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Foto: Kristijan HorvatNaj vam velikonočni prazniki prinesejo 
mir in radost v srce, 

preživite jih v krogu najdražjih in
 s košaricami polnih pirhov.

županja, občinska uprava, občinski svet in odbori
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Spoštovane bralke in bralci Novic občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah! 

Narava se je pričela prebujati in tudi mi smo postali 
napolnjeni  s pomladno energijo in navdani z novimi 
izzivi za v prihodnje. Lepo vreme in višje tempera-
ture so naznanile pomlad, kar pomeni  da smo v 
letošnjem pustnem času več kot uspešno pregnali 
zimo. Andrašovčarji si bomo ta norčavi čas zagoto-
vo zapomnili po prvi povorki, ki se je odvijala skozi 
vaški trg, za katero si seveda želimo, da postane 
tradicionalna. Mesec marec pa je bil kot vsako leto 
posvečen ženam in  materam za katere smo tudi le-

tos pripravili pesteri program. Seveda pa nas tudi v 
prihodnje čaka še marsikaj zanimivega, o čemer si 
boste lahko več prebrali v tokratni številki Občinskih 
novic. 

V imenu uredniškega odbora vam vsem želim mir-
no in karseda lepo pomlad ter blagoslovljene ve-
likonočne praznike, ki so pred vrati. Preživite jih v 
krogu tistih, ki jih imate najraje! 

Pa prijetno branje!  

Mateja Predikaka Toš, uredniški odbor

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; 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. 60 bodo praviloma izšle 22. junija 2017. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fotografij...) 
je najkasneje do vključno 12. junija 2017. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si     ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

Napovednik dogodkov:

APRIL:
- VELIKONOČNA RAZSTAVA, DRUŠTVO GOSPODINJ
- 17.04.2017 PONOVITEV PREDSTAVE ODGS KUD VITO-
MARCI, VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI
- 21.04.2017 OB 17:00 PRAVLJIČNA URICA ZA OTROKE, 
KUD VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI
- 21.04.2017 DOBRODELNA PRIREDITEV NAŠE PE-
SMI NAŠE SANJE, PODRUŽNIČNA OŠ VITOMARCI 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI
- 26.04.2017 OB 17:30 POHOD V PESNIŠKO DOLINO 
(pred proslavo), KUD VITOMARCI, PESNIŠKA DOLINA
- 26.04.2017 OB 19:00 PROSLAVA OB DNEVU UPORA 
PROTI UKOPATORJU, KUD VITOMARCI, VEČNAMENSKA 
DVORANA VITOMARCI
- 26.04.2017 ZAKLJUČEK EKO PROJEKTA, PODRUŽNIČNA 
OŠ VITOMARCI, VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI
- DELOVNA AKCIJA, SD TRAP SD TRAP VITOMARCI, 
LOVSKI DOM
- VELIKONOČNI TURNIR TRAP , MALOKALIBRSKA PUŠKA 
IN ZRAČNA PUŠKA, SD TRAP VITOMARCI, LOVSKI DOM
- VELIKONOČNI TURNIR TRAP , MALOKALIBRSKA PUŠKA 
IN ZRAČNA PUŠKA, SD TRAP VITOMARCI, LOVSKI DOM

MAJ:
- 07.05.2017 OB 15:00 POHOD, TD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA
- 19.05.2017 PRAVLJIČNA URICA ZA OTROKE, KUD VITO-
MARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI
- RAZSTAVA SLIK: TAKO SMO NEKOČ ŽIVELI - DOPOL-
NITEV, DRUŠTVO UPOKOJENCEV, DOM DRUŠTVA UP-
OKOJENCEV
- DAN ODPRTIH VRAT, SD TRAP VITOMARCI, LOVSKI 
DOM 

