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Lepa je Slovenija 

Kje je lepše, kot pri nas doma,

lepših ni nikjer gora, polja,
lepših krajev ni in ne ljudi,

kot so tu v Sloveniji.

Ko harmonika nam zaigra,

v srcih naših ni nikjer meja,
naj odmeva naša muzika:

“Lepa je Slovenija!”

                              narodna



Spoštovane bralke in bralci Novic občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah! 

Poletje je najtoplejši čas v letu. Je čas veliko prazno-
vanj, piknikov in javnih druženj. Poletje je torej čas 
za zabavo, različna razvajanja, umiritev in sprostitev. 
Čakajo nas namreč težko pričakovane počitnice in 
dopusti doma ali na obalah morja in drugod.

Naj bodo letošnje počitnice in dopusti brezskrbni, 
navihani, osvežujoči, sončni in ne preveč vroči in naj 
sije sonce tudi v vaših očeh.

V tej številki Novic preberite kaj vse se je dogajalo 
v prejšnjih mesecih v naši občini in kaj nas čaka te-
kom poletja. Osrednja dogodka bosta prav gotovo 
vleka vrvi s Trnovsko vasjo v začetku julija in veliko 
Srečanje zdomcev in izseljencev z veselico Müže 
2018, ki pa bo konec meseca avgusta. Povabili smo 
večino zdomcev, zato upamo, da bodo nekateri 

svoje dopuste preživeli tudi v naši občini. Pripravili 
smo tudi turistična vodenja po občini, prikaz običa-
jev, povorko ... Za vsakega nekaj.

Praznujte pa tudi naš državni praznik. Lepo je, da 
praznujemo in častimo državo, v kateri smo roje-
ni, v kateri ljubimo, v kateri bivamo, hodimo v šolo 
ali službo in v kateri je veliko lepot narave, kulture 
in družbe. Ne pozabite na sodržavljane in skupaj z 
njmi obiščite kakšno od proslav, ki se bodo vrstile 
pred 25. junijem letos.

Obiščite tudi druge dogodke pri nas in uživajte z 
nami ter hkrati podprite društva in posamzenike, ki 
se trudijo za organizacijo teh zahtevnih zadev.

Pa prijetno branje.

Kristijan Majer, 
odgovorni urednik

Kolofon
Uredništvo si pridržuje pravico do spremembe naslovov in krajšanja člankov. Za morebitne napake se opravičujemo.
Izdajatelj: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah; Članke pregledala: Mateja Predikaka Toš; Za izdajo odgovorna; Darja Vudler; Odgovorni 
urednik: Kristijan Majer; Uredniški odbor: Mateja Predikaka Toš, Nina Druzovič, Nina Žvarc in Špela Pučko; Računalniška obdelava: Kristijan 
Majer - Turistično društvo Vitomarci; Naklada: 400 izvodov; Tisk: Grafična forma Hutter.
Glasilo Novice občine Sv. Andraž v Slov. goricah je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 376.

2          Novice občine Sv. Andraž

Novice  št. 65 bodo praviloma izšle 27. septembra 2018. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fo-
tografij...) je najkasneje do vključno 14. septembra 2018. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

ESCAPE v Müže

V sklopu projekta ESCAPE se bo zadnji vikend avgusta odvijal 3-dnevni mednarodni do-
godek, srečanje zdomcev in izseljencev ESCAPE v Müže. 

Pester program bo trajal vse od petka, ko bo uradna otvoritev razstave društev, lokalne 
tržnice in muzejsko interaktivne učilnice pa vse do nedelje, ko bomo zaključili v sproščen-
em glasbenem vzdušju.

V soboto se boste lahko udeležili iger brez meja na platoju pri šoli, si ogledali muzejsko 
učilnico, razstavo društev in lokalnih ponudnikov v telovadnici Podružnične osnovne šole 
Vitomarci ali se preizkusili v tradicionalnih običajih pri Hrgovi domačiji. Urejen bo tudi 
turistični vlakec po občini, kjer vam bodo na postojankah turistični vodiči na zanimiv način 
predstavili zgodovino območja, zanimivosti in legende. Za bolj pogumne pa je možnost 
pogleda na območje občine iz zraka.

V nedeljo bomo pričeli z sveto mašo in obiskom pokopališča s prižigom svečk pokojnim ter 
nadaljevali s povorko, ki nas bo pripeljala do šotora, kjer bo osrednja prireditev ob dogod-
ku s pogostitvijo ter glasbenim programom. 

Vse tri večere se bo odvil pester glasbeni program pod prireditvenim šotorom na igrišču pri 
Podružnični osnovni šoli Vitomarci.

Povabite še svoje sorodnike, prijatelje in znance, da se nam pridružijo. Več nas bo, bolj 
veselo bo. 

Vljudno vabljeni!
                Pripravljalni odbor 

mednarodnega dogodka
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

V tej številki smo županjo povprašali o investicijah in 
tudi o drugih pikrih zadevah. Več v nadaljevanju. Prijet-
no branje.

Leto 2018 se je pričelo precej investicijsko, o čemer 
bomo lahko veliko prebrali v tokratni številki. Kaj vse 
nas še čaka v tem proračunskem letu?

V skladu s sprejetim drugim rebalansom proračuna za 
leto 2018 imamo v načrtu Ureditev dela javne poti Po-
lena-Lovski dom, preplastili in rekonstruirali bomo tri 
javne poti v Rjavcih, Novincih in Slavšini, v kolikor bomo 
pravočasno prejeli odločbo Agencije za kmetijske trge 
za že odobren LAS-ov projekt bomo pričeli jeseni ureja-
ti Večgeneracijski center E(t)NOTEKO v kletnih prostorih 
občinske stavbe, prav tako se že izvaja težko pričakova-
na investicija v Drbetincih. Del sredstev namenjamo tudi 
letos za  sofinanciranje nakupa nabave gasilske avtocis-
terne, ki bo nabavljena v letu 2019, sofinanciramo pa še 
izgradnjo urgentnega centra Ptuj, izgradnjo OŠ Ljudevita 
Pivka Ptuj in nakup bibliobusa. 

Kako je z investicijo v Drbetincih, zanimanje vaščanov 
o tem projektu je veliko. Kako je z načrti?

Ureditev naselja Drbetinci je bila ena izmed programskih 
načrtov naše liste in investicija se je praktično začela izva-
jati s polaganjem optičnega omrežja, ravno pred kratkim 

so bila gospodinjstva tudi prevezana na nov vodovodni 
sistem. Zaradi nadaljnjega urejanja vozišča, prečnih pre-
rezov ne bomo krpali z asfaltom. Čaka nas še ureditev 
javne razsvetljave in vozišča, hkrati pa se pripravljamo 
tudi na pričetek izvajanja investicije kolesarske poti Čag-
ona-Drbetinci-Vitomarci in predpripravo za kanalizacijs-
ko omrežje. Pred kratkim smo se uspeli dogovoriti tudi 
z elektrom, da bo ob delu trase v tla položil električno 
omrežje. Iz razloga dogovarjanj z elektrom in odobritve 
sofinanciranja kolesarskih povezav, nismo želeli pričeti 
izvajati projekta prehitro, saj se je izkazalo, da bomo po-
trebovali nekoliko večjo širino zaradi ureditve kolesarske 
poti - pločnika, ki bo potekala v celotni dolžini ceste. 
Hkrati smo do konca upali, da se bo vendarle s strani 
države sofinanciralo tudi kanalizacijsko omrežje za male 
občine. To se žal ni zgodilo, smo pa dobili odobren sku-
pen projekt 11 občin za kolesarsko povezavo, kjer se tre-
nutno pripravljamo na izdelavo projektne dokumentaci-
je. Ker ni mogoče pričakovati, da se bo lahko kolesarska 
povezava izvajala hkrati z ureditvijo ceste, ampak bomo v 
del, kjer bo potekala kolesarska pot do leta 2022 položi-
li kanalizacijsko omrežje, bomo v letošnjem letu začeli 
ločeno izvajati tudi rekonstrukcijo vozišča in upam, da 
bomo investicijo uspeli v letošnjem letu v celoti končati. 

Sedaj pa mogoče najbolj pomembno vprašanje. O 
Poslovno stanovanjskem centru je bilo veliko govora. 
Bo ali ne bo?

Verjamem, da bo. Drugo vprašanje je, kdaj bo. Še vedno 
teče konkurenčni dialog z zainteresiranim investitorjem, s 
katerim sodelujemo pri pripravi projektne dokumentaci-
je. Zaradi notranjih poslovnih zadev, še zaenkrat tega 
projekta niso zagnali. Bomo videli. Pri takšnih projektih 
verjamem, da mora investitor, sploh zasebni, pretehtati 
tisoč in eno stvar, saj vsi vemo, da naša lokacija ni ide-
alna in da živimo na vasi in ne v mestu. Ampak pustimo 
času čas, sama zagotovo ne želim forsirati projekta, ki bi 
potem postal spomenik brez vsebine. Bolj mi je pomem-
bno, da čim prej potrdimo prostorski načrt, omogočimo 
gradnjo, priseljevanje, rojstva, zgradimo še kak blok in 
večamo število prebivalstva, vse za to, da bodo enkrat, 
ko bo center zgrajen, v njem kupovali in se gibali naši 
ljudje. Sem pa prepričana, da bo tak center, kot smo si ga 
zamislili enkrat zagotovo zgrajen.

Kako daleč je s spremembami občinskega prostorske-
ga načrta?

Od 26. 2. do 30. 3. je potekala javna razgrnitev in javna 
obravnava osnutka občinskega prostorskega načrta, kjer 
smo prejeli nekaj pripomb. Občinski svet je na svoji 25. 
redni seji zavzel stališča do pripomb in v prvem bran-
ju sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah občin-
skega prostorskega načrta. Celotna dokumentacija je 
bila posredovana v druga mnenja pristojnim organom, 
mnenja mora podati kar 27 različnih organov, ministrstva 
in ostali. Ker smo z najpomembnejšimi, to je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za 
okolje in prostor v večini mnenja že uskladili na sestankih 
pri prvem pridobivanju mnenj, tokrat ne pričakujemo 

Županjin uvodnik

Županja napoveduje ponovno kandidaturo
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posebnosti in upamo na sprejetje sprememb in dopol-
nitev OPN-ja v jesenskih mesecih. 

Čaka nas zanimivo poletje, tudi pri nas se bo dogaja-
lo, kaj vse ste pripravili?

Ob začetku poletja nas čaka kino na prostem, kjer bomo, 
kot vsako leto najprej pripravili kino za vrtec in osnov-
nošolce, nato pa 3-dnevne večerne predstave od 22. 
6. naprej v sklopu projekta »DETOX«. V petek 22. 6. bo 
proslava ob dnevu državnosti, 24. 6. bo kuhanje obare, 
prav tako v sklopu projekta »DETOX«, 1. julija nas čaka še 
druga vleka vrvi čez Pesnico s sosednjo občino Trnovska 
vas. Nato bomo malo predahnili, si odpočili in se konec 
avgusta zbrali na mednarodnem srečanju zdomcev in 
izseljencev – ESCAPE v MÜŽE 2018, kjer nas čaka pes-
tro 3-dnevno in nočno dogajanje s številnimi dogodki in 
glasbenimi gosti. Prav lep vas vabim, da se v čim večjem 
številu udeležite dogodkov in nanj povabite tudi svoje 
sorodnike, prijatelje in znance.  

Kako boste zasebno preživeli poletje?

Upam, da sončno. Na dopust odhajam julija. Za nekaj dni 
gremo na morje, malo pa bomo doma, kjer je na koncu 
še najlepše. Avgust bo namenjen organizacijskim pripra-
vam na srečanje andrašovčarjev, potem bo počasi to to in 
jesen bo ponovno tukaj. 

In jeseni bodo lokalne volitve. Volivce najbolj zani-
ma ali lahko pričakujemo ponovno kandidaturo za 
županjo?

Lahko.
Uredniški odbor

Tokrat je županje v svojo občino povabila županja Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah Darja Vudler. Srečan-
je se je pričelo v Večnamenski dvorani Vitomarci, kjer so 
se županje ob zajtrku, ki so ga pripravile članice Društva 
gospodinj Vitomarci udeležile strokovnega dela srečan-
ja pod naslovom LOKALNA POLITIKA POD TAKTIRKO 
ŽENSK: DRUGA(ČNA) PLAT VODENJA OBČIN, ki ga je 
vodila doc. dr. Simona Kukovič iz Fakultete za družbe-
ne vede. Beseda je tekla o dobrih praksah na primerih 
svetovnih mest, ki jih vodijo ženske, županje so govorile 
tudi o vlogi in položaju žensk na lokalni ravni, razprava je 
tekla o tem, zakaj so ženske še vedno podzastopane in 
kaj lahko storimo. Na koncu so županje nekaj časa name-
nile še prihajajočim lokalnim volitvam in pripravam na 
(pred)volilno kampanjo.

