmi, igre, plese, ki jih bodo spoznali že v vrtcu, ohranjali 
in prenašali na sovrstnike.

Tako smo na zaključni prireditvi zaplesali in zapeli nam 
najbolj znane in primerne za našo starostno stopnjo naslednje 
plese in pesmi: Naša četica, Bela lilija, Pika poka pod goro, 
Ob bistrem potoku je mlin, Rdeče češnje rada jem, Kaj nam 
pa morejo, Čindara.

Program sta nam popestrila harmonikarja Lukas Kocmut in 
Danej Hojnik, za kar se jima najlepše zahvaljujemo.

Vsako leto pa se od vrtca poslovi tudi veliko otrok, zato so 
se nam predstavili tudi mini maturanti z njihovo koračnico in 
pesmijo. G. ravnatelj jim je podelil tudi priznanja.

Otroke in starše smo ob zaključku programa skromno pogo-
stili v avli naše dvorane.

Vzgojiteljice: Tamara Majerič, Patricija Vilčnik, Zinka Lorenčič

MALI PRINC
Mali princ je fant z nekega planetoida. Tam je bilo dovolj 

prostora le zanj, za tri vulkančke in vrtnico. Vrtnico, ki je bila 
zanj edinstvena. 

Cvetica, ki je bila edina na njegovem planetu, je postala njego-
va prijateljica. Dejala mu je, da je edina. Prav zaradi tega jo je 
princ zelo cenil. Med potovanjem po drugih planetih pa je princ 
videl še tisoč vrtnic, ki so bile prav take kot njegova. Postal je 
jezen nanjo, saj je mislil, da mu je lagala. Princ je srečal tudi lisi-
co. Neudomačeno lisico, ki je želela, da jo princ udomači. Zaple-
tla sta se v pogovor. Povedala mu je, da je njegova vrtnica kljub 
še tisoč drugim - posebna. Edinstvena. Z njo je stkal prijateljstvo. 
Zanjo je skrbel, jo občudoval. Princ je lisici potarnal o cvetičini 
laži. Ta pa mu je odgovorila, da je bistvo skrito očem. Ne da se 
ga videti. Princ ni mogel tisoč vrtnic soditi po videzu. Bile so 
take kot je njegova. A prav nobena ni imela takega značaja. Ni 
bila njegova prijateljica. Nobene ni poznal. In prav zato je bila 
njegova vrtnica posebna. Imela je vrednote, ki jih morajo imeti 
pravi prijatelji. Zvestoba, pomoč, odgovornost. »Bistvo je očem 
nevidno.« Ljudi ne moremo soditi po zunanjosti. Prijateljev si 
ne moremo zbirati na tak način. Ljudi moramo spoznati, sprejeti 
njihov karakter in navade, saj smo prav vsi edinstveni. 

V knjigi mi je bil najbolj všeč prav mali princ. Bil je v situa-
ciji, v kateri se tudi mi velikokrat znajdemo. Včasih podvomi-
mo v izrečene besede ali jim ne verjamemo. Pa vendar tistim 
pravim prijateljem lahko zaupamo. Kot je princ na koncu tudi 
svoji vrtnici. Vedel je, da mu ni lagala. Res je bila edina, ena 
in edina. Princ je po pogovoru z lisico spoznal pomen besedne 
zveze ''pravo prijateljstvo''. Spoznal je veliko oseb; svetilni-
čarja, pijanca, geografa, kralja, lisico in tisoč vrtnic. A v njih 
ni našel prijateljstva. Ni našel vrednot, ki bi mu ustrezale. Ni 
našel nikogar, ki bi bil tak kot njegova roža.

Knjiga je bila zanimiva. Na nek način pa tudi poučna s svo-
jim sporočilom, da je bistvo očem nevidno, če hočemo videt, 
glejmo s srcem. 

Pia Peklar, 9. b

KONS 9
9. b obsojajo učitelje,

učitelji obsojajo učence.
V šoli kaznujejo učence?

Smo 9. b nevarni?
Klepetamo, kričimo, se ne učimo.

Vsi devetošolci protestiramo.

Paragraf:
X: Pripadajo nam proste sobote.

Y: Preobremenjeni smo - rabimo rešitev!
Z: NPZ – zahtevamo ukinitev.

X: Telefoni prepovedani.
9 let smo sedeli v šoli.

Še najmanj 4 leta bomo.
Učenje do kon'c življenja.

Vi žalujte!
A mi, ne bomo.

Mi gremo naprej,
se učit za življenje, in ne

za šolo!!!
Živa Mohorič, 9. b

MLADI PIŠEJO
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SVETOVNI DAN BREZ 
TOBAKA 2019

Vsako leto 31. maja obeležujemo svetovni dan boja proti 
kajenju, ki je letos potekal pod geslom »Brez tobaka za zdravje 
pljuč«. Dim iz cigaret ima zaradi vsebnosti škodljivih snovi 
hude posledice na zdravje pljuč kadilcev. Škodljivo vpliva tudi 
na zdravje pljuč nekadilcev, ki so izpostavljeni cigaretnemu 
dimu in jih imenujemo pasivni kadilci. 