JUNIJ:
- 04.06.2017 OB 15:00 POHOD, TD VITOMARCI, 

VEČNAMENSKA DVORANA
- 16.06.2017 OB 18:00 PRAVLJIČNE URICE ZA OTROKE, 
KUD VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI
- 17.06.2017 EKSKURZIJA BREZJE, DRUŠTVO UPOKO-
JENCEV, BREZJE
- 17.06.2017 VLEKA VRVI, TD VITOMARCI, PESNICA
- 23.06.2017 OB 19:00 PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNO-
STI, OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH, KUD VITO-
MARCI
- 21.06.2017 PRIREDITEV OB KONCU ŠOLSKEGA LETA, PO-
DRUŽNIČNA OŠ VITOMARCI, VEČNAMENSKA DVORANA 
VITOMARCI
- TEKMOVANJE V PRAŽENJU KROMPIRJA, DRUŠTVO 
GOSPODINJ
- PIKNIK V MUŽAH, DRUŠTVO GOSPODINJ LOVSKI DOM
- 28.06.2017 POLETNE KREATIVNE DELAVNICE ZA OTROKE, 
KUD VITOMARCI, VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI 
- 29.06.2017 POLETNE KREATIVNE DELAVNICE ZA 
OTROKE, KUD VITOMARCI, VEČNAMENSKA DVORANA 
VITOMARCI
- UREJANJE MUZEJA HRGOVA HIŠA IN OTVORITEV, 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV HRGOVA HIŠKA
- PROJEKT DETOX - TISKOVNA KONFERENCA PROJEKTA 
– OTVORITEV HRGOVE DOMAČIJE IN TIC- a, OBČINA SV. 
ANDRAŽ V SLOV. GORICAH, HRGOVA HIŠKA
- DAN ODPRTIH VRAT HRGOVE DOMAČIJE S PRIKAZOM 
TRADICIONALNIH OBIČAJEV, OBČINA SV. ANDRAŽ V 
SLOV. GORICAH, HRGOVA HIŠKA
- STROKOVNA EKSKURZIJA, DRUŠTVO GOSPODINJ
- ZAČETNI TEČAJ ZA PIONIRJE, SD TRAP VITOMARCI 
LOVSKI DOM 
- DRUŠTVENA TEKMA IN PIKNIK, SD TRAP VITOMARCI 
LOVSKI DOM

Točno časovno opredelitev dogodkov vam bodo orga-
nizatorji javili na krajevno običajen način.

Vabljeni na dogodke!
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Spoštovane občanke, spoštovani občani
V tej številki novic boste lahko ponovno prebrali veliko za-
nimivih informacij. Veliko se je zgodilo od prejšnje številke, do 
danes. Predvsem sem vesela, da mi je letos uspelo obiska-
ti vse občne zbore na katere so me povabila naša društva. 
Čeprav se z društvi srečamo ob veliko priložnostih čez leto, 
dobim na občnih zborih širši pregled o delu društev. Zato 
lahko trdim, da smo skupaj z občinskim svetom leta 2015 
sprejeli dobro odločitev, ko smo društvom povišali sredstva 
za delovanje, saj se to pozna pri njihovih aktivnostih in s tem 
na družabnem življenju v kraju. 

V začetku leta smo se razveselili novice o še enem dobljen-
em Interreg projektu, tokrat Slovenija-Madžarska, vrednost 
katerega znaša 149.577,25 EUR in je 85% sofinanciran iz EU. 
Več o njem v nadaljevanju.  

V začetku tega meseca smo organizirali že tradicionalno 
čistilno akcijo in z veseljem lahko sporočim, da je pobranih 
odpadkov iz leta v leto manj, kar pomeni, da smo ljudje ved-
no bolj ozaveščeni in se zavedamo, da nam bo narava vrnila 
to, kar bomo mi dali njej. Ker je smeti v naravi veliko manj, 
ste se občani odločili v sklopu čistilne akcije organizirati tako 
imenovano »raboto« in urejali tudi okolico svojih hiš, ceste, 
jarke in podobno, kar je zelo pohvalno. S skupnimi močmi 
lahko dosežemo, da bo naš kraj iz leta v leto lepši. 

S ponosom lahko povem, da bomo prvič v zgodovini v našo 
občino dobili optično omrežje.  Že od leta 2015 peljemo 
veliko aktivnosti, da bi v čim krajšem času omogočili dostop 
do optičnega omrežja vsem občanom na celotnem območ-
ju občine. Ker smo v zadnjih dveh letih ob vseh investicijah 
v cestno ali vodovodno infrastrukturo že polagali cevovod 
za optiko, se bo na tistih območjih optični kabel pripeljal do 
hišnih priključkov brez ponovnih izkopov, le z vpihovanjem 
kablovja. Žal v preteklosti, ko so se na veliko gradile ceste, 
takšne prakse, da bi se v traso polagali cevovodi za optiko, ni 
bilo. Če bi bila, bi lahko že danes z optiko pokrili celotno ob-
močje občine, tako pa bo potrebno na tistih območjih, kjer 
trenutno ne obstaja tržni interes, še malenkost počakati na 
optično omrežje. Bomo pa na hitrosti omrežja in možnosti 
novih priključitev pridobili na celotnem območju občine tudi 
tam, kjer optike trenutno še ne bo. 