V Večnamenski dvorani Vitomarci so se županjam pred-
stavili s svojimi izdelki tudi člani Čebelarskega društva 
Vitomarci in Društvo “Sapientia”, ki je znano po izjemnih 
zeliščnih pripravkih. 

Domača županja Darja Vudler je v nadaljevanju svojim 
kolegicam predstavila dva primera dobrih praks v projek-
tih Interreg. Najprej so si županje ogledale preužitkarsko 

Hrgovo domačijo, ki je bila obnovljena v projektu »De-
tox« s Hrvaško. V Hrgovi hiški se je županjam pridružil 
predsednik Turističnega društva Vitomarci Kristijan Ma-
jer, ki je predstavil zgodovino Hrgove domačije in pred-
stavil dobro prakso delovanja Turistično informacijskega 
centra, ki je bil vzpostavljen v projektu. V hiški je Nina 
Druzovič iz Vinogradništva Druzovič, županjam pripravila 
degustacijo vin blagovne znamke SiSi, ki se ponašajo s 
številnimi svetovnimi priznanji. Županje so si nato ogle-
dale še muzejsko interaktivno učilnico šolstva skozi čas v 
Podružnični osnovni šoli Vitomarci, ki je nastala v projek-
tu s sosednjo Madžarsko. 

Županje je nazadnje sprejela Janja Druzovič, direktorica 
podjetja Sadike Druzovič d.o.o., ki se ukvarja z vzgojo 
sadik za profesionalne pridelovalce, vrtnarje in vrtičkarje, 
svetovanjem in načrtovanjem pri vzgoji sadik, ter kmeti-
jsko in vrtnarsko pridelavo. 

Ob domačem kosilu slovenjegoriških dobrot na Turistični 
kmetiji »Pri kapeli« so županje preživele še nekaj časa ob 
sproščenem pogovoru in izmenjavi izkušenj in se polne 
novih vtisov odpravile vsaka v svojo občino.

Občinska uprava

Županja občine Solčava, Katarina Prelesnik in Skup-
nost občin Slovenije sta 31. maja in 1. junija organizirali 
srečanje županj v Logarski dolini.

Na 13. srečanju županj so županje prisostvovale 
strokovnemu predavanju in okrogli mizi na temo zelene-
ga javnega naročanja, ki je bila organizirana v okviru pro-
jekta Greens. Odpravile so se tudi po panoramski cesti 
do Železne Kaple / Bad Eisenkappel, kjer so se sestale z 
županom Franzom Josefom Smrtnikom ter prvo namest-
nico deželnega glavarja dr. Beate Prettner. Izmenjali so si 
izkušnje glede delovanja občin v Sloveniji in Avstriji ter 
izkušnje glede odpravljanja posledic naravnih nesreč.

V drugem delu dneva so se županje z električnimi kolesi 
odpravile do slapu Rinka, kjer so razpravljale o soočan-

Slovenske županje v naši občini

Županje po končanem ogledu podjetja 
Sadike Druzovič d.o.o.

Slovenske županje tudi na Savinjskem
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ju potreb lokalnega prebivalstva in pričakovanj turistov, 
umiritev prometa v krajinskem parku Logarska dolina 
in trajnostni mobilnosti, ter izmenjale izkušnje in dobre 
prakse na tem področju. Drugi dan srečanja so županje 
posvetile finančni problematiki. Z mag. Metko Cerar so 
namreč razpravljale o sestavi občinskega proračuna, ki je 
usmerjen k ciljem. 

Srečanje županj v neokrnjeni naravi so zaokrožile s spre-
hodom v Robanov kot.

Skupnost občin Slovenije

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru 
pravic in dolžnosti Občine, je v času od marca 2018 do 
konca maja 2018 odločal na eni seji:
1. 17. maja 2018; 25. redna seja; prisotnih 6 članov 
Občinskega sveta.

Na seji sprejeto:
1. Potrditev Ocene izvajanja Občinskega programa var-
nosti Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 
2017, v vsebini kot je predlagana.
2. Sprejetje Osnutka ODLOKa o spremembah in dopolnit-
vah občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah – prve spremembe in dopolnitve – 
prvo branje v vsebini kot je predlagan.
3. Sprejetje Stališč do pripomb javnosti podanih v času 
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka  Občinskega 
prostorskega načrta Občine Sv. Andraž v Slov. goricah – 
prve spremembe in dopolnitve v vsebini kot so predlag-
ana.
4. Sprejetje Osnutka Odloka o ustanovitvi Skupne občin-
ske uprave občin v Spodnjem Podravju v prvem branju v 
vsebini kot je predlagan.
5. Sklep o imenovanju članov in namestnikov članov 
Občinske volilne komisije Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah v vsebini kot je predlagan.
6. Dokument identifikacije investicijskega projekta – 
Zamenjava cevovoda na delu odseka javne poti  JP561-
261 Polena - Lovski dom v vsebini kot je predlagan.
7. Dokument identifikacije investicijskega projekta – Pre-
plastitve in rekonstrukcije javnih poti v vsebini kot je 
predlagan.
8. Potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Sv. 

Andraž v Slov. goricah za leto 2017 v vsebini kot je pred-
lagan.
9. Sprejetje Odloka o II. Rebalansu proračuna Občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah za leto 2018 v vsebini kot je pred-
lagan.

Občinska uprava

V sklopu projekta ESCAPE iz programa sodelovanja Inter-
reg Slovenija-Madžarska, ki je podprt s strani Evropske 
unije in v 85% sofinanciran iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, so zaključene investicije na območju občine. 
Lani julija je bilo urejeno kužno znamenje na Selah. Iz-
vajalci so površino kamna na znamenju najprej očistili, 
odstranili so obloge in dotrajane premaze pod katerimi 
so se pokazali ostanki apnenega beleža, ki je služil kot 
končna zaščitna plast kamna. Na hrbtni strani hišice so 
odkrili črke R F in letnico 1886. Uredili so teren okrog 
znamenja in ojačali temeljni kamen, na katerem je 
znamenje postavljeno. Odstranjena sta bila kovinska 
oporna obroča, ki sta kazila izgled znamenja in mu delala 
več škode kot koristi. Iz kovinskega kipa Kristusa je bila 
odstranjena rja in je ostal v prvotni obliki. Vrednost ob-
nove znamenja je znašala 4.600,00 EUR.

V letošnjem letu so bile zaključene še preostale obnove 
in ureditve. Prepotrebna obnova Antonekove kapele, ki 
je kazila izgled začetka centra je dobila preprosto in ob-
novljeno podobo. Uredila se je drenaža okrog kapele, 
odstranili so se zunanji in notranji dotrajani ometi ter 
nadomestili z novimi. Streha kapele je bila zamenjana v 
celoti, prav tako pločevina na zvoniku. Uredil se je dostop 
do notranjosti kapelice s stopnicami, notranjost kapelice 
in menjava stavbnega pohištva. Skupni znesek obnove je 
znašal 10.408,00 EUR.

Na Pavličevi kapelici pod cerkvijo je bila urejena drenaža 
okrog kapele, zamenjali so se dotrajani strešniki, restavri-
ral kip Marije, odstranili ometi in nadomestili z novimi, 
novo svežo podobo kapelice pa ji je dala preprosta fasa-
da. Ob zaključnih delih se je ugotovilo, da je stavbno po-

županja/občinski svet/občinska uprava

Županje sproščeno v Solčavi

Seja občinskega sveta

Ureditev infrastrukture v projektu Escape

Antonekova kapelica pred in po obnovi
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hištvo v slabem stanju, kar zaradi premazov prej ni bilo 
vidno, tako smo z občinskimi sredstvi pokrivali še men-
javo vrat in oken na kapelici zato je skupna vrednost ob-
nove znašala 6.926,00 EUR. 

V sklopu projekta ESCAPE je bila urejena tudi krožna 
pohodna pot – pot strpnosti (odsek Zadruga – Šilec), 
ki povezuje lokalno cesto ter trg pred cerkvijo. Urejene 
so bile nabrežine cestišča in zasajena trava. Zaradi bol-
jše stabilnosti cestišča smo položili filc, izvedli navoz in 
utrditev zgornjega ustroja ter položili vse potrebno za 
javno razsvetljavo (kable in ozemljitev). Zaključna dela so 
zajemala postavitev kandelabrov, asfaltiranje ter ureditev 
bankin. Vrednost ureditve poti je znašala 34.466,90 € in 
se je sofinancirala iz projekta ESCAPE. 

Hkrati smo iz lastnih finančnih sredstev razširili obstoječe 
vozišče proti cerkvi in uredili pot do Pavličeve kapele, ki 
je bila v zelo slabem stanju in neprevozna. Pot je bila ure-
jena z gramozom in odpadno zemljino, ki je nastala pri 
izvedbi investicije v centru Vitomarcev.

Gordana Šori

CENTER VITOMARCEV DOBIVA PODOBO CENTRA

V soboto 12.5.2018 je v centru Vitomarcev potekala ot-
voritev investicije »Ureditev infrastrukture v naselju Vito-
marci – center 1. del«. V sklopu investicije je bila urejena 
fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija za odvodnja-
vanje, pločnik, prevezava uporabnikov na novo zgraje-
no vodovodno omrežje, cevna kanalizacija za zemeljsko 
elektro omrežje in javna razsvetljava.

Dela so se izvajala v času od podpisa pogodbe dne 
11.10.2017 in zaključila 5.5.2018. Investicijo je financirala 
Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah in deloma pa so 
se sredstva črpala iz 23. člena Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1).

Pogodbena vrednost del je znašala 106.936,88 EUR brez 
DDV-ja, izvajalci del pa so podjetje GMV d.o.o. iz Ra-
dencev in Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki je izvedlo pre-
vezave vodovodnih priključkov.

Z investicijo je zagotovljena varnost pešcev v centru Vito-
marcev, možnost priključitve stanovanjskih objektov na 
novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje in urejeno dostop-
nost v centru Občine Sv. Andraž.

Županja se je v svojem nagovoru zahvalila vsem prebival-
cem za strpnost ob poteku del, predvsem pa za to, ker so 
dokazali, da se lahko z lepo besedo dogovori prav vse, saj

Center Vitomarcev dobiva podobo

Pavličeva kapela pred in po obnovi

Urejena pot strpnosti

Projekt kolesarske povezave 

Urejena pot proti cerkvi in Pavličeve kapele

Asfaltiranje ceste

Pri prerezu traku prisotni ob cesti živeči in županja
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so se vsi brez zadržkov strinjali s predlaganim potekom 
trase, ki se je kar konkretno razširila.

Občani so ob investiciji pripravili pogostitev za obiskov-
alce in se še dolgo v popoldan veselili na novo prido-
bljene investicije.

Občina je v projekt čezmejnega sodelovanja s Hrvaško 
prijavila nadgradnjo projekta »DETOX« s projektom »4T«, 
v katerem je predvidena tudi ureditev in nadaljevan-
je pločnika od večnamenske dvorane do osnovne šole. 
Hkrati pa je v naslednjih letih predvidena ureditev tudi v 
smer proti Občini s projektom »Ureditev infrastrukture v 
naselju Vitomarci – center 2. del«.

Občinska uprava

OBVESTILO O REZULTATIH JAVNIH RAZPISOV ZA FINAN-
CIRANJE DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ V LETU 
2018

Obveščamo vas, da so bili izdani sklepi za financiran-
je društev in drugih organizacij, ki delujejo na območju 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dodeljenih iz 
Javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev. Rok 
za prijavo je bil do petka 30.3.2018, do 12:00, ko je mora-
la biti potrebna dokumentacija na Občini.

Skupno je bilo prejetih 19 vlog. Od teh je bila ena vloga 
zavržena. Društvom so bila dodeljena naslednja finančna 
sredstva:
-JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij 
in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2018, kjer je bilo 8.000,00 EUR razdeljeno med 7 
vlagateljev.
-JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2018, kjer je bilo 3.000,00 EUR 
razdeljeno dvema vlagateljema.
-JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za javne prireditve 
in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sve-
ti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2018, kjer je bilo 
3.000,00 EUR razdeljeno petim vlagateljem.
-JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega pro-
grama športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2018, kjer je bilo 4.000,00 EUR razdeljeno štirim 

vlagateljem.