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da v tobačnem 
dimu iz različnih tipov tobačnih izdelkov, kar vključuje tudi 
elektronske cigarete, najdemo okrog 4000 kemikalij. Izmed 
vseh teh jih je 50 dokazano kancerogenih, preko 250 pa jih 
ima druge zdravstveno negativne posledice. 

Ko cigaretni dim vstopi v pljuča, se na stenah pljuč razta-
pljajo kemikalije, ki preko pljučnih por vstopajo v telo. Takoj-
šnji in nekaj ur trajajoč učinek je, da celice po celotnem telesu 
prejemajo manj kisika. Tako tobačni dim preprečuje zadostno 
predihanost celotnega telesa. Učinki, ki jih lahko zaznamo, 
so kratka sapa, slabša telesna kondicija, bleda in hitreje sta-
rajoča se koža, slabši spomin, bolj pogosti prehladi... Učinki, 
ki so očem skriti, so hitrejše staranje celotnega telesa in torej 
vseh organov, prizadeta so predvsem pljuča, ki potemnijo in 
z leti vedno bolj izgubljajo svojo funkcijo. Ko se telo po letih 
kajenja ne zmore več boriti proti slabim učinkom cigaret, se 
pojavljajo različne vrste rakavih obolenj. Večina se šele takrat 
zave, da bi lahko za svoje zdravje naredili nekaj več v prete-
klosti, a je velikokrat za spremembo prepozno.

ZDRAVJE

MALI PRINC
Mali princ je majhen deček, ki prihaja iz oddaljenega pla-

netoida. Na prvi pogled se zdi, da je tak kot milijoni drugih 
dečkov, toda obiskal nas je, da nas skozi svojo radovednost in 
igrivost nauči o lepoti našega sveta.

Princ naš planet obišče tudi zato, ker želi najti prijatelje. 
Prijatelji so zelo pomembni. Brez njih bi bil svet pust in pra-
zen. Toda najpomembneje je najti prijatelje, ki jim lahko vse 
zaupaš in jih udomačiš, tako kot je Mali princ udomačil lisi-
co in vrtnico. Prevečkrat pozabljamo na vrednote kot so zau-
panje, spoštovanje, iskrenost in preživljanje časa s prijatelji. 
V današnjem svetu, kjer se pojavljajo vse večje razlike med 
bogatimi in revnimi pri izbiranju prijateljev postaja vedno 
bolj pomembno koliko denarja kdo zasluži, kakšen avto vozi, 
kakšno hišo ima … Toda odnosi med ljudmi morajo biti naj-
pomembnejši. Ljubezen, prijateljstvo ter odgovornost so pove-
zani, ko prijatelja enkrat imamo, moramo ta odnos negovati 
in čuvati ter se sčasoma udomačiti za vedno. To je tudi lisica 
povedala Malemu princu, ko sta se poslavljala. Rekla mu je, 
da moramo gledati s srcem, saj je bistvo očem nevidno. To mu 
je povedala, ker je princ na Zemlji videl na tisoče vrtnic, ki so 
bile na las podobne njegovi in ga je to zelo razžalostilo, ker je 
mislil, da je njegova vrtnica edina. Toda lisica mu je povedala, 
da je njegova vrtnica zanj posebna, saj jo je zalival, pokrival 
ter ščitil pred gosenicami. Bil je odgovoren za vrtnico. Kogar 
imamo radi, za tistega smo odgovorni. Knjiga mi je bila zelo 
všeč, saj ni primerna samo za otroke, ampak se lahko iz nje vsi 
nekaj naučimo, npr. prijateljev ne moreš kupiti, ohrani otroka 
v sebi, treba je gledati s srcem, bistvo je očem nevidno.

Tamara Borko, 9. a

Kajenje kot že omenjeno škoduje tudi pasivnim kadilcem. 
Odrasli pasivni kadilci imajo povečano tveganje za bolezni 
srca in ožilja v primerjavi z nekadilci. Poleg tega se pri njih 
v večji meri pojavljajo težave z dihali, ki se kažejo kot astma 
ter pogosta vnetja dihal. Tudi pasivno kajenje lahko dokazano 
povzroča rakava obolenja pljuč. Bolj kot je oseba izpostavlje-
na, večje so možnosti. Najbolj izpostavljeni so tisti, ki so vsa-
kodnevno v okolici, kjer se nahaja tobačni dim kadilcev, na 
primer v notranjih prostorih domačega okolja.

Otrokom tobačni dim škoduje veliko bolj kot odraslim pa-
sivnim kadilcem. Njihova telesa rastejo in se spreminjajo, or-
gani še niso dokončno razviti. 

Zaradi omenjenih fizioloških posebnosti imajo veliko manj 
učinkovito obrambo pred škodljivim dimom iz okolice. Poleg 
tega se otrok težje umakne iz okolja, kjer se kadi, saj nima za-
vedanja o tem, v kako škodljivem okolju se nahaja. Pomembna 
in odgovorna naloga odraslih je, da zaščitijo svoje in tuje otro-
ke pred vdihavanjem cigaretnega dima.