Prva naslednja investicija v letošnjem letu bo novogradnja 
javne poti v naselju Rjavci odsek »Oplot«, kjer bomo asfalti-
rali makedamsko cesto v dolžini 380 metrov. Naslednja in-
vesticija bo izgradnja vodovodnega cevovoda od regionalne 
ceste do hišne številke Vitomarci 36, kjer bomo v prvotno 
stanje spravili tudi vozišče in uredili javno razsvetljavo. 

Nato pričnemo z investicijami v Drbetincih in centru Vito-
marcev. Ti investiciji se bosta izvajali v proračunskih letih 
2017 in 2018 in bosta zajemali prevezavo starih vodovodnih 
priključkov na nov cevovod, ureditev javne razsvetljave in 
vzpostavitev vozišč v prvotno stanje. Čez center Vitomarcev 
bomo uredili še pločnik in kanalizacijsko omrežje, v Drbet-
incih pa bomo za pločnik in kanalizacijo pripravili vse po-
trebno za dokončanje investicije po letu 2019.   

Uredili smo tudi novo prepotrebno parkirišče v centru 
občine. O tem in veliko več, kot ste lahko razbrali iz mojega 

uvodnika boste lahko prebrali v samih člankih in ugotovili, da 
se premikamo v pravo smer. 

Pred nami so velikonočni prazniki, hitro za njimi pridejo še 
prvomajski. Ob vseh praznikih slavimo pomen le-teh. Pa 
vendar so prazniki velikokrat tudi dela prosti dnevi, ki pre-
rastejo v podaljšane vikende in s tem tudi priložnost, da več 
časa preživimo s tistimi, ki jih imamo radi in počnemo to, kar 
nam je všeč. In prav to vam želim ob letošnjih velikonočnih 
praznikih. Preživite jih tako, da boste srečni s tistimi, ki jih 
imate radi. 

Prijetno branje!
Darja Vudler, županja

Županjin uvodnik

 Županja Darja Vudler z varuhinjo človekovih 
pravic Vlasto Nussdorfer
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županja/občinska uprava

4          Novice občine Sv. Andraž

Vsake tri mesece se županje slovenskih občin srečajo v 
eni izmed občin, ki jo vodi županja. Na srečanju obravna-
vajo skupne teme, na katere preko Skupnosti občin pov-
abijo razne strokovnjake.

V sredo, 8. marca 2017 je Cvetka Ficko, županja Občine 
Grad gostila 8. srečanje županj. 

Srečanje županj je bilo tokrat posvečeno pravilnosti 
transferjev na področju družbenih dejavnosti, potekalo je 
ob Mednarodnem dnevu žensk. Zato je ob tej priložno-
sti potekal tudi pogovor s Predsednikom Računskega 
sodišča RS, Tomažem Veselom,  Varuhinjo človekovih 
pravic, Vlasto Nussdorfer in Jasmino Vidmar, generalno 
sekretarko Skupnosti občin Slovenije, o položaju žensk v 
Sloveniji danes ter o potrebnih korakih v prihodnje.

Srečanju se je pridružil tudi prof. dr. Ciril Ribičič iz Inšti-
tuta za ustavno pravo in sodelavec Domen Končan, kjer 
v okviru projekta raziskujejo, kakšne bi bile najustrezne-
jše zakonske rešitve za izboljšanje zastopanosti žensk na 
mestih odločanja v lokalnih skupnostih.

Ob zaključku uradnega dela srečanja je potekala še tis-
kovna konferenca, zatem pa je vsem županja pokazala 
delček svoje občine. Obiskali so osnovno šolo, kjer jih 
je prijazno sprejel, ravnatelj Vikotor Navotnik in pove-
dal nekaj besed o šoli. G. Karel Šalamon jim je ob za-
nimivi diaproekciji predstavil začetke lončarskega krožka 
na OŠ Grad in dobil velik aplavz in čestitke za uspešno, 

pristno delo. Vsi gostje so dobili v dar tudi skledo, da jih 
bo spominjala na srečanje. Sledil je obisk Doživljajskega 
parka Vulkanije, kjer jih je krtek Oli odpeljal v podzeml-
je goričkega. Nato so se odpeljali do največjega gradu, 
kjer jih je sprejela ga. Štefanija Fujs in jih popeljala v no-
tranjost gradu in predstavila značilnosti. V grajski kleti so 
imeli degustacijo vin naših pridnih vinarjev. Iz gradu so se 
odpeljali do Apartmajev Džaboka in Gruška v Kruplivniku, 
kjer jim je ga. Edita Časar pokazala domačijo - apartmaje 
urejene na pristen gorički način. Deležni so bili tudi de-
gustacije domačih likerjev - žganj. Zaključek prijetnega 
srečanja je bil s kosilom Pri Veselem Goričancu. 