Z društvi, ki so jim bila dodeljena sredstva bodo pod-
pisane pogodbe po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi 
sredstev. Nakazila pa bodo izvedena takoj po podpisih 
pogodb. Razen v primeru JAVNEGA RAZPISA za dodelitev 
sredstev za javne prireditve in akcije, ki pospešujejo razvoj 
in promocijo Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
kjer morajo društva v določenih rokih, podati zahtevke za 
izplačilo in priložiti dokazila o izvedenih aktivnostih. 

Petra Breznik

Ureditev muzejsko interaktivne učilnice in turistični 
produkt ESCAPE

V sklopu projekta ESCAPE smo v Podružnični osnovni šoli 
Vitomarci uredili muzejsko interaktivno učilnico. Učilni-
ca, ki je do sedaj samevala je dobila poseben namen – 
ohraniti zgodovino razvoja šolstva pri Sv. Andražu ter jo 
na zanimiv način skozi delavnice in razstavo predstaviti 
različnim generacijam.

Urejena je na staro – moderni način, ki ju ločuje le pregra-
da. Na eni strani najdemo sodobno opremljeno učilnico, 
na drugi strani pa učilnico z opremo kot pred približno 
100 leti.

Sodobni del učilnice je z opremo urejen po principu 
skupinskega dela z interaktivno tablo za učitelja ter ta-
bličnimi računalniki za udeležence delavnic. Skupaj s 
projektnim partnerjem - Fakulteto za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru smo 
učbenik prenesli tudi v aplikacijo, tako se »učenci« o raz-
voju šolstva pri Sv. Andražu in reševanju nalog učijo kar 
na tabličnih računalnikih.

V starem delu učilnice je starejša šolska oprema, učitelj in 
učenci pa pri pouku uporabljajo tablo in tablice na kredo. 
V kotu je obvezna oprema učitelja nekoč – palica, za manj 
pridne učence pa so sankcije kot so klečanje na polenih 
ali koruzi. 
Za namen razvoja turističnega produkta smo skupaj s 
člani Kulturno umetniškega društva Vitomarci pripravili 
različne programe delavnic. Tako lahko izberete uro lep-
opisja, računstva, plesa in petja ali pa uro discipline, lep-
ega vedenja in olike.

občinska uprava

Rezultati javnih razpisov

Po otvoritvi je sledilo še veselo druženje vaščanov

Ureditev muzejske učilnice

Učilnica ima namen ohranjanja zgodovine 
razvoja šolstva pri nas
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Pilotna izvedba turističnega paketa »Pobeg v šolo skozi 
čas«, ki se bo izvedla v obliki dvodnevnih otroških 
delavnic, se je pričela v mesecu juniju. Otroci so en dan 
preživeli v učilnici, kjer so spoznavali način izvajanja pou-
ka nekoč, se učili o disciplinskih sankcijah otrok in si ogle-
dali razstavo, drugi dan pa preživeli na poti strpnosti, kjer 
so izvedeli veliko novega o kulturni dediščini in zanimi-
vostih območja.

Bolj podrobno o programih, ki se bodo izvajali v muze-
jsko interaktivni učilnici si lahko preberete tudi v ESCAPE 
zloženki, ki jo dobite v TIC-u, lokalnih ponudnikih ali na 
občini.

Gordana Šori

Še vedno so na voljo sredstva za izgradnjo malih komu-
nalnih čistilnih naprav.

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je 28.2.2018 objavila 
Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah v letu 2018. 

Razpis je odprt od 28. 02. 2018 do porabe sredstev, na-
jkasneje do 28. 9. 2018 do 12 ure.

Vloge za drugo odpiranje je potrebno oddati najkasneje 
do 12.00 ure, dne 29. 06. 2018, za tretje odpiranje pa na-
jkasneje do 12.00 ure, dne 28. 09. 2018 (v kolikor sredstva 
ne bodo porabljena že v drugem odpiranju).

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
občine www.sv-andraz.si, lahko pa jo dvignete na občins-
ki upravi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na 
voljo vsak delovni dan na občinski upravi Občine Sv. An-
draž v Slov. goricah, na tel. 02 757 95 32 (Miran Čeh).

Občinska uprava

Pričele so se nadaljnje aktivnosti v zvezi z gradnjo 
širokopasovnih optičnih omrežij na območju Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

V sklopu projekta RuNe se je pričelo projektiranje za prvi 
sklop občin, v katerem je tudi naša občina, saj smo bili 
na območju Slovenskih goric eni izmed tistih, ki smo v 
letu 2015 prvi pristopili k projektu. 16. junija se je začelo 
uradno projektiranje. Projektiranje bo predvidoma trajalo 
2-3 mesece, nato pa se bo pričelo z gradnjo. 

Izvajalci bodo dela izvajali v naseljih, kjer se bo za prikl-
jučitev odločilo najmanj 25% gospodinjstev, strošek 
hišnega priključka bo znašal 150 eur, zajemal pa bo 
ureditev celoten notranje hišne inštalacije in strošek mo-
dema, ki ostane last lastnika. Plačilo priključka se izvede 
po opravljenih delih. Izbira ponudnika bo prosta in boste 
lahko izbrali kateregakoli ponudnika na trgu. 

Zaradi zainteresiranosti po priključitvi bomo izvedli infor-
mativni sestanek za vse zainteresirane, kjer boste izrazili 
svoj interes po priključitvi k širokopasovnemu omrežju.
Skupaj z informativnimi letaki, ki jih pripravlja podjetje 
RuNe boste prejeli tudi obvestila o datumu sestanka. 

Vse dodatne informacije boste prejeli na organiziranem 
sestanku.

Občinska uprava

11. 5. 2018 se je pri Hrgovi hiški v Vitomarcih odvijala 
prireditev Ljubezen na vasi. Člani in članice Kulturnega 
društva Vitomarci so pripravili pester program, ki si ga je

Sredstva za čistilne naprave

Učilnica stoletje nazaj

Pouk danes

Sodobna učilnica

Hiter internet v vsa gospodinjstva

Obisk ministra za kulturo



občinska uprava
ogledal tudi Minister za kulturo g. Tone Peršak.

Na prireditvi je g. Tone Peršak povedal nekaj besed o svo-
jih spominih na Vitomarce. Prav tako pa je spregovorila 
tudi županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ga. 
Darja Vudler, ki je v svojem nagovoru poudarila pomen 
ljubezni in sodelovanja.

Po prireditvi si je g. Peršak ogledal še Hrgovo hiško, ki je 
bila obnovljena v sklopu projekta Detox. V njej je urejena 
razstava orodja, ki so ga uporabljali nekoč.

G. Tone Peršak si je ogledal tudi razstavo, ki so jo prip-
ravila občinska društva v sodelovanju z Občino Sveti An-
draž v Slovenskih goricah v večnamenski dvorani in se v 
spremstvu županje ge. Darje Vudler in vodje knjižnice ge. 
Eme Ilešič podal še v prostore Knjižnice Vitomarci.

Občinska uprava

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – NAROČITE SE NA OB-
VEŠČANJE

S 25.5.2018 je pričela veljati nova evropska Uredba o 
varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za kakršnokoli obde-
lovanje osebnih podatkov mora imeti Občina zakonsko 
podlago ali privolitev posameznika. 

V kolikor želite prejemati obvestila s strani Občine po 
elektronski pošti ali sms sporočilih se lahko naročite na 
prejemanje na spletni strani: http://www.sv-andraz.si/
einforming, lahko pa se naročite tudi v fizični obliki na 
obrazcu, ki ga prejmete na občinski upravi.

Občinska uprava

Vsako rojstvo prinese v družino veliko veselje, saj mali 
zakladi polepšajo življenje vsakogar. Otrok je največji 
zaklad in darilo, ki se ne da meriti v nobeni vrednosti, 
enostavno je neprecenljiv.
 
Sredi aprila je županja Občine Sveti Andraž Slovenskih 
goricah pripravila sprejem za novorojence rojene v letu 
2017. Tretje srečanje novorojencev se je odvijalo v avli 
Podružnične osnovne šole Vitomarci. Na srečanje nov-
orojencev rojenih v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah v letu 2017, je bilo povabljenih 22 otrok. Število 
rojstev se v zadnjih letih povečuje in v letu 2017 je bilo le-
to na področju rojstev nadpovprečno. Občina Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah po sklepu občinskega sveta vsem 
družinam ob rojstvu otroka nameni denarno pomoč. Po 
kratkem programu, ki so ga pripravili najstarejši otroci 
vrtca Vitomarci, je županja vsakemu otroku predala sim-
bolno darilo – lipo, ki ima veliko simbolično vrednost in 
jo bodo starši posadili na domačem vrtu in bo rastla z 
otrokom.

Sledil je ogled prostorov vrtca, ki ga nekateri od njih že 
obiskujejo, nekateri pa ga bodo začeli v jeseni, sledil je 
zaključek sprejema s pogostitvijo v prijetni družbi novo-
rojencev in njihovih staršev.

Občinska uprava

Občina je v letošnjem letu uspela izvesti številne preve-
zave priključkov na nov vodovod.

V sklopu investicije »Ureditev infrastrukture v naselju 
Vitomarci – center 1. del« je bilo prevezanih enajst prikl-
jučkov. 

Pred časom so bila zaključena dela prevezav obstoječih 
vodovodnih priključkov v naselju Vitomarci za h. št. 54, 
54a, 55, 55a (pod večnamensko dvorano Vitomarci) in 
proti šoli.

Prav tako so bili prevezani vodovodni priključki šestinštir-
idesetih hiš v naselju Drbetinci od h.št. 27 do h.št. 67 – 
pogodbena vrednost 62.086,51 € brez DDV-ja. 

Ureditev prevezav je izvajalo Komunalno podjetje Ptuj 
d.d. 

Sprejem novorojencev v 2017
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Varstvo osebnih podatkov

G. Tone Peršak v družbi županje in 
predsednice KUD Vitomarci

Prevezava na nov vodovod

Novorojenci, njihovi starši, županja in 
ravnatelj
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S tem projektom Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah rešuje problem dvojnega vodovodnega sistema 
v naseljih Drbetinci in Vitomarci, kjer je večina gospod-
injstev bila še vedno navezana na stari vodovod, čeprav 
je že od leta 1997 zgrajeno novo vodovodno omrežje. S 
tem se znižujejo stroški rednega vzdrževanja, hkrati pa je 
odjemalcem zagotovljen pravilen tlak.  

Ko bomo vse stare uporabnike do Osnovne šole pre-
vezali na nov cevovodni sistem, bomo lahko del starega 
vodovodnega sistema tudi ukinili.

Občinska uprava

Projekt DETOX v katerem sodelujemo projektni partnerji 
iz Slovenije in Hrvaške, se počasi zaključuje. Do 30. sep-
tembra 2018, ko je uradni zaključek projekta, pa se bodo 
izvedli še zadnji dogodki: kino na prostem ter partnerska 
izmenjava.

V dveh letih smo opravili obilo aktivnosti z namenom 
ozaveščanja o kulturni dediščini, druženja in turističnega 
razvoja kraja. 

V sklopu projekta se je uredila Hrgova domačija, ki je do-
bila nove ilovnate in apnene omete, urejeno okolico, san-
itarije in vso vodovodno instalacijo v gospodarskem delu 
ter električno napeljavo v obeh poslopjih. V hiški so bile 
popisane muzealije in urejena razstava, ki je zaščitena z 
vitrinami. Gospodarski del pa je preurejen v prireditveni 
prostor, kjer lahko lokalna društva izvajajo svoje aktivno-
sti. Urejena je bila kuhinjska niša ter prenočišča na sla-
mi. Za varen dostop do domačije smo uredili pločnik, ki 
povezuje parkirišče za Večnamensko dvorano Vitomarci 
in domačijo.

Avtobusna postajališča smo popestrili z nalepkami, na 
katerih so lepote območja občine, zaščitene kulturne 
spomenike smo označili s tablami po haaški konvenciji 
ter uredili smerokaze do Hrgove domačije. 