Otroci lahko zaradi bivanja v okolju, ki je onesnaženo s ci-
garetnim dimom, razvijejo različna obolenja. Izmed teh lah-
ko izpostavimo zakasnjen in nepopoln razvoj pljuč, astmo, 
bronhitise, bolj pogosta vnetja pljuč, vnetja srednjega ušesa 
ter kronični kašelj. Posebej ogrožena skupina so novorojenčki, 
cigaretnemu dimu pa se morajo izogibati tudi nosečnice, saj 
ima lahko njihov dojenček kot posledico nizko telesno težo in 
s tem povezane težave ob rojstvu in kasneje v življenju.

Vsi, ki razmišljate o prenehanju kajenja imate možnost, da 
preko zdravstvenih programov poiščete podporo. Na voljo je 
tudi brezplačna anonimna številka 080 27 77, ki deluje vsak 
dan, tudi ob nedeljah in praznikih, v času med 7. in 10. uro zju-
traj in med 17. in 20. uro zvečer. Na to številko, ki je objavlje-
na na vsaki cigaretni škatlici, se lahko za obrnejo po pomoč 
tisti, ki bi želeli prenehati s kajenjem. 

Predvsem pa polagam na srce vsem, ki ne boste prenehali 
kaditi in o tem ne razmišljate, da zaščitite ljudi v okolici, vaše 
otroke in vaše ljubljene, s tem, da ne kadite v njihovi bližini ali 
v zaprtih prostorih.

Tina Purgaj Gorc, dr. med.
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lončarskih peči, manipulativni prostor med pečmi, odpadne 
jame in druge pritikline.

Odkrite lončarske peči in z njimi povezani objekti v Coge-
tincih so po ugotovitvah strokovnjakov neposreden dokaz za 
proizvodnjo keramike v pozni antiki na podeželju. Kot so na 
osnovi radiokarbonskih analiz vzorcev ogljika iz peči ugotovi-
li strokovnjaki, je lončarski obrat v Cogetincih obratoval ko-
nec 4. in v prvi polovico 5. stoletja, torej pred dobrimi 1600 
leti. To umestitev najdišča v čas potrjuje tudi tipološka analiza 
izkopanih vzorcev keramike.

Da se je v starih časih lahko na določenem mestu razvilo lon-
čarstvo, so morali biti izpolnjeni določeni pogoji. Med drugim 
so morali imeti ljudje na voljo zadostno količino primerne gline, 
dostop do vode in les za žganje. Vse to so v Cogetincih imeli.

Večji delež lončenine, ki so jo izkopali v Cogetincih, je pri-
padal posodam tako imenovane grobe hišne lončenine, samo 
nekaj posod je bilo izdelanih iz bolj fino prečiščene lončarske 
mase. Šlo je v glavnem za lončene lonce, posode, pladnje, skle-
de, vrče, krožnike, skodelice, kozarce in druge lončene izdel-
ke za hišno rabo oziroma za kuhanje, shranjevanje in strežbo. 
Skupaj so v opuščenih pečeh, odpadnih jamah in na manipu-
lativnem prostoru pred lončarskim obratom, ki je proizvajal 
domačo hišno lončenino, našli 27.098 fragmentov keramike iz 
konca 4. in prve polovice 5. stoletja.

Vso najdeno lončenino so strokovnjaki podrobno proučili 
in razvrstili tako po vzorcih in receptih gline kot po oblikah 
in načinu izdelave posodja. Neverjetno je, kaj vse lahko stro-
kovnjaki s sodobnimi raziskovalnimi metodami in pripomočki 
ugotovijo pri proučevanju izkopanin. Od kod so v pozni antiki 
cogetinški lončarji dobivali glino? Po kom so se zgledovali pri 
pripravi receptov? Pod vplivom katerih kultur so oblikovali 
posodje in vzorce na njem in še in še bi lahko naštevali. Te 
ugotovitve so jim v pomoč pri proučevanju preteklosti, ki je 
naša največja učiteljica. Zato je mogoče pričakovati, da bodo 
izsledki izkopavanj v Cogetincih še dolgo odmevali v zgodo-
vinski stroki.

T. Kšela

80 LET OD IZDAJE PRVE 
KOPRIVČEVE KNJIGE 

KMETJE VČERAJ IN DANES
Ignac Koprivec je bil pisatelj osrednjih Slovenskih goric. 

Rodil se je 26. junija 1907 v Drbetincih in umrl 8. decembra 
1980 v Ljubljani. Njegova starša sta bila kajžarja Elizabeta in 
Jožef Ljubec. Oče mu je umrl leta 1915 na ruski fronti. Prii-
mek Koprivec je začel uporabljati že leta 1935. Uradno ga je 
menjal leta 1946. Med vojno mu je rojstni priimek pomagal pri 

BILO JE NEKOČ

ANTIČNI LONČARSKI OBRAT 
V COGETINCIH 

Malo občin se lahko pohvali, da je pred 1600 leti na njenem 
območju že tekla obrtna proizvodnja. Občina Cerkvenjak je 
ena od njih, saj je v Cogetincih konec 4. stoletja in v prvi po-
lovici 5. stoletja obratoval lončarski obrat, ki je proizvedel za 
takratne čase veliko lončenih skled, posod, skodelic in druge 
posode.