Povzeto iz spletne strani Občine Grad. 

Darja Vudler, županja

Dan pred 18. občinskim praznikom so mediji in Pravna 
fakulteta Univerze v Mariboru prejeli anonimno prijavo, 
da je moja diplomska naloga plagiat. Takrat sem zadevo 
kategorično zanikala in prepustila, da pristojni opravi-
jo svoje delo. V mesecu februarju so s Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru sporočili, da je bilo po analizi moje 
diplomske naloge ugotovljeno, da razlogi za uvedbo 
postopka za odvzem strokovnega naslova univerzitetne 
diplomirane pravnice, kot jih predpisujejo predpisi Uni-
verze v Mariboru, niso podani. 

Prepričana sem, da je razlog za moje blatenje ta, da smo v 
času mojega mandata veliko stvari spremenili na bolje in 
nekomu to očitno ni všeč, da smo uspešni, da so zadeve 
pozitivne in se odvijajo v pravo smer. 

Ponovno se je pokazalo, da tisti, ki širijo laži, nimajo prav. 
Zato želim sporočiti tistim, ki se vztrajno trudijo, da bi mi 
delali slabo, da nisem oseba, ki bi me takšne stvari priza-
dele, in da mi je resnično žal zanje. 

In če potegnem pod črto, diploma, magisterij ali doktorat 
gor ali dol, nič od tega ti ne pomaga, če nisi človek in vi-
soko izobražene osebe, ki pišejo anonimke in se izživljajo 
s tem, ko blatijo druge, to zagotovo niso! 

Darja Vudler, županja

PONOVNO NA VOLJO NEPOVRATNA FINANČNA 
SREDSTVA ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH 
ČISTILNIH NAPRAV

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je tudi v letošn-
jem letu občanom zagotovila sredstva v višini 10.000,00 
EUR, za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistil-
nih naprav (v nadaljevanju: MKČN), s kapaciteto do 50 
PE  in sicer na območjih, ki so določena s programom 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o

Županje ob dnevu žena na Goričkem

Moja diplomska naloga je moje 
avtorsko delo

 Za okroglo mizo o položaju žensk

Obisk Vulkanije

Sredstva za čistilne naprave
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dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, ki je odprt od 30. januarja do 29. 
septembra 2017 oz. do porabe zagotovljenih sredstev v 
tekočem letu. 

Sofinancira se največ do 50% upravičenih stroškov za 
postavitev male komunalne čistilne naprave, oziroma na-
jveč 1.200,00 EUR na gospodinjstvo. 

Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki 
(fizične osebe) stanovanjskih objektov. Upravičenci do 
sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s 
sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori 
na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih in 
pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo 
skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami.

Za dodelitev sredstev morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji:
- MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi stan-
dardi oziroma mora po učinkovitosti ustrezati zahtevam 
iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav;
- lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij, 
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije;
- objekt za katerega se bo ali se je nabavila MKČN mora 
biti legalno zgrajen;
- projekt je upravičen do sofinanciranja če so stroški nas-
tali po 01.01.2012.

Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upra-
vo Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (vloga mora 
biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski 
upravi Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah ali na 
spletni strani občine: www.sv-andraz.si).

Vloge je potrebno oddati do 10. ure, dne:
-  28.04.2017 – ZA PRVO ODPIRANJE;
-  30.06.2017 – ZA DRUGO ODPIRANJE (v kolikor sredstva 
ne bodo porabljena);
-  29.09.2017 – ZA TRETJE ODPIRANJE (v kolikor sredstva 
ne bodo porabljena).

Zadnji rok za vložitev je 29.09.2017 do 10. ure, po nače-
lu sprejemne teorije. Sredstva se razdelijo med vlagatelje 
do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče 
leto pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas 
prejetja.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak 
delovni dan na občinski upravi Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, na tel. 02 757 95 32 (Miran Čeh).

Občinska uprava

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah se je 15. feb-
ruarja 2017 med 9.00 in 16.00 uro  priključila akciji »Dan  
odprtih vrat«, ki je potekla v številnih občinah po Sloveni-
ji. S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slo-
venije smo želeli opozoriti na številne dobre in uspešne 

projekte slovenskih občin ter tako predstaviti dobro delo 
naše občine občankam in občanom.