V sklopu projekta je bila vzpostavljena tudi turistično 
- informacijska pisarna, ki se nahaja v prostorih Pošte 
Vitomarci. TIC je bil vzpostavljen z namenom promovi-
ranja občine, projektnih partnerjev in projekta DETOX, v 
njihovih prostorih pa lahko najdete promocijsko gradivo 
projektnih partnerjev in občine.

Izdali smo knjigo/monografijo o območju občine v kat-
eri je predstavljena tudi etnologija partnerskega območja 
ter brošuro o Hrgovi domačiji, ki ima po novem tudi svoj 
logotip. 

Skozi dve leti trajanja projekta se je odvilo ogromno Et-
noTour dogodkov, ki smo jih izvedli v sodelovanju z loka-
lnimi društvi: EtnoTour delavnice (peka gibanic, pletenje 
kardebačev, trganja in ličkanja koruze ter pustna povorka) 
in partnerske izmenjave, kjer smo projektnim partnerjem 
predstavljali načine opravil v vinogradu in sadovnjaku pri 
nas nekoč. 

10          Novice občine Sv. Andraž

Dela za prevezavo na nov vodovod

Aktivnosti projekta DETOX

Pri partnerski izmenjavi predstavitev načina 
opravil v vinogradu

Dan odprtih vrat Hrgove domačije

Peka gibanic
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Lani so se odvile 2-dnevne kmečke igre v tekmovanju iz 
splošnega znanja o kmetijstvu ter kmečkih opravilih. Pri 
domačiji smo se na dnevih odprtih vrat Hrgove domači-
je lahko preizkusili v tradicionalnih opravilih in uživali v 
čudovitem ambientu domačije na igranih predstavah v 
sklopu projekta » Ljubezen na vasi«.

Lani konec avgusta se je odvil prvi del 3-dnevnega pred-
vajanja starih slovenskih in hrvaških filmov na prostem, 
drugi del pa sledi letos. Zaključne aktivnosti v sklopu 
projekta bomo izvedli predzadnji vikend v juniju. Tako se 
bodo  22., 23. in 24. junija odvili slovenski in hrvaški filmi 
na večerih kino predstav na igrišču pri OŠ Vitomarci ter 
24. junija s pričetkom ob 12. uri kuhanje kurje obare pri 
stari trti na trgu pred cerkvijo sv. Andreja.

Napovednike o dogodkih lahko najdete na spletni stra-
ni Občine Sv. Andraž in projekta DETOX, na facebook 
straneh EtnoTour, TIC-a in Občine ali na oglasnih deskah 
v občinskih prostorih ter prostorih Pošte Vitomarci.
 
»Projekt DETOX bil izbran kot primer dobre prakse in 
bo predstavljen v posebni publikaciji, ki jo bo izdala 
Evropska komisija (DG REGIO), kot eden izmed 100 

najboljših Evropskih izbranih projektov, ki se izvajajo v 
okviru Evropskega leta Kulturne dediščine 2018.«

Gordana Šori

Tako kot vsako leto, smo se tudi letos odločili, da bomo 
s skupnimi močmi očistili našo občino. Čistilna akcija je 
potekala v soboto, 7. aprila 2018, med 9.00 in 12.00 uro.
 
Zbirna mesta po vaseh so bila na naslednjih lokacijah:
Drbetinci (križišče Šilec), 
Vitomarci (križišče pri Berlaku), 
Novinci (avtobusna postaja pri Zinki Kovačec), 
Rjavci (na križišču pri Ireni Kukovec), 
Slavšina (avtobusna postaja Košarjak),
Mala Slavšina (pri Stanku Kretič),
Hvaletinci (pri kapeli),
Gibina (križišče pri mlekarni).

Vodje na zbirnih mestih so bili predstavniki vaških odbor-
ov, ki so pojasnili razpored, smer in podali napotke glede 
čiščenja. 

Glavno odlagališče za odpadke je bilo na križišču pri Ber-
lakovih, kjer so se odpadki zbirali v  kontejner v velikosti 
5 -7 m3. Skupaj se je nabralo 980 kg kosovnih odpadkov, 
kar je nekoliko manj kot prejšnja leta in kaže na večjo 
okoljsko osveščenost občanov Občine Sveti Andraž in 
drugih ki prihajajo v našo občino, saj je bilo letos opaziti 
manj odvrženih odpadkov v naravi.

Prav tako se je v velikem številu čistilni akciji že 6.4.2018 
pridružila Podružnična osnovna šola Vitomarci.

Po končani čistilni akciji je bila v Večnamenski dvorani v 
Vitomarcih ob 12.00 uri za vse udeležence topla malica 
za katero je poskrbela občina Sv. Andraž v Slov. goricah.

Petra Breznik

Problematika puščanja pasjih iztrebkov na javnih 
površinah

Komaj smo dočakali vremensko otoplitev in sprehode 
po toplem spomladanskem soncu. Topitev snega pa je 
s seboj prinesla tudi rjave sledi nepobranih pasjih iztreb-
kov, ki so jih za svojimi hišnimi ljubljenčki puščali njihovi 
lastniki. Ne gre za posamezne kupčke pasjih iztrebkov, ki 
so skriti v grmovju, ampak so z njimi posejane zelenice, 
otroška igrišča, in sprehajalne steze. Po navadi vsi kriti-
ziramo in se zgražamo nad iztrebki malih živali, vendar 
je zelo očitno, da veliko število vodnikov psov pasjih iz-
trebkov ne pobira. Pri vsem tem so najmanj krivi psi, ki žal 
ne morejo nositi vrečke in sami za seboj pobirati pasjih 
iztrebkov. 

V raziskovalni nalogi v zvezi s pasjimi iztrebki, ki jo je pri-
pravil Krištof Križanec leta 2015, v kateri je med ostalim 
analiziral 48 vzorcev pasjih iztrebkov in ugotovil, da se v 
27 vzorcih nahajajo jajčeca zajedavcev, kar  predstavlja 
56 % od skupnega števila vzorcev, od tega je bilo 22,22 
% vzorcev okuženih z dvema vrstama parazitskih jajčec 
(vir: Raziskovalna naloga Krištof Križanec, 2015). Iz teh 
izsledkov je nedvoumno jasno, da se zaradi nepobrane-
ga pasjega iztrebka bolnega psa lahko okuži tudi drugi 
zdravi pes, da ne govorimo o varni igri otrok na zelenicah 
v parkih in v peskovnikih otroških igrišč.

Pasji iztrebki na javnih površinah

Čistilna akcija 2018

Ekipa iz Vitomarc
Pasje iztrebke morajo za psi 

počistiti lastniki



občinska uprava
Odloki o javnem redu in miru sprejeti v večini občin v 
Spodnjem Podravju so omogočili pristojnost za nadzor in 
ukrepanje nad vodniki psov tudi občinskim prekrškovnim 
organom. V odlokih je določeno, da je zaradi varovanja 
zdravja in čistoče prepovedano puščati iztrebke domačih 
živali na javnih površinah, zaradi česar mora imeti vod-
nik psa pri sebi ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, 
ki jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinskega 
inšpektorja tudi pokazati. Neupoštevanje teh določb se 
kaznuje z globo 100 evrov. 

Občinski redarji izvajajo naloge kot uniformirane osebe, 
zaradi njihove prepoznavnosti je težko ugotoviti kršitve 
puščanja pasjih iztrebkov.

Nadzori nad vodniki psov se opravljajo skoraj vsakodnev-
no, ob rednih obhodih predvsem v poznih večernih in 
jutranjih urah. Pri delu je ugotovljeno, da imajo vodniki 
psov pri sebi vrečko, vendar pa je vprašanje, ali bo pasji 
iztrebek pobran, če ne bo v bližini nadzornih organov ali 
drugih občanov. 

Zakon o zaščiti živali v tretjem odstavku 11. člena določa, 
da mora skrbnik psa na javnem kraju zagotoviti fizično 
varstvo psa tako, da je pes na povodcu. 

V tretjem odstavku 46a. člena ZZZiv je določeno, da se 
z globo od 200 do 400 evrov kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki ravna v nasprotju s to določbo. 
               

Robert Brkič, vodja redarstva

Prva skupina je zaključila šolo zdrave drže 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je v spom-
ladanskih mesecih skupaj z zdravnikom Dr. Schau-
bachom in šolo Alma Mater Europaea - Evropski 
center Maribor organizirala Šolo zdrave drže, ki je po-
tekala v telovadnici OŠ Vitomarci v desetih terminih. 

Šolo zdrave drže je obiskovalo povprečno deset 
udeležencev, ki so bili z izvedbo zelo zadovoljni. Gre 

za strokovno usmerjeno korektivno vadbo, ki so jo 
pripravili študentje fizioterapije skupaj z mentorico in 
predavateljico na šoli Alma Mater Europaea go. Tat-
jano Horvat. 

Ker so udeleženci izrazili željo, da bi z vadbo še na-
daljevali se bo v jesenskih mesecih Šola zdrave drže 
nadaljevala. V kolikor se bi vadbi želeli pridružiti se 
obrnite na zdravnika dr. Schaubacha. Prav tako se bo 
v začetku šolskega leta preverila zainteresiranost za 
vadbo pri učencih v osnovni šoli, kjer bi lahko izvedli 
ločeno vadbo za otroke, saj se pojavlja slaba drža tudi 
pri otrocih. 

Občina se za izvedbo projekta in sodelovanje zahval-
juje mentorici ge. Tatjani Horvat, njenim študentom 
ter dr. Schaubachu. 

Občinska uprava

22. aprila 2018, na lepo sončno nedeljo, ki smo jo le stež-
ka pričakovali, so se v Drbetincih odvile otvoritve in bla-
goslovi investicij, ki so bile urejene v sklopu projekta ES-
CAPE. Zbralo se je lepo število domačinov in gostov kar je 
pokazatelj, da so ureditve bile nujno potrebne.

Najprej se je odvijala otvoritev in blagoslov Pavličeve 
kapele. Otvoritev so popestrili člani KUD-a Vitomarci, ki
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Udeleženci vadb za zdravo držo

Otvoritve investicij projekta ESCAPE
Šola zdrave drže

Pridružite se vadbam za zdravo življenje



občinska uprava
so prepevali, plesali in dogodek popestrili s humornimi 
vložki na temo »kako je bilo pri Pavličevi kapelici nekoč«. 
Slavnostni trak sta prerezala županja občine ga. Darja 
Vudler in Tomaž Toš, blagoslov kapelice pa je opravil farni 
župnik g. Janko Babič.

Sledila je otvoritev poti strpnosti, ki je speljala v krožno 
pot in povezuje odcep pri Kmetijski zadrugi in trg pred 
cerkvijo. 

Zadnja postojanka z otvoritvijo in blagoslovom se je 
odvijala pri Antonekovi kapelici – na križišču v Drbetincih. 
Kapelica, ki je s svojim zanemarjenim izgledom kazila 
izgled občine, je dobila osveženo podobo na katero so 
lahko ponosni vsi krajani. 

Sledila je še pogostitev gostov in sodelujočih, ki so jo 
pripravili občani v okolici kapelice.

Na poti strpnosti ste verjetno opazili lične table, kjer na-
jdete krajše informacije o kulturni dediščini ter naloge in 
namige za naslednjo točko strpnosti, v pomoč pa vam je 
zemljevid, ki ga lahko prevzamete na TIC-u. S skeniran-
jem QR kod, ki se nahaja med logotipi in grbi sodelu-
jočih pri projektu, pa najdete obsežnejše informacije in 
fotografije spomenikov, legend in zanimivosti iz območja 
občine. 

Vabljeni, da se preizkusite v pobegu in izveste še kaj, kar 
do sedaj morda niste vedeli.

Gordana Šori

Županja Darja Vudler in predsednik Društva upokojencev 
Anton Rudolf sta obiskala Katarino Fras, ki je praznovala 
svoj 90. rojstni dan. Zaželela sta ji veliko zdravja, ljubezni 
in čimveč srečnih trenutkov.

Občinska uprava
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Program popestrila tudi domačinka

Katarina Fras praznovala 

Prerez traku na poti strpnosti opravila županja



občinska uprava/društva

V sredo 23. maja 2018 se je v Kulturno turističnem centru 
Sv. Ana odvijal mednarodni dogodek SIMPOZIJ STRPNO-
STI projekta ESCAPE.

Po uvodnih pozdravih predstavnika gostujoče občine in 
predstavnika vodilnega partnerja, je sledila predstavitev 
projekta in projektnih partnerjev. 