Ob gradnji avtoceste Maribor–Lendava so v Cogetincih pri 
Cerkvenjaku naleteli na arheološko najdišče, zato so leta 2006 
izvedli zavarovana arheološka izkopavanja. Z njimi so na ob-
močju parcel št. 1077/1, 1077/2, 1080 in 1081 k. o. Cogetinci 
odkrili rimskodobno najdišče.

Na tej lokaciji za Gostilno pri Mileni, ki so jo morali zaradi gradnje 
avtoceste podreti, je konec 4. in v prvi polovici 5. stoletja stal pozno 
antični lončarski obrat, v katerem so proizvajali lončenino za hišno 
rabo (danes bi rekli za široko potrošnjo).

Mnogi domačini iz osrednjih Slovenskih goric so se v času, 
ko so na trasi bodoče avtoceste v Cogetincih potekala izko-
pavanja, spraševali, kaj bodo arheologi pod zemljo našli in 
na osnovi tega odkrili. Danes to vemo, saj je v okviru zbirke 
Arheologija na avtocestah Slovenije že leta 2013 izšla publi-
kacija Cogetinci pri Lenartu. Njena avtorica je Milena Horvat 
s sodelavci Bojanom Djurićem, Sabino Kramar, Dimitrijem 
Mlekužem, Vanjo Cetin in Ildiko Pinter. Publikacijo je izdal 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Iz publikacije izhaja, da najdišče leži na blago nagnjenem 
pobočju dolinskega dna pod hribom Ivanjski Vrh. Na severu 
ga zamejuje brengovska lokalna cesta Lenart–Sp. Ivanjci, na 
jugu pa Cogetinski potok. Najdišče leži tik za lokacijo, na ka-
teri je do izgradnje avtoceste stala gostilna na križišču, kjer se 
je cesta iz Cerkvenjaka priključila na cesto Lenart–Sp. Ivanjci.

Najprej so najdišče površinsko pregledali in izkopali tri te-
stne jarke velikosti kvadratnega metra. Količina rimskodobnih 
artefaktov in v testnih jarkih odkrita močno ožgana plast ilovi-
ce je potrdila obstoj arheološkega najdišča. Njegova površina 
je bila z oranjem poškodovana do globine 30 centimetrov, pod 
cesto pa samo do 20 centimetrov.

Pred arheološkim izkopom je površino pokrivala njivska 
površina s posevki pšenice in koruze. Po tem, ko so odstranili 
ornico rjave in rumeno rjave barve, so naleteli na antično kul-
turno plast črne barve, močno prepojeno z žganino.

Izkopavanja in kasnejša raziskovanja so pokazala, da je v 
pozni antiki v Cogetincih stal lončarski obrat. Sestavljali so ga 
trije gospodarski in en stanovanjsko-gospodarski objekt, šest 
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V BESEDI IN SLIKI

svobodnem gibanju po Ljubljani, saj so okupacijske oblasti za-
man iskale Koprivca. Osnovno šolo je obiskoval v Vitomarcih, 
klasično gimnazijo v Mariboru, katere pa ni dokončal. Brat 
Franc mu je pomagal, da se je v Hrastniku ob Savi zaposlil kot 
zidar in se šolal ob delu. Leta 1934 se je preselil v Ljubljano, 
privatno končal srednjo tehnično šolo in na Filozofski fakul-
teti izredno študiral slavistiko. Poslušal je predavanja tudi na 
drugih fakultetah, vendar izpitov ni opravljal. Preživljal se je s 
priložnostnimi deli in se kot študent udejstvoval med levičarji, 
združenimi v akademsko društvo Mladi Triglav. Med vojno 
je bil aktivist 0F in član ile-
galnega odbora slovenskih 
kulturnih delavcev, ki se je 
na plenumu 1941 odločil 
za kulturni molk. Leta 1943 
je odšel v partizane in po-
stal načelnik propagandne-
ga odseka pri GŠ NOV in 
POS ter vojni dopisnik in 
urednik Slovenskega parti-
zana. 1944 leta je sodeloval 
pri ustanavljanju narodnega 
gledališča na osvobojenem 
ozemlju in bil propagandist 
na Primorskem. Po vojni 
se je zaposlil v uredništvu 
Ljudske pravice. 