V sklopu dogodka se je odvijal tudi voden pogovor na 
temo strpnosti in turizma, v katerem so gostje iska-
li priložnosti in izzive na omenjeno temo. V pogovoru 
so sodelovali varuhinja človekovih pravic RS ga. Vlasta 
Nussdorfer, predsednik Turistične zveze Slovenije g. Pe-
ter Misja, predstavnica Slovenske turistične organizacije 
ga. Nataša Hočevar, vodja Razvojne agencije Slovenske 
krajine iz Madžarske ga. Andreja Kovač, župan Občine Sv. 
Ana v Slov. goricah g. Silvo Slaček in župan Občine Lenart 
mag. Janez Kramberger. 

Na dogodku se je odvil tudi slavnostni podpis Zelene 
politike slovenskega turizma v katerem sodeluje Občina 
Sv. Ana. Zelena shema slovenskega turizma je natečaj na 
katerega se prijavijo zainteresirani, ki želijo pridobiti znak 
GREEN DESTINATION. Je certifikatna shema pod krovno 
znamko SLOVENIA GREEN in združuje vsa prizadevanja 
za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in 
ponudnikom ponudi orodja za izboljšanje trajnostnega 
delovanja ter skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno 
delovanje promovira tudi po Evropi. S pridobitvijo znaka 
se organizacija na slovenskem, evropskem in globalnem 
trgu pozicionira kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Namen dogodka je bila predvsem priložnost za revital-
izacijo kulturne dediščine v kontekstu zelenega turizma, 
aktualne tematike strpnosti ter človeškega odnosa do 
strpnosti v preteklosti. Leto 2018 je evropsko leto kul-
turne dediščine, katerega glavni cilj je zagotovitev ohran-
janja in varstva kulturne dediščine, da bi v njej lahko 
uživala širša in bolj raznolika javnost. 

V zadnjem delu simpozija so se odvile predstavitve ES-
CAPE doživljajskih odklop paketov projektnih partnerjev. 
Pri predstavitvi »Pobeg v šolo skozi čas« je s svojim vlož-
kom sodelovala tudi predsednica KUD-a Vitomarci, ki je 
udeležencem predstavila kratki odsek iz ure discipline, 
lepega vedenja in olike v šoli, ki se bo odvijal v starem 

delu muzejsko interaktivne učilnice. Skozi delavnice bodo 
mladi spoznavali način izvedbe pouka nekoč, starejši pa 
se poskušali izobraževati skozi interaktivno tehnologijo. 

Gordana Šori

V soboto, 9. junija zvečer, je pri Zormanu v Župetincih 
potekal prvi turnir med slovenjegoriškimi občinami v no-
gometu. Povabljenih je bilo 6 ekip iz občin.

Tudi pri Svetem Andražu smo poiskali najboljše posa-
meznike in jih združili v ekipo. V odličnem timskem duhu 
in dobri organizaciji smo se udeležili turnirja.

Že od začetka smo veljali za favorite, saj smo v ekipi imeli 
res najboljše nogometaše v naši občini. Na koncu nam je 
zmanjkalo nekaj sreče, saj smo turnir zaključili le kot 3. 

Odločeni smo, da drugo leto pristopimo še resneje in 
odgovornejše ter premagamo vse nasprotnike, ki se 
postavijo pred nas.

Zahvaljujemo se tudi vsem navijačem in vsem, ki ste nas 
kako drugače podprli. Posebna zahvala pa Janiju Dru-
zoviču in Danilu Slana.

Kristijan Majer
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Simpozij strpnosti v Sv. Ani

Od leve proti desni zgoraj: Željko Žmauc, Samo 
Vršič, Dejan Brotšnajder, Denis Čuček, Timotej 
Vršič; od spodaj: Uroš Ilešič, Gregor Ilešič, Jani 

Druzovič, Klemen Vršič in Mario Zorman.

Simpozij strpnosti projekta ESCAPE

Ura discipline

Turnir med reprezentancami občin



društva
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18. SANDIJEV MEMORIAL V MALEM NOGOMETU – Vito-
marci 2018

Za reprezentanco prehud Ovinek
Sandijev memorial v Vitomarcih je spet navdušil. Veliko 
ekip, gledalcev in članski finale s presenetljivim razplet-
om - skoraj pol reprezentance slofutsal je moralo prizna-
ti premoč ekipi Ovinek, z nepremagljivim vratarjem 
Tjažem Lovrenčičem, ki v izločilnih tekmah sploh ni prejel 
zadetka in ekipo dva krat pripeljal do penalov in presto-
la ob asistenci naj igralca Senekoviča.

 

VITOMARŠKI TURNIR JE POSTAL POLNOLETEN!
Tradicionalni turnir v Vitomarcih, ki je letos dočakal pol-
noletnost je bil spet pravi malonogometni  praznik z 
obilico obiska in zabave. Na dveh igriščih je bilo na delu 
skupaj 65 ekip v vseh kategorijah. Pester štiri dnevni 
program je ponudil veliko odličnih tekem, bilo je obilo 
spremljevalnega programa, zabave in dobre volje. Še 
posebej veličasten je bil zaključek z velikim ognjemetom 
in finalom, ki je ponudil vse kar slovenski futsal premore. 
 

Člani - Ovinek prvi na cilju
V članski konkurenci 16-ih ekip, kolikor so jih sprejeli or-
ganizatorji, so gledalci spremljali odlične tekme, največ 
znanja pa sta pokazali ekipi Ovinek in Car Mont-Fasader-
stvo Toš, ki sta se pomerili v finalu.  

A tesno je bilo že v polfinalu - najprej so drugič na turnirju 
po penalih napredovali kasnejši zmagovalci, ekipa Ovinek. 
Domači matadorji pa so kazali odličen odpor proti fa-
vorizirani ekipi Car mont, a na koncu tesno izgubili, saj so 
bili ob dveh mojstrovinah Simeunovića prekratki za gol. 
Za favorite so gotovo veljali »Carji« (v postavi skoraj cele 

slovenske Futsal reprezentance - brata Mordej, Fetić, 
Totošković, Marot, Duščak ter zimzeleni velemojster 
Milivoje Simeunović), ki pa so morali priznati premoč ek-
ipi Ovinek, bilo je 1-0. 

V finalu smo videli vse kar lahko ponudi futsal. Mojstrske 
poteze, odlično igro, fanatično obrambo ekipe Ovinek 
ter bravurozne obrambe vratarja Tjaža Lovrenčiča, ki je 
Ovinek držal v igri do konca. Nekaj minut pred koncem so 
igralci Car monta pričeli z igro z vratarjem v polju, si pri-
pravili nekaj lepih priložnosti a jim žoga nikakor ni hotela 
v gol ali pa jih je v obup spravljal odlični vratar Ovinka. 
Tvegana igra Car monta z vratarjem je prinesla tudi na-
pako - praktično edino, a so jo igralci Ovinka kaznovali z 
odločilnim finalnim golom, ki je bil dosežen v prazen gol 
čez celotno igrišče.

Ob tem naj dodam zanimivost, da najboljši slovenski 
malonogometaš Mile Simeunović, že kar nekaj let ni us-
pelo osvojiti turnirja v Vitomarcih. Verjetno tako za ig-
ralca, ki je pobral skoraj vse na področju bivše Jugoslavi-
je, ostaja resen izziv za prihodnje leto, kako biti najboljši 
v Vitomarcih.
 
Postava zmagovalcev: brata Senekovič, Klemenčič, Petek, 
Vindiš in naj golman Tjaž Lovrenčič, ki je s svojimi obramba-
mi gotovo najzaslužnejši za osvojitev turnirja v Vitomarcih. 
 
Vse tekme so sodili  priznani malonogometni sodniki: 
Uroš Hozjan, Robert Markež, Gorazd Kodrič in Dušan 
Turk.

Naj igralec turnirja je postal Urban Senekovič iz zma-
govalnega moštva, ob njem že prej omenjeni vratar Tjaž 
Lovrenčič, najboljši strelec pa prihaja iz domače ekipe 
Vitomarcev Čupič Marko.

V peterki turnirja sta še Žan Krajnc (Nasvet Franc Selinšek 
s.p.) in Mile Simeunovič z drugouvrščene ekipe Car mont 
-fasaderstvo Toš. Vsi našteti so prejeli lepe pokale in bo-
gate praktične nagrade.

 REZULTATI MALI NOGOMET:
 

ČETRTFINALE: 
Zvone team ŠP.Gabrnik- Franc Selinšek s.p. 0-3 

Ovinek - Manar GT 0-0 (po penalih zmaga Ovinek 8-7) 
Vitomarci Plindom – Pernica 3-1 

Montevideo – Car mont Fasaderstvo Toš 0–5
POLFINALE: 

Ovinek: Nasvet Selinšek Franc s.p.  0 : 0 (po penalih 2:1) 
Car mont – fasaderstvo Toš : Vitomarci Plindom  2:1

Tudi letošnji memorial v znamenju 
vrhunskih predstav

18. Sandijev memorial 

Zmagovalci članskega turnirja

Člani najboljših treh ekip članskega 
dela turnirja
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Za 3. MESTO: 

Nasvet Selinšek Franc s.p. - Vitomarci Plindom 1-0
FINALE: 

Ovinek  : Car mont – fasaderstvo Toš  1: 0
KONČNI VRSTNI RED NAJ EKIP: 

1. Ovinek 
2. Car mont – fasaderstvo Toš 
3.  Nasvet Selinšek Franc s.p 

4. Vitomarci Plindom  
5. Manar GT 

6. Montevideo  
7. Zvone team ŠP.Gabrnik 

8. Pernica
NAJBOLJŠA PETERKA TURNIRJA: 

Naj igralec: URBAN SENEKOVIČ (Ovinek) 
Naj strelec: MARKO ČUPIČ (Vitomarci Plindom) 

Naj vratar: TJAŽ LOVRENČIČ (Ovinek) 
Član naj peterke: Mile Simeunović (Car mont -fasaderst-

vo Toš) 
Član naj peterke: Žan Krajnc (Nasvet Franc Selinšek s.p.)

POSTAVA 4 NAJBOLJŠIH EKIP: 
Ovinek:Timi Petek, Urban Senekovič, Marko Senekovič, 
Bojan Klemenčič, Marcel Vindiš, Tjaž Lovrenčič  
Car mont – fasaderstvo Toš : Alen Mordej, Rok Mordej, 
Mile Simeunovič, Denis Totoškovič, Alen Fetič, Aleš Mar-
ot, Klemen Duščak. 
KMN Vitomarci: Renato Hrašovec, Marko Čupič, Dominik 
Čeh, Grega Ilešič, Dejan Brotšnajder, Mario Zorman, 
Uroš Ilešič, Borut Kosec. 
Nasvet Franc Selinšek s.p.: Žiga Zupanič, Žan Krajnc, 
Thomas Pihler, Marko Pajnkiher, Darko Domjan, Goričan 
Urban.

Vse sodelujoče ekipe (16 ekip): Manar GT, Zvone Team ŠP 
Gabrnik, Vitomarci Plindom, Car mont – Fasaderstvo Toš, 
ŠD Juršinci, Nasvet Franc Selinšek s.p., Vitomarci, Ovinek, 
Pernica, Kavarnica Lipa, Sveta Trojica, Fc Maheri, Stork, Šrc 
Cerkvenjak, Dobovec, Montevideo.

REZULTATI 18. Sandijev memorial – 
OSTALI NASTOPAJOČI PO KATEGORIJAH 

MLADINSKE kategorije 
V mladinski konkurenci v kateri se je pomerilo 10 ekip 
do 19 let, so bili najprepričljivejši igralci kavarnice Lipa, 
ki so se izkazali pred ekipo sladoledov STORK in Mon-
te-video. Najboljši v kategoriji U17 so bili igralci KMN 
Slovenske gorice Voličina ,U15 so osvojili NK Tikvani, 
zmago v kategorijah U12 in U8 so dosegli igralci FC hiša 
daril Ptuj, domačini pa so bili prepričljivi v kategoriji U10.

KMN Cerkvenjak prvič med veterani  
Med veterani so bili najprepričljivejši igralci ekipe KMN 
Cerkvenjak pred Prijatelji »Gostilna 29« in ekipo KMN 
Domino. Spremljali smo kvalitetne boje, najboljši mož 
na igrišču v vseh tekmah pa je bil igralec Cerkvenjaka Ši-
munek Martin, ki je bil nerešljiva uganka za nasprotnike.

Dobrava na vrhu občine 
Turnir med zaselki občine je tokrat potekal v konkurenci 
sedmih ekip. Zmagovalci so postali igralci Dobrave, ki 
so v velikem finalu opravil z Hvaletinci. Tretje mesto so 
osvojili Drbetinci pred Novinci.

Vitomarci in Talci prijateljsko kot zmeraj 
V okviru 18. Sandijevega malonogometnega memoriala 
v Vitomarcih so se že po tradiciji zadnjih let znova srečali 
veterani, tokrat KMN Vitomarci in KMN Branik Talci. Klu-
ba že od njunega ustanovnega leta 1984 veže športno 
prijateljstvo. Talci, eden najuspešnješih klubov malega 
nogometa so se vedno odlično počutili v Vitomarcih.

Na veteranski tekmi je bilo neodločeno, 1:1. Za domače 
je zadel Danilo Pučko, za goste kapetan Drago Štraus. 
Za Vitomarce so igrali Danilo Pučko, Albin Druzovič, 

Davorin Toš, Željko Žmavc, Mitja Kovačec, Aleš Korez, 
Dolinar Srečko, Marjan Nedeljko, Boris Kocuvan, Slana 
Danilo, ekipo sta vodila Jože Braček in Vlado Toš . Talci 
so nastopili v postavi Dejan Srabotnik, Darko Daljević, 

Borut Kolar, Peter Breznik, David Najvirt, Boštjan Zemljič, 
Drago Štraus, Bojan Zrnko in Aleksander Brunšek. 

 
DEČKI DO 6 LET – revijalna tekma Vitomarci in Cerkven-

jak .

DEČKI DO 8 LET (5 ekip) Vitomarci, Cerkvenjak, FC hiša 
daril Ptuj, Benedikt, Slovenske gorice 
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Najboljši ekipi veteranskega dela

Otroške ekipe

Prvaki občine
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1.mesto: Hiša Daril Ptuj

DEČKI DO 10 LET (6 ekip) Vitomarci, KMN Slovenske 
gorice, NK Jurovski Dol, Benedikt, Vitomarci 2, Hiša daril 

Ptuj 
1.mesto: KMN Vitomarci

DEČKI DO 12 LET (4 ekipe) Sveta Trojica, Vitomarci, Hiša 
daril Ptuj, Slovenske gorice 

1.mesto: NK Cerkvenjak

DEČKI IN DEKLICE DO 15 LET (4 ekipe) ŽNK Sveta Troji-
ca, Cerkvenjak,  Vitomarci, KMN Slovenske gorice 

1.mesto: Hiša daril Ptuj

ZASELKI OBČINE SV.ANDRAŽ (7 ekip) Novinci, Drbetinci, 
Drbetinci , Dobrava, Monte Negro, Slavšina, Vitomarci 

graba. 
1.mesto: Dobrava.

MLADINCI U19 (10 ekip) Stork sladoledi, Vitomarci, 
Mladi Upi, Jagoda Všečka Juršinci, kavarna Trunk, Monte 

video, Tiamo točeni parfumi, Zelena dolina, Kavarnica 
Lipa, FC Strumfi. 

1.mesto: Kavarnica Lipa

REVIJALNA TEKMA ŽENSKI EKIP (2 ekipi) ŽNK Cerkven-
jak :  KMN Slovenske gorice 

1.mesto.KMN Slovenske gorice

VETERANI (5 ekip) KMN Vitomarci, Prijatelji Gostilna 29, , 
Donje voče (Hr), Domino, KMN Cerkvenjak. 

1.mesto.KMN Cerkvenjak.

                                                                       Darko Rojs

V soboto, 2. 6. 2018 smo se članice Društva gospodinj 
Vitomarci podale na enodnevno strokovno ekskurzijo na 
Dunaj.  Pot nas je vodila preko mejnega prehoda Šentilj,  
mimo Gradca do avstrijske prestolnice Dunaj. 

Najprej smo se ustavile  ob grajskem kompleksu Laxen-
burg, ki ga sestavlja grad Franzensburg, mogočen grajski 
park  ter veličastni vrtovi. Grad je na otočku, zato smo se 
do njega prepeljale s trajektom oz. splavom. Z vodičko 
Uršulo smo se sprehodile po mogočnih sobanah. Zanimi-
vost tega gradu je, da je bil namenjen ogledom, obiskov-
alcem in se v njem ni nikoli živelo.

Nato nas je pot vodila do  baročnega dvorca  Schön-

brunn, ki  je slovel  kot letna rezidenca Marije Terezije. 
Sprehodili smo se skozi veličasten vrt  s številnimi vodn-
jaki, fontanami in kipi.

Tukaj je tudi največji živalski vrt, ki pa si ga zaradi poman-
jkanja časa nismo ogledale. 

Po obisku Schönbrunna je sledilo zasluženo kosilo v 
pristni avstrijski krčmi.  Zadnja postaja je bil kraj Baden 
pri Dunaju, kjer smo se sprehodile po zdraviliškem parku  
Doblhoff, kjer se nahaja  Rosarium. Tukaj so se naše oči 
naužile prečudovitih vrtnic, saj vzgajajo več kot  600 vrst 
vrtnic različnih barv, vonjav  in oblik.

Po ogledu je sledila vožnja proti domu, kamor  smo polne 
lepih vtisov in doživetij  prispele v poznih večernih urah.

Ljudmila Kocuvan, predsednica

Zaradi nestanovitnega vremena imajo naši člani obilico 
dela v vinogradih in sadovnjakih, kljub temu pa so aktivni 
tudi v društvu in so sodelovali v mnogih aktivnostih, ki so 
bile izvedene.

Društveno ocenjevanje vin je potekalo 18. aprila 2018 
na Turistični kmetiji »Pri kapeli«. Kot je predvideno v let-
nem programu društva, vsako leto izvedemo ocenjevan-
je vin v sodelovanju z Vinogradniško sadjarskim društ-
vom Juršinci. Ocenjevanje poteka izmenično, eno leto 
v Vitomarcih, naslednje pa v Juršincih.  S svojimi vzorci 
so sodelovali člani obeh društev.  Tako je bilo ocenjenih 
več kot 40 vzorcev. Povprečna ocena vseh vin je bila kar 
nad 18 točk, kar kaže na odličen oz. vrhunski vinski let-
nik 2017.  Podrobnejši rezultati ocenjevanja so na voljo v 
društvenem biltenu.

27. aprila je v organizaciji Vinogradniško sadjarskega 
društva in v okviru projekta Detox potekalo na cerkve-
nem griču sajenje vinske trte na tradicionalen način. 
Udeležba je bila odlična, saj je pri sajenju pomagalo 
okrog 30 pridnih delavcev. Poleg članov našega društva 
so pri sajenju pomagali tudi člani Vinogradniških društev 
iz Lenarta in Svete Ane. Posajenih je bilo po 600 trsov 
sort modre frankinje in rumenega muškata.  Predsednica 
društva, Mojca Druzovič se vsem, ki so pomagali, za po-
moč iskreno zahvaljuje. Ob pristni domači hrani, odlični 
vinski kapljici in dobri volji je bilo tudi delo  hitro opravl-
jeno. Prav tako gre zahvala Otroški folklorni skupini KUD 
Vitomarci in Kvartetu Društva upokojencev Vitomarci, ki 
so s svojim kulturnim prispevkom še dodatno obogatili 
dan.

15. Grajsko ocenjevanje vin iz Srednjih Slovenskih goric 
in Haloz je potekalo 30. maja 2018. Grajski vinski praz-
nik poteka z željo, da bi širši javnosti predstavili kako-
vost vin z območja Slovenskih goric in Haloz ter vino-
gradnike. Preverjenih je bilo 56 vzorcev, ki so dosegli 
visoko povprečno oceno . Med njimi so s svojimi vzorci 
sodelovali tudi naši vinogradniki. 

Vsi naši člani so, za svoja vina, prejeli zlata priznanja, eden 
izmed naših članov pa celo najvišjo nagrado, amforo.
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Dunaj in cvetoče vrtnice

Gospodinje na izletu

Vinogradniki in sadjarji



društva

Člani društva so sodelovali tudi na Kmetijsko-obrtniškem 
sejmu v Lenartu (KOS Lenart) med 25. in 27.5.2018, kjer je 
med drugim potekalo tudi mednarodno ocenjevanje vin. 
Prejeli so kar nekaj zlatih in srebrnih priznanj. 
9. in 10. junija smo se člani našega društva udeležili  
dvodnevne strokovne ekskurzije v Srednjo Dalmacijo. Več 
o njej pa v prihodnji številki Novic.

Vse člane, občane in simpatizerje društva želimo povabi-
ti na dogodke, ki se bodo odvijali v poletnih mesecih:

1.  Kuhanje kurje obare 24.6.2018 s pričetkom ob 12.00 
uri pri potomki stare trte pri cerkvi Sv. Andraža. 
Ker so naše članice, po mnenju ocenjevalne komisije, lani 
skuhale najboljšo obaro, bo kuhanje kurje obare letos or-
ganiziralo Vinogradniško-sadjarsko društvo.
Okrog 15.00 ure bo znan letošnji zmagovalec, možno pa 
bo degustirati vse pripravljene jedi.

2. Tradicionalna postavitev društvenega klopotca z 
druženjem, ki bo predvidoma v začetku avgusta.  
Poleg postavitve klopotca bodo podeljena tudi društvena 
priznanja. Na ta dan pa bo potekala tudi slikarska koloni-
ja.

O natančnih datumih in lokacijah boste še naknadno ob-
veščeni.

LEPO VABLJENI!

V prihajajočih vročih dnevih pa vam želimo čim manj vre-
menskih neprilik in veliko odlične vinske kapljice s katero 
si bomo lajšali poletno vročino. 

Ivanka Čeh

Strelska sezona  2017/18 je zaključena, naši tekmovalci 
pa so v vseh kategorijah zabeležili dobre rezultate v prim-
erjavi s prejšnjimi sezonami. Člani so trenutno še aktivni v  
medobčinski ligi, MK puška z dvema ekipama. 

Predvsem smo se posvetili delu z mladimi strelci, kjer smo 
na tekmah imeli ekipo cicibanov v postavi Tomaž Vršič, 
Gašper Hanžel in Žan Hauser. Ekipa je v regijski ligi in 
šolskem prvenstvu zasedla 2. mesto, Gašper pa posamez-
no 3. mesto. Nejc Vršič je posamezno v kategoriji mlajši 
pionirji zasedel 2. mesto. 

Z dobrimi rezultati sta se na državno prvenstvo uvrstila 
Nejc in Gašper, kjer pa smo imeli  težave z nastavitvijo 
pušk glede na svetlobne razmere v dvorani in je bil temu 
primeren tudi rezultat. Bo pa po tej izkušnji drugo leto 
sigurno dosti boljši rezultat. V zadnjem obdobju se jim je 
na treningih pridružil še Filip Gomzi, ki je  dobro rezultats-
ko napredoval. Nastopili so tudi na osmem velikonočnem 
turnirju, kjer so imeli kombinacijo zračne in MK puške po-
tem pa še na prvomajskem turnirju v Trnovski vasi, kjer 
so dosegli ekipno 2. mesto in Nejc 2. mesto posamezno.  
V naslednjo sezono bomo vstopili z nabavo vsaj treh 
novih bolj konkurenčnih pušk, za kar se zavzema županja 
ga. Darja Vudler s pridobivanjem sponzorjev za donacijo 
potrebnih sredstev. In že vnaprej hvala, da se nam ta želja 
oz. potreba uresniči.

Posebna zahvala tudi Silvu Kocuvanu in Vinku Čučku 
za dvodnevno zavzeto delo ob  osmem velikonočnem 
turnirju.