Vseskozi je Koprivec ostal povezan z domačimi kraju, tudi 
Cerkvenjakom, kjer imel prijatelje in pisal v svojih knjigah o 
življenju v teh krajih. Mnogi liki oziroma osebe v njih so bili 
prepoznavni, zato pri teh ljudeh ni bil preveč priljubljen. Ne-
koliko starejši jih lahko prepoznajo še danes, čeprav je od iz-
daje njegove prve knjige minilo že 80 let. Narodopisne črtice 
iz Slovenskih goric, Kmetje včeraj in danes, knjigo je ilustriral, 
akademski slikar Maks Kaučič, natisnil Tisk učiteljske tiskar-
ne v Ljubljani, založila hranilnica pri sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah, je izšla leta 1939. V knjigi je skozi prizmo ljudskih 
folklornih prvin predstavil socialne odnose med kmeti. V črti-
cah se je dotaknil malega človeka, ki ga zaznamujeta beda in 
alkohol in ki ga zaradi slepe vere v katoliško Cerkev izkorišča 
duhovščina. Knjiga je dvignila veliko prahu, v klerikalnih kro-
gih pa zbudila ogorčenje. Bila je zaplenjena z obrazložitvijo, da 
krši javno moralo in izziva verski razdor. Kljub temu je skoraj 
v celoti prešla v roke bralcev. » Največji del naklade je varno 
spravil sin trgovca (Tušaka op. av.) iz Cerkvenjaka: kar okoli 
250 izvodov je z otroškim vozičkom prepeljal na svoj dom in 
dnevno po tri knjige prinašal v trgovino, kjer so v kratkem vse 
pošle« še pred vojno je pripravil drugo samostojno delo, zbirko 
novel Vaške podobe o tragični problematiki viničarjev in vini-
čarstva. Vzrok, zakaj knjiga ni izšla, ni znan, je pa to značilnost 
Koprivca. Podobno se je zgodilo z rokopisno zbirko vojnih čr-
tic Za svobodo, ki so prišle na dan po njegovi smrti, črtica Prvo 
ponižanje pa je bila objavljena v reviji Borec. V zapuščini je 
ostal tudi daljši osnutek romana Ptica ne leti visoko.

Deset let po Kmetje včeraj in danes, leta 1949, je izšla zbirka 
povesti Sestanki. V zbirki ostaja zvest viničarski tematiki, po 
osvoboditvi je postavil v ospredje zgodbe iz osrednjih Sloven-
skih goric. V Sestankih je objavil osem zgodb z reportažnimi 
naslovi: Zadruga je dobila nov upravni odbor, Sestanek pred 
cerkvijo, Okrajni magazin – podružnica v Brezovjaku, Padle 
so prve snežinke, Množični sestanek, Tajni sestanek, Ni pravi-
ce in Na licitaciji. Leta 1954 je izšla Nevidna steza. Leta 1957 
pa za Cerkvenjačane zanimiv roman na 465 straneh, Hiša pod 
vrhom. Roman zajema široko časovno obdobje od depresivnih 
let pred drugo svetovno vojno, do vrtinčastih dni po osvobodi-
tvi. Roman, ki je bil napisan že leta 1955, je izšel pri Državni 
založbi Slovenije. Nekatera poglavja iz romana je Koprivec 
objavil že v Prešernovem koledarju za leto 1951, ki ga je urejal 
v letih 1949 do 1952. Osrednji osebi v Hiši pod vrhom sta Na-
nika in Tunek ter kmetija, dodeljena z agrarno reformo.

 Z Ignacem Koprivcem sta slovenskogoriška zemlja in njen 
kmet našla svojega pisatelja in odličnega poznavalca. Zlasti s 
socialno realističnim romanom Pot ne pelje v dolino, izdanim 
leta 1965. V romanu so opisani konflikti med povojno kolekti-
vizacijo in kmečkim ljudstvom. Ta Koprivčev roman po svoji 
umetniški prepričljivosti in izpovedni resničnosti predstavlja 
eno najboljših del, kar jih je bil po vojni napisanih na to temo. 
Za to delo je bil tudi prejemnik nagrade Prešernovega sklada.

Rad je zahajal v Cerkvenjak k svojim prijateljem - Vladu 
Tušaku, Vladu Lorberju in čevljarju Ivanu Pukšiču, svojemu 
nekdanjemu rodnemu sovaščanu. Pri Lorberju, kot govorijo 
viri, naj bi tudi pisal.

Viri: arhiv avtorja, pripovedovanja starejših občanov, Štajer-
ski Tednik in splet

Franc Bratkovič

TAKŠNIH PRIZOROV JE 
VSE MANJ

Na tale prizor smo naleteli v Cogetincih pri Kramberger-
jevih. Pa naj kdo reče, da njihovim telicam ne gre lepo.

F. B. 
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AMARILIS
Jerica Vogrin iz Žu-

petincev ob priljubljeni 
čebulnici amarilis, ki je 
imel okrog 30 cvetov, 
na fotografiji se še niso 
vsi razcveteli. 

S. S.

NESTANOVITNE VREMENSKE 
RAZMERE IN REKORDI

 Zime niso več to, kar so bile, kuriti pa moramo veliko dlje. In 
to zimo, ki pravzaprav ni bila prava zima, smo kurili osem me-
secev. Snega je to zimo pri nas bilo le za vzorec. Še največ ga je 
bilo leta 1952, ko so se morali ljudje izkopavati iz svojih domov.