Rezultati cicibani 8 velikonočni turnir (Zračna +MK puš-
ka):                                                   
1. Nejc Vršič             205 točk        
2.Tomaž Vršič          185 točk                      
3. Žan Hauser          163 točk(boljša druga serija)
4.Gašper Hanžel     163 točk
5.Filip Gomzi           138 točk                             

Strelski pozdrav!                   
Marjan Horvat

18          Novice občine Sv. Andraž

Zadovoljstvo po opravljenem delu

Zaključek strelske sezone

Žan Hauser, Nejc Vršič, Tomaž Vršič in 
Filip Gomzi so prejeli pokale na 

velikonočnem turnirju



večerne kino predstave
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ETNOTOUR DOGODEK 
 večerne kino predstave

PETEK, SOBOTA IN NEDELJA - 22., 23. in 24. junij 2018
Petak, subota i nedelja - 22., 23. i 24. lipnja 2018

Petek, 22. 6. 2018 na igrišču pri POŠ Vitomarci
ob 21.15 - Šanghaj (2012)

Sobota, 23. 6. 2018 na igrišču pri POŠ Vitomarci
ob 19.30 uri - To so gadi (1977)

ob 21.15 uri – Cvetje v jeseni (1973)

Nedelja, 24. 6. 2018 na igrišču pri POŠ Vitomarci
ob 19:30 uri - Poletje v školjki (1985)
ob 21:15 uri - Živjeti od ljubavi (1973)

Vljudno vabljeni! Pridružite nam se!
     Vabi Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

    

Vstop je prost. Vse obiskovalce prosimo, da so na mestu vsaj 10 minut pred pričetkom filma. 
V primeru slabega vremena se predvajanje prestavi v telovadnico Podružnične osnovne šole 

Vitomarci. 

»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.«

»Projekt »DETOX« je podržan od strane Europske unije i sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okvi-
ru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.«

Občina Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah
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Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili aktivni v EKO pro-
jektu.

Vodilni tematski sklopi so bili odpadki, zbiralne akcije in 
zdravje. 

Poudarili smo pomen ločenega zbiranja odpadkov in re-
cikliranja, zato smo pridno zbirali papir, tetrapake in bat-
erije ter zamaške. Iz odpadnega materiala smo izdelovali 
razne izdelke. Skozi celotno šolsko leto smo skrbeli za 
čisto okolico šole. Aprila smo uredili zeliščno in cvetlične 
gredice. 

 Nismo pozabili na zdravje in dobro počutje. Redno nas je 
obiskovala zobozdravstvena sestra, mi pa smo skrbeli za 
zdrave in čiste zobe. 17. novembra 2017 smo imeli tradi-
cionalni slovenski  zajtrk. Zajtrkovali smo jedi pridelane v 
našem domačem okolju. Dan smo preživeli v delavnicah 
s čebelarji in uživali v sadjarsko-vinogradniških igrah v 
telovadnici, v razredih pa smo se pogovarjali in ustvarjali 
na tematiko zdravega načina življenja. 

Sodelovali smo v likovnem in literarnem natečaju ter tek-
movali za EKO bralno značko. 

Naše delo smo predstavili na šolski prireditvi. Ob tem 
smo pripravili razstavo naših izdelkov, ki so nastajali med 
šolskim letom.

Milena Zagoršek, koordinatorica

V šolo hodit res je cool,
saj v šoli se zabavaš ful,

pogovarjaš veliko se,
saj družba vredu je.

V  šestih letih smo spoznali,
da sošolci pravi smo postali.

Samo dobro jedli smo
in  se učili prav tako.

Razredi od čistoče so sijali,
saj sta se čistilki žrtvovali.
Ko ključe mi smo pozabili,

bil je hišnik klic v sili.

Učitelji so nas učili,
da se v življenju ne bi izgubili.
Dnevi šestih let hitro so minili,
teh dolgo ne bomo pozabili.

                                                                                                          
Pesnila:

Filip Gomzi in Nina Toš 
                                                                                                        

6.b

EKO projekt na Osnovni šoli

Naši medenjaki

Vinogradniško sadjarske igre

Očistimo okolico šole

Eko razstava

6 let na POŠ Vitomarci
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Učenci 5. razreda smo v letošnjem šolskem letu opravljali 
kolesarski izpit.  

Teorijo smo začeli spoznavati v začetku meseca mar-
ca. Vadili smo v šoli in doma. Ko smo delali teorijo je 
prvič naredilo le osem učencev. Ostali štirje pa so lahko 
ponavljali še dvakrat. V drugo je uspelo samo enemu uč-
encu, ostali trije pa so naredili v zadnjem poskusu. Maja 
pa smo pripeljali kolesa v šolo. Prišel je policist, ki nam 
je pregledal kolesa. Kolesarili smo z učiteljico pri urah 
športa in v skupinah po pouku. Delali smo različne vaje in 
vadili zavijanje v levo. 

Vsi smo uspešno opravili izpit. Bili smo zelo veseli. Nekat-
eri sošolci so se potem tudi domov peljali s kolesi.

                                                               Lana Lovrenčič, 5. b

Sprehajala sem se po gozdu in zagledala hišico. A ni bila 
le navadna hiša, taka kot so danes. 

Hiša je bila zelo majhna, okna so bila tako majhna, da si 
komaj videl kaj in na strehi je bilo veliko črnih vran. Ho-
tela sem potrkati, a naenkrat sem zaslišala hripav glas, ki 
je zaklical: 
»Joj, kako se ti je lahko to zgodilo!« Prestrašila sem se in 
za hip obstala. Ko je bila spet tišina sem potrkala na vra-
ta, ki so bila nenavadna. Niso imela zvonca in na njih je 
bilo veliko čudnih besed kot so hokus pokus in čiri bum! 
Odprla so se vrata in zagledala sem veliko nenavadnih 
stvari.  A videla sem nekaj, čemur nisem mogla čisto ver-
jeti. »ČAROVNICA!« sem zakričala. »Kdo pa si ti?« me 
je vprašala. » Ja…jaz sem Taja.« » Ti si človek….še nikoli 
nisem srečala človeka, saj se ne prikažem velikokrat zunaj 
gozda.« » Prosim ne stori mi nič žalega, saj sem še otrok.« 
» Ne skrbi, res sem čarovnica a nisem ena izmed tistih, 
ki bi naredila kaj žalega otrokom.« »Res, ampak slišala 
sem te kako si kričala na nekoga.« » Ja seveda, to je bila 
moja metla, ki ves čas počne neumnosti.« » Zdaj imam 
drugačno mnenje o čarovnicah, vedno sem mislila, da so 
čarovnice krute in hudobne.« » Seveda ne. No zdaj pa 
pojdi in se še srečava!« »Hvala vam, res hvala…..adijo!«

Taja Pučko, 5. b

Šolski izlet
Naš izlet se je začel na HE Fala. Tam smo izvedeli, da je 
to najstarejša HE na reki Dravi. Vodnik  nam je pokazal 
različne stroje in nas je popeljal po elektrarni. Iz Fale smo 
se odpeljali proti rudniku v Mežici. Tam smo se oblekli 
v oranžna pregrinjala, na glavo smo dali čelade, okrog 
pasu pa smo si privezali torbice s svetilkami. Do rudnika 
smo se odpeljali z vlakcem.  Vožnja v eno smer je trajala 
15 minut. Vodič nam je razkazal rudnik, orodja in pripo-
močke. Povedal nam je, da so  v njem kopali svinec in 
cink.  Tudi ven smo se peljali z vlakcem. 

Nato smo se z avtobusom odpeljali do Prežihove domači-
je. Gospa vodnica nam je opisala življenje Prežihovega 
Voranca. Po ogledu in predstavitvi hiše smo za hišo mali-
cali.  Potem smo se z avtobusom odpeljali do Ivarčke-
ga jezera. Tam smo igrali nogomet. Zaradi dežja smo se 
odpravili domov. Domov smo prispeli okrog pol šestih.
                                                                                                                                   

Iztok Toš, 6.b

Zaključna ekskurzija
6. junija smo imeli zaključno  ekskurzijo na Koroško. Na 
pot smo se odpravili ob 7.30 uri. Najprej smo se odpeljali 
do HE Fala.  Tam smo si ogledali kratek film, nato pa smo 
si ogledali še stroje.  Ko smo končali z ogledom elek-
trarne smo se odpravili v rudnik Mežica. Ko smo prispeli 
v Mežico, so nam dali zaščitna oblačila in čelade.  Tisti, 
ki so želeli, so dobili tudi luči. Ko smo se oblekli, smo se 
odpeljali z vlakcem v notranjost rudnika, kjer so nekoč 
kopali svinec in cink.  Sledil je ogled rudnika, peš po ra-
zličnih etažah. Tudi ven smo se peljali z vlakcem.  Nato 
smo šli na domačijo Prežihovega Voranca. Tam nam je 
gospa povedala o življenju in delu Voranca, nato smo 
si ogledali hišo. Odpravili smo se na Ivarčko jezero, kjer 
smo se družili.

Najbolj všeč mi je bil rudnik. Dan je minil zelo hitro.
                                                                                                                                               

Nika Hojnik, 6.b

Izlet na Koroško
 Šestošolci smo  v sredo,  6. junija skupaj s petošolci odšli 
na izlet na Koroško.  Najprej smo si ogledali HE Fala. Tam  
mi je bilo zelo všeč, saj smo videli kratek film o elektrar-
nah na Dravi in razne stroje. Nato smo odšli v Mežico v 
rudnik. Tudi tam mi je bila všeč vožnja z vlakcem. Oblekli 
smo si zaščitne halje, nadeli čelade in se opremili z lučmi. 
Tudi v rudniku smo si ogledali film. Po rudniku smo se 
sprehodili  in videli veliko zanimivega. Po ogledu rudnika 
smo si v Kotljah ogledali hišo Prežihovega Voranca. Ko 
smo si jo ogledali, smo odšli na Ivarčko jezero.  Tam smo 
se igrali, podajali smo si frizbi, dečki so igrali nogomet…
Zelo sem vesela, da sem se udeležila tega izleta, saj sama 
ne bi imela možnosti iti tja.  Z izleta sem odnesla tudi 
nekaj znanja, npr. kako ravnati, če se izgubimo v rudniku. 
                                                                                                                                             

Amadeja Duh, 6.b

Zaključna ekskurzija na Koroško
V sredo,  6. junija smo imeli zaključno ekskurzijo. Najprej 
smo si ogledali  hidroelektrarno Fala. Tam nam je gos-
pod predstavil elektrarno. Ogledali smo si kratek film o 
Dravi in njenih elektrarnah.  Po ogledu elektrarne smo se 
odpravili proti Mežici. V rudniku smo si ogledali različne 
stvari, ki so jih uporabljali pri delu. V tem rudniku so ne-
koč kopali svinec in cink, sedaj je to le muzej. Ko smo 
prišli iz rudnika, smo si  kupili spominke.  Nato smo se 
odpravili v Kotlje, kjer smo si ogledali hišo Lovra Kuharja. 
Po popoldanski malici smo se odpravili na Ivarčko jezero. 
Tam smo se igrali. Ker pa je začelo deževati, smo morali  
domov.

Na zaključni ekskurziji sem uživala.
                                                                                                                                   

Tina Cimerman, 6.b

šola

Kolesarski izpit

Srečanje s čarovnico

Šolski izlet 6. b
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V soboto, 26. maja smo imeli športni dan, zaradi izpadle-
ga ponedeljka. Ob 8.00 uri smo se z avtobusom odpeljali 
v ŠRC Cerkvenjak.

 Ko smo prišli tja smo si odložili nahrbtnike in se nekateri 
tudi preoblekli. Potem smo začeli s teki. Najprej je tekla 
prva triada 380 metrov, nato mi, ki smo tekli 740 metrov, 
na koncu pa še tretja triada, ki je tekla 1140 metrov. Med 
tem ko pa nismo tekli pa smo se lahko preizkusili v strel-
janju z zračno puško. 

Ob 10.00 uri je bila malica, jedli smo pasulj. Ko smo se 
najedli smo odšli na srednjeveške delavnice, ki so jih 
pripravili člani Kulturno umetniškega društva Markovci. 
Najprej smo odšli do gospoda, ki nam je pokazal orož-
je in oklep viteza iz srednjega veka. Potem k dvornemu 
norčku, nato k sužnji na koncu pa še k lokostrelcu.

Na koncu pa na podelitev, kjer sem dobil medaljo in 
praktično nagrado.

 Domov smo prišli ob 12.30. Bilo mi je  zelo všeč. 
                                                                                                                       

Domen Kokol, 5. b

V sredo, 6. junija smo imeli zaključno ekskurzijo. Ob 8.30 
smo odšli na avtobus, ki nas je odpeljal na Koroško.

 Na avtobusu smo se zelo zabavali. Po eni uri vožnje smo 
prispeli v HE Fala. Po elektrarni nas je vodil prijazen vodič. 
Najprej smo šli po dolgih železnih stopnicah. Prišli smo 
v veliko sobo, kjer smo si pogledali kratek film, ki nam 
je prikazal zgodovino hidroelektrarne. Ogledali smo si še 
notranjost in zunanjost elektrarne na Dravi.

 Kmalu za tem pa smo končno prispeli v Mežico. Tam smo 
najprej pomalicali. Oblekli smo se v oranžne jopiče, ki so 
nam segali do kolen, na glavo pa smo si nadeli čelade. 
Usedli smo se v vagone in se odpeljali v rudnik. Z vlakcem 
smo se peljali 15 minut. V vagonu nas je sedelo osem. 
Ogledali smo si kako so nekoč kopali svinčevo in cinko-
vo rudo. Po tem ogledu smo se odpravili v rojstno hišo 

Prežihovega Voranca. 

Vodička nam je razlagala kaj vse je preživel pisatelj. Ogle-
dali smo si njegovo hišo, ki jo sestavljajo tri sobe. To so 
črna kuhinja, sobo, ki se je imenovala hiša in njihovo spal-
nico. Nato smo malicali in si ogledali še njegov spomenik.
Potem smo se odpeljali k Ivarčkemu jezeru. Ko smo odprli 
velika železna vrata nismo mogli verjeti svojim očem. Na 
vodi so plavale otroške vodne pištole, po tleh so ležali 
papirčki, trava je bila skoraj višja od nas in zagotovo bi 
kdo padel v vodo, če bi stopil na lesen pomol. Vsi smo 
bili začudeni, saj je še pred kratkim bilo to jezero prelepo. 
Tam so prodajali sladoled in imeli otroška igrala, voda pa 
je bila čista kot solza in so se lahko v njej kopali. Po potki, 
ki je ostala smo odšli do jase. Tam je večina fantov  igrala 
nogomet, ostali pa smo si podajali frizbi.

Ko se je na nas vlil dež, smo stekli do avtobusa in po dveh 
urah vožnje prispeli pred šolo.

Z Lano sva nato odšli peš domov. Bilo je lepo.
                                                                                                                              

Sara Krepša, 5. b

Športni dan

Srednjeveške igre in delavnice

Zaključni izlet
Predšolski otroci 3. skupine vrtca Vitomarci - pohod 
do Negovskega jezera in malica iz nahrbtnika. Videli 
smo laboda, ki je nato odplul proti svojemu gnezdu

Smo mladi vrtnarji

Vrtec in aktivnosti
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vrtec

Ko smo se vračali v vrtec iz razstave v 
večnamenski dvorani (2. in 3. skupina), smo se 

fotografirali pred krasnim rdečim makom

Posadili smo rože Žametnice

Opazovanje in risanje svojih koles

Spremljanje obiska policista pri 5.razredu, ki so 
se pripravljali na kolesarski izpit ter pogovor s 

policistom o varnosti v prometu

Barčice iz Das mase - urimo se v oblikovanju

Posadili smo rože Žametnice
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                                Darja Vrtačnik

Dogodki ob obeležitvi prvega svetovnega dne čebel

Za nami so številni dogodki, ki so se v zadnjih mesecih v 
Sloveniji zvrstili ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel. 
V nadaljevanju na kratko povzemam, kako smo prišli do 
razglasitve. Leta 2014 je ČZS podala pobudo, da 20. maj 
postane svetovni dan čebel. To ni kateri koli dan, je dan, 
ko slovenski čebelarji obeležujemo rojstni dan svojega 
velikega čebelarja in učitelja, začetnika sodobnega čebe-
larstva Antona Janše (rojen 20. maja 1734), ki je deloval 
kot prvi učitelj čebelarstva na dunajskem cesarskem dvo-
ru. Predlog je obravnavala Vlada Republike Slovenije in 
ga enotno podprla. Leta 2015 je ČZS na mednarodnem 
čebelarskem kongresu Apimondia v Južni Koreji pred-
stavila pobudo. V Apimondio – mednarodno čebelarsko 
organizacijo – je vključenih več kot 120 čebelarskih orga-
nizacij iz skoraj 90 držav. Vse prisotne članice so soglasno 
sprejele predlog. S tem pa se je začelo resno in trdo delo 
zlasti Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, ki je s svojo ekipo opravilo številna bilateralna srečan-
ja s predstavniki tujih držav in izvajalo promocijsko-infor-
macijske dogodke, in ČZS, ki je skrbela za strokovni vidik. 

Pri nagovarjanju odločujočih, da podprejo prizadevanja 
za razglasitev svetovnega dne čebel, so pomagale tudi 
druge osebnosti iz politične in nepolitične sfere. Lani, 
20. decembra 2017, je Generalna skupščina OZN v New 
Yorku soglasno potrdila, da 20. maj razglasi za svetovni 
dan čebel. Cilj tega dne je ozaveščati in izboljšati razume-
vanje o čebelah med ljudmi po vsem svetu.

Številni dogodki in spominski kovanec

Letos so se pred in po praznovanju svetovnega dne čebel, 
v čast in poklon temu dnevu, zgodili številni dogodki, ki 
so jih organizirali ali soorganizirali ČZS, čebelarska društ-
va, občine, podjetja, MKGP, državni zbor, državni svet itd. 
Osredotočila se bom le na dogodke, ki so se zvrstili med 
18. in 20. majem 2018 v sodelovanju s ČZS. Pred tem pa 
moram še omeniti, da je v podporo svetovnemu dnevu 
čebel Banka Slovenije 14. maja izdala in dala v obtok 
spominski kovanec za 2 EUR v nakladi 1 milijon kovancev, 
katerega motiv je satovje v obliki globusa, ki prikazuje 
vzhodno poloblo. Na kovancu sta tudi napis Svetovni dan 
čebel in Slovenija 2018.

Ogled kmetije: njiva ječmena, vinograd, sa-
dovnjak, vrt, stara delavnica ter vse živali

Hoja po čutni poti

Ustvarjamo simetrične metulje

Svetovni dan čebel

Svetovna čebelarska konferenca
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Svetovna čebelarska konferenca »Globalni izzivi v če-
belarstvu«

V petek, 18. maja, je v Dvorani pod Stolom v Žirovnici 
potekala svetovna čebelarska konferenca z naslovom 
Globalni izzivi v čebelarstvu. Celodnevno konferenco je 
organizirala ČZS, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 
gostila pa je kar 19 predavateljev s celega sveta oz. približ-
no 160 udeležencev. Teme konference so bile posvečene 
opraševanju, problematiki pesticidov, pomenu uporabe 
čebeljih pridelkov v prehrani in apiterapiji, skrbi za ka-
kovost in varnost čebeljih pridelkov, razvoju sonaravnih 
načinov za upravljanje varoj, prenosu znanja v čebelarst-
vu, upravljanju pašnih virov čebel ter promociji čebel in 
čebeljih pridelkov.

Istega dne zvečer je v starem mestnem jedru Višnje Gore 
potekalo odprtje interaktivne skulpture obeležja kranjski 
čebeli (avtohtona čebelja pasma, ki je v Sloveniji zaščite-
na), ki sta jo postavili Občina Ivančna Gorica in Čebelarska 
zveza Slovenije. Emil Rothschütz je na tem območju v 19. 
stoletju namreč podrobno opisal kranjsko sivko in z njo 
trgoval v sosednjih deželah. V neposredni bližini šole, ki 
se bo v naslednjih letih obnovila v Hišo kranjske čebele, 
se je postavilo to obeležje, katerega avtor je Robert Ku-
har.

Mednarodna ministrska konferenca na temo ohranitve 
čebel

V soboto, 19. maja, je na Brdu pri Kranju potekala medn-

arodna ministrska konferenca na temo ohranitve čebel. 
Konference so se udeležili predstavniki dvaindvajsetih 
držav. Spregovorili so o pomenu čebel in drugih oprašev-
alcev za trajnostno kmetijstvo in prehransko varnost, raz-
pravljali o stanju ter iskali ukrepe za ohranitev čebel v 
svetu. Ob koncu konference so sprejeli skupno deklaraci-
jo, v kateri so se zavezali, da bodo krepili sodelovan-
je držav na mednarodni ravni na področju ukrepov za 
zaščito čebel in drugih opraševalcev, ozaveščanja javno-
sti, izobraževanja in izmenjave dobrih čebelarskih praks. 
Razpravljali so tudi o pomembnosti raziskav in ukrepov 
za preventivo in zatiranje čebeljih bolezni in škodljivcev 
ter o nadaljevanju izvajanja ukrepov za blažitev podneb-
nih sprememb, ki tudi vplivajo na čebele.

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznici pri 
Žirovnici

Glavnemu dogodku pa smo bili priča v nedeljo, 20. maja. 
Ni naključje, da je bilo prvo praznovanje svetovnega dne 
čebel v Breznici pri Žirovnici. V tem kraju se je namreč 
rodil Anton Janša. Dogodek, ki se ga je udeležilo prib-
ližno 7000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, med njimi 
veliko število ponosnih slovenskih čebelarjev, se je začel 
ob 12. uri. Častni pokrovitelj dogodka in osrednji gov-
orec je bil predsednik države Borut Pahor. Poleg njega 
so v pozdravnih nagovorih, v katerih so vsi poudari-
li pomen čebel in nujnost ohranitve čebel tudi z vidika 
pridelave hrane, sodelovali še predsednik ČZS Boštjan 
Noč, generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo 
Jose Graziano da Silva, predsednik svetovne čebelarske 
organizacije Apimondia Philip McCabe in župan občine 
Žirovnica Leopold Pogačar. Pred in po dogodku pa so 
obiskovalci lahko obiskali t. i. medeno vas, v kateri je bilo 
več kot 80 stojnic s čebelarsko in kulinarično ponudbo. 
Da je celotna prireditev nemoteno potekala, je skrbela 
Občina Žirovnica skupaj z več kot 250 prostovoljci. Tisti, 
ki pa še niso bili pri Janševem spominskem čebelnjaku, so 
si ga imeli tokrat priložnost ogledati prenovljenega. Na 
tem mestu smo lahko spremljali igrani prizor iz njegove 
mladosti, ker pa je bila na ta dan tudi binkoštna nedelja, 
je v tamkajšnji farni cerkvi potekala tudi maša za čebelar-
je. Na dogodku je bilo videti vesele in zadovoljne obraze 
praznujočih udeležencev. Bili smo ponosni, da smo ime-
li možnost proslaviti dosežek, ki ga je s skupnimi priza-
devanji dosegla Slovenija.

Za konec bi želela poudariti, da je bilo že veliko postorjen-
ega na področju čebelarstva, veliko izzivov pa je še pred 

ostali prispevki

Številni odgodki ob dnevu čebel

Praznovanje v Žirovnici
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nami. Pred nami je pot, ki stremi k doseganju zastavljenih 
ciljev svetovnega dne čebel in nedvomno tudi k uresničit
vi zaščite čebel na evropski ravni.

Lidija Senič, 
vodja služb Čebelarske zveze Slovenije

Kristijan Majer

Občinski svet in županja Občine Sveti 
Andraž v Slov. goricah

vas vabimo

na proslavo ob dnevu državnosti, ki 
bo v petek, 22. junija 2018, 

ob 19.00 uri
 pri lipi na trgu pred cerkvijo 

Sv. Andraža v Vitomarcih.

Program prireditve:
- kulturni program v organizaciji - 

KUD Vitomarci 
- nagovor županje občine 

- pogostitev v organizaciji Društva gos-
podinj in druženje.

Vljudno vabljeni!

     Darja Vudler, županja
                             Občine Sveti Andraž

     v Slovenskih goricah

V primeru slabega vremena bo proslava v Večnamenski 
dvorani.

Slovesnosti se udeležili tudi predsednik države, 
medena kraljica in evropski poslanec

Prireditve Ljubezen na vasi se je udeležil 
minister za kulturo

Ljubezen na vasi



Junij 2018         27

vabila na dogodke

VLEKA VRVI
v nedeljo,

1. julija 2018 ob 14. uri
pri Pesniškem mostu

Občina Sveti 
Andraž v 

Slovenskih 
goricah

ESCAPE v Műže
VELIKI 3-dnevni mednarodni dogodek

petek, 
24. 8. 2018

Mladi gamsi
Luka Basi

sobota, 
25. 8. 2018

Razgaljeni 
muzikanti

Ljubavnici Band
Ines Erbus

nedelja, 
26. 8. 2018

Trubadurji
Dejan Vunjak in 

Brendijeve barabe

Osrednja prireditev v nedeljo 26. 8. 2018 pod velikim 
prireditvenim šotorom. 

Podrobnejši program na facebook in spletni strani 
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah.

»Dogodek se odvija v sklopu projekta »ESCAPE«, ki je podprt s strani Evropske unije in 
sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja

 Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.”
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