Letošnji februar je pri nas v Sloveniji postregel z novimi 
rekordi, ne snežnimi, temveč temperaturnimi. Temperaturna 
razlika med jutrom in popoldnevom je bila velika zlasti 28. 
februarja, ko je ponekod na vzhodu države presegla 25 sto-
pinj Celzija in bila blizu rekordne vrednosti zadnjih deset let. 
Denimo, februarja leta 1929 je zamrznilo morje. Na podeželju 
je zmrzovala živina, v kleteh je zmrznilo vino. Temperatura v 
Ljubljani je padla pod -20 stopinj. Časopis Jutro je 16. febru-
arja pisal, da so bile nevzdržne razmere po vsej takratni državi. 
V Kroniki sodnije sv. Lenart pa je Ožbolt Ilaunig zapisal, da 
mora « za 3. februar 1929 kot posebnost omeniti nenavaden 
mraz, ki je nastopil zaradi silne množine padlega snega. 2. fe-
bruarja je bilo v Slovenskih goricah 32 do 34 stopinj Celzija 
mraza, kar tudi najstarejše ljudi ne pomnijo. Ljudje zaradi za-
metov in mraza ne morejo priti do sodnije ». 

Letos so svoje naredili tudi ledeni možje in Zofka, ki godu-
je 15. maja. Ti so bili najhladnejši v zadnjih štiridesetih letih. 
In kaj lahko rečemo za letošnjo pomlad, topel začetek, hladen 
konec. Februar in marec sta bila nadpovprečno topla. Maj pa 
precej hladen, vetroven in deževen. Kakšno bo poletje nam me-
teorologi, ne znajo z gotovostjo napovedati. Dejstvo pa je, da 
smo zaradi vremskih razmer ostali brez prvih letošnjih češenj, 
ki so spokale in zgnile.

Vira: Internet in ARSO 

F. B.

ZAKAJ NE BI SLOVENIJE 
IDENTIFICIRALI S 
ČEBELNJAKOM?

Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben 
produkt trajnostnega – zelenega turizma, čebelarski turizem. 
Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in čebele kot simbol 
čiste narave imajo pri Slovencih poseben status. Razvoj čebe-
larske turistične ponudbe v zadnjih letih predstavlja pomem-
ben ključ k ohranjanju slovenskega čebelarstva, še posebno 
v zadnjih letih, ko je pridelava medu slabša. Z razglasitvijo 
svetovnega dne čebel pa je ta panoga postala pomembna tudi 
z gospodarskega vidika drugih panog v Sloveniji, saj privablja 
mnoge turiste, ljubitelje narave in čebel. 

Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebelarsko tra-
dicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se kaže tudi na po-
dročju čebelarskih spominkov, ki predstavljajo izjemnost naše 
dediščine. Nekateri spominki kot so npr. panjske končnice, 
lectova srca, dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz medu 
so že zastopani na našem trgu in so pogosto tudi del protoko-
larnih daril, saj so povezani z našo tradicijo, kranjsko čebelo 
in slovenskim čebelarstvom. Poleg teh na slovenskem trgu 
najdemo številne ponudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, 
ročno izdelane spominke iz naravnih materialov, povezanih z 
zgodovino in kulturo določenega kraja ali države.

Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva so naklo-
njeni čebelarskim spominkom in na trgu se pojavljajo nove 
in nove ideje spominkov na področju čebelarstva.  S ciljem 
zbrati pestro ponudbo spominkov, je Čebelarska zveza Slo-
venije v letu 2017 objavila natečaj za čebelarske spominke 
in darila povezana s čebeljimi pridelki in izdelki in objavila 
spletni katalog spominkov na področju čebelarstva, ki je do-
stopen na spletni strani http://www.czs.si/spominki/. Predloge 
spominkov za v e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo 
na naslov Čebelarske zveze Slovenije in v primeru, da bo ko-
misija ocenila primernost spominkov, bomo le te dodali med 
ostale spominke. V spletnem katalogu boste našli opise različ-
nih spominkov, ponudnike  in njihove kontakte.

Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med. Pri tem je 
potrebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša med vključen v EU 
sheme kakovosti: Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo 

in Kočevski gozdni med in Kraški med z zaščiteno označbo po-
rekla. Pri tujih turistih je prepoznavnost EU simbolov kakovosti 
zelo dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh simbo-
lov, saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega je iz samega ime-
na razvidno poreklo, kar evropskemu potrošniku veliko pomeni. 

Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj zabavnega, iska-
nje nečesa kar spominja na kraj potovanja in turistom predsta-
vljajo otipljiv dokaz doživetja obiskane dežele. Preko spomin-
kov doživljajo kulturo dežele, se z njo povežejo. Zakaj Slovenije 
ne bi identificirali s čebelnjakom, tako kot Pariz identificiramo 
z Eifflovim stolpom? To, da svetovni dan čebel praznujemo na 
rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janša, je veliko pri-
znanje ne samo slovenskemu čebelarstvu temveč tudi Sloveniji.

Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije
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Vprašanje
»Draga, ali si si ti kdaj želela, da bi bila pravi moški?« je mož 
vprašal ženo.
»Ne, pa ti?« je odvrnila žena.

Snaha in tašča
»Če ne bi bilo moje snahe, ne bi nikoli videla zdravilišča,« je 
starejša gospa dejala svojim prijateljicam.
»Ali ti je bivanje v zdravilišču plačala snaha?« so povprašale 
prijateljice.
»Ne, samo po stopnicah me je porinila.«

Koristna naprava
»Babica, kje imaš ti tisto napravo za lupljenje krompirja?« je 
vnukec vprašal babico.
»V vinogradu kosi, če imaš v mislih dedka.«

Čebela in tašča
»Kakšna je razlika med čebelo in taščo?«
»Nimam pojma.«
»Čebela, ki te piči, umre. Tašča pa oživi, če te piči.«

Tri faze
»Ženske imajo trofazno življenje.«
»Kako to misliš?«
»Najprej jezijo očeta, potem živcirajo moža, v tretji fazi pa 
sitnarijo zetu.«

Štiri faze
»Moški imajo štiri fazno življenje.«
»Kako to misliš?«
»Najprej jezijo očeta in mamo, potem težijo ženi, v tretji fazi 
morijo vnuke, na koncu pa gredo na živce sami sebi.«

Najboljši fant
»Dolgo sem iskala primernega fanta. Sedaj sem našla pame-
tnega, poštenega in lepega,« je dekle dejalo svoji prijateljici.
»In za katerega od teh treh se boš odločila?«

Vozniški izpit
»Gospod inštruktor, ali bom dobil vozniško dovoljenje,« je po 
testni vožnji z avtomobilom kandidat vprašal predsednika iz-
pitne komisije.
»Da, za avtobus in za tramvaj – vendar samo na zadnjem se-
dežu!«

Hlačke
»Pujs nemaren, od kod imaš ženske spodnje hlačke v zadnjem 
hlačnem žepu,« je žena napadla moža, ko je pregledala žepe v 
njegovih hlačah, predno jih je dala prati.
»Včeraj mi jih je v gostilna dal tvoj šef s prošnjo, da ti jih 
vrnem.«

Nesporazum
»Tretjič te že opozarjam, da ti nekaj teče iz kamiona,« je poli-
cist naskočil voznika.
»Jaz pa ti že četrtič povem, da je to avto za škropljenje cest,« 
je odvrnil voznik.

Ura za kopanje
»To je ena najboljših ročnih ur na svetu po zelo sprejemljivi 
ceni. Z njo se lahko tudi tuširate ali kopate,« je trgovec razla-
gal prikupni mladenki, ki se je zanimala za nakup ure za svo-
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1/1
(26,5x18,0 cm) 477,00 250,00

Naslovnica 77,00 180,00

jega fanta.
»Kje pa je treba pritisniti, da priteče ven voda za tuširanje?« 
je povprašala.

Oglas
»Policija išče moškega starega okoli 40 let, močnejše postave, 
temnookega, rjavih las in spretnih rok. Razmišljam, da bi se 
javil.«
»Zakaj pa?«
»Morda bi mi dali, če bi na razpisu uspel, dobro plačo.«

Preverjanje
»Na preverjaj svojega zdravstvenega stanja in ženine preteklo-
sti,« je v gostilni šef svetoval vajencu.
»Zakaj pa ne?«
»Vedno boš odkril kaj novega in neugodnega.«

Laž
»V časopisu sem prebral, da v naši vasi menda najbolj prekli-
njamo v vsej regiji,« je v gostilne en prijateljček dejal drugemu.
»Barabe pokvarjene. Naj jih vrag vzame, kako lažejo. Pošlji 
jih v tri krasne in v rit naj se ugriznejo. Usraneti posrani.«



PETEK,31. MAJ

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

SOBOTA, 1. JUNIJ

8:30 Rimski tabor pri Lübi vodici – uradna otvoritev ob 10:00 uri – 
Društvo »Krdebač« Cerkvenjak 

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

NEDELJA, 2. JUNIJ

9:00 Rimski tabor pri Lübi vodici – ob 10:00 uri zaključek tabora – 
Društvo »Krdebač« Cerkvenjak 

ČETRTEK, 6. JUNIJ

9:00 Medobčinsko igranje šaha vseh društev ZDU – v domu upokojencev 
– DU Cerkvenjak

19:00 Okrogla miza »Lacko in odporniško gibanje v Slovenskih goricah« – 
v avli Vlada Tušaka – Združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak

PETEK, 7. JUNIJ

19:30 »Odmev v svet« - koncert MePZ KD Cerkvenjak – v Domu kulture – 
KD Cerkvenjak

SOBOTA, 8. JUNIJ 

12:00 14. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD 
Smolinci – Župetinci 

14:00 Gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric – na ŠRC Cerkvenjak – 
PGD Cerkvenjak

NEDELJA, 9. JUNIJ

8:00 »Vesela kuharija« in otroška delavnica peke kruha z Irmo – pred 
gasilskim domom – Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak

9:00 14. tradicionalni »Turnir Zorman« v malem nogometu – ŠTD 
Smolinci – Župetinci 

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

PONEDELJEK, 10. JUNIJ

17:00 Podelitev plaket iz društvenega ocenjevanja vin ter pokušina vin – v Avli 
Vlada Tušaka – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak

TOREK, 11. JUNIJ

8:00 Otroška likovna kolonija Maksa Kaučiča – OŠ Cerkvenjak – 
Vitomarci 

17:00 Pohod po severni meji Občine Cerkvenjak – zbiranje pred 
spomenikom generala Maistra – Društvo general Maister Cerkvenjak 

SREDA, 12. JUNIJ

16:30 Prireditev ob zaključku šolskega leta – v Domu kulture – Vrtec 
Pikapolonica Cerkvenjak 

ČETRTEK, 13. JUNIJ

17:00 Nogometna tekma med reprezentanco glasbenikov in KMN 
Cerkvenjak – na ŠRC Cerkvenjak – KMN Cerkvenjak

PETEK, 14. JUNIJ

19:00 Okrogla miza »Cerkvenjak 1991 – razvoj tankovskih enot TO Slovenije» 
– v Avli Vlada Tušaka – OZ veteranov vojne za Slovenijo Lenart

21:00 Antonova noč z Modrijani in Poskočnimi muzikanti – v šotoru na 
ŠRC Cerkvenjak – Gostišče pri Antonu

SOBOTA, 15. JUNIJ

8:30 Turnir dvojic v tenisu – na ŠRC Cerkvenjak – Tenis klub Cerkvenjak 
9:00 Letalski dan – na vzletišču Cerkvenjak – Aero klub Sršen Cerkvenjak
18:00 »Vino in kulinarika« – večer vina in domačih dobrot – v avli OŠ 

Cerkvenjak – Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v 
sodelovanju z društvi in ponudniki ter OŠ Cerkvenjak - Vitomarci 

21:00 Antonova noč z Ines Erbus in Ljubavnici – v šotoru na ŠRC 
Cerkvenjak – Gostišče pri Antonu

NEDELJA, 16. JUNIJ

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

9:30 Slovesna maša, posvečena prazniku Občine Cerkvenjak – v cerkvi 
Sv. Antona 

10:30 Povorka starih običajev in navad – v centru Cerkvenjaka – TD 
Cerkvenjak

11:00 Osrednja proslava ob 21. občinskem prazniku Občine Cerkvenjak – v 
Domu kulture – Občina Cerkvenjak

13:00 Družabno srečanje v šotoru na ŠRC Cerkvenjak – Občina Cerkvenjak 
ČETRTEK, 20. JUNIJ

17:00 Prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti – v Domu 
kulture – OŠ Cerkvenjak – Vitomarci 

PETEK, 21. JUNIJ

8:00 Krvodajalska akcija – v OŠ Cerkvenjak – OORK Cerkvenjak
15:00 Oratorij – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah
15:00 Srečanje starejših občanov – v Gostišču pri Antonu – OORK Cerkvenjak
18:00 Srečanje ljudskih pevcev – v Domu kulture – DU Cerkvenjak

SOBOTA, 22. JUNIJ

 Župnijsko romanje – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah
10:00 Prijateljske tekme U11, U15 in člani NK Cerkvenjak – Veterani Antuj 

– na ŠRC Cerkvenjak – NK Cerkvenjak
15:00 Praznovanje 40. obletnice društva in otvoritev fasade na Čebelarskem 

domu v Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak
18:00 Turnir v malem nogometu med zaselki – na igrišču pri OŠ – KMN 

Cerkvenjak
18:00 Čebelarsko druženje ob kresni noči – pri Čebelarskem domu v 

Čagoni – ČD Ivan Jurančič Cerkvenjak
NEDELJA, 23. JUNIJ

10:00 Oratorijska maša za otroke in starše – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah
PONEDELJEK, 24. JUNIJ

16:00 11. nogometna šola (od 24. do 28. 6.) – na ŠRC Cerkvenjak – NK Cerkvenjak
19:00 Zaključek Oratorija – v Domu kulture – Župnija Sv. Anton v Slov. goricah
19.00 Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti« – pri gasilskem domu – KD 

Cerkvenjak v sodelovanju z ostalimi društvi 
TOREK, 25. JUNIJ

10:00 S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak (rekreativno kolesarjenje) – 
ŠD Cerkvenjak (prijave od 9. ure dalje)

PETEK, 28. JUNIJ

18:30 Celovečerni radgonski film OTO, režiserja Vasja Rovšnika – v Domu kulture 
NEDELJA, 30. JUNIJ

13:00 Tradicionalna košnja trave in grabljanje trave na Vanetini pri  
Majerju – TD Cerkvenjak

OBČINA CERKVENJAK
21. OBČINSKI PRAZNIK 

31. MAJ – 1. JULIJ 2019

Vljudno vabljeni.