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je v sredo, 15. 
februarja 2017 od 9.00 do 16.00 ure, odprla vrata:
- Občine, kjer si je bilo mogoče ogledati na novo urejene 
prostore in razstavo o zgodovini krajevne skupnosti in 
občine;
- večnamenske dvorane, kjer je bila na ogled Fotograf-
ska zgodovinska razstava iz keltsko-ilirskega, rimskega, 
slovanskega, frankovsko-karantanskega in germanskega 
obdobja in 110 let pisnih virov čebelarstva v Vitomarcih;
- doma društva upokojencev, kjer so si občani lahko ogle-
dali Razstavo fotografij »Tako smo nekoč živeli« in 35-let 
društva upokojencev in
- ledenice pri Toševih.

Na ta dan je mnogo občin po Sloveniji občankam in 
občanom odprlo vrata svojih uspešnih projektov, od vrt-
cev, turističnih informacijskih centrov, športnih dvoran, 
čistilnih naprav, organizirali so različna srečanja ali pogo-
vore, ter tako pokazali koliko dobrega je bilo narejenega 
in utrli poti dobremu sodelovanju z občankami in občani 
še naprej. 

Županja je zainteresiranim občankam in občanom pred-
stavila aktualne projekte v občini ter si vzela čas za pogov-
or tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih 
temah. 
Kljub želji, da bi skupaj z vami počastili razvoj na lokalni 
ravni ter skupaj raziskali vaše želje po razvoju našega lo-
kalnega okolja in da smo se zelo veselili druženja z vami, 
je bilo obiskovalcev malo. S povabilom k večji udeležbi, 
se bomo akciji, ki poteka po vsej Sloveniji, pridružili tudi 
drugo leto.

Občinska uprava

Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dim-
nikarskih storitev po Zakonu o dimnikarskih storit-
vah, ki je začel veljati s 1.1.2017

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo Informacijo o 
uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev 
po Zakonu o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju 
ZDimS), ki je začel veljati s 1.1.2017  in uvaja licenčni 
sistem. 

Licenčni sistem naj bi prinašal prednosti tako za dim-
nikarske službe, kot za uporabnike dimnikarskih storitev. 
Dimnikarske službe po novem niso več omejene na ob-
močja. Uporabniki pa imajo možnost izbire dimnikarske 
družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga. Kar pa za 
uporabnike pomeni tudi obveznost izbire dimnikarske 
službe do najkasneje 30. 6. 2017 iz seznama, ki ga je obja-
vilo Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani. 

Zamenjava dimnikarske službe je možna do vsakega 30. 
6.  tekočega leta in velja za obdobje najmanj  dvanajstih 
mesecev. To obdobje lahko skrajša pristojna inšpekcija, če 
ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih 
storitev v skladu z zakonom.

Dimnikarske storitve

Dan odprtih vrat

občinska uprava
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Če uporabnik do 30. 6. 2017 ne izbere dimnikarske službe 
se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. 12. 2016 
opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo na 
področju dimnikarstva, glede na območje.

Druge obveznosti uporabnika pa so še, da omogoči:
- prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo,
- omogoči vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi 
izvedbi dimnikarskih storitev,
- dovoli izvajanje dimnikarskih storitev,
- omogoči pregled pred uporabo malih kurilnih naprav 
ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji 
novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav,
- eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter
- na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi ugot-
ovljene pomanjkljivosti.
Uporabnik storitev lahko v primeru, da se njegova mala 
kurilna naprava dejansko ne uporablja, s tem pisno 
seznani dimnikarsko družbo, ki vnese ta podatek v ev-
idenco, pred ponovno uporabo je potreben predhodni 
pregled.

DODATNA POJASNILA O ZAKONU O DIMNIKARSKIH 
STORITVAH:
1. Izbira dimnikarske družbe:
Uporabniki lahko dimnikarsko družbo izberejo iz sezna-
ma družb, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor 
na svoji spletni strani. 

2. Kdo pa lahko opravlja storitve po objavi seznama s 
strani ministrstva?
Po objavi seznamov lahko dimnikarske storitve opravljajo 
zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS, 
izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco.
 
3. Kakšne so dolžnosti uporabnika?
Najkasneje do 30. junija 2017 lahko uporabnik iz sezna-
ma izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikar-
skih storitev na njegovi kurilni napravi, za obdobje na-
jmanj dvanajstih mesecev.
V primeru, če uporabnik ne izbere dimnikarske družbe 
do 30. junija 2017, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na 
dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gos-
podarsko javno službo na območju, na katerem se naha-
ja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta 
izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih 
storitev. To pomeni, da ima družba dovoljenje in da za to 
družbo dela dimnikar z licenco.
Ima pa uporabnik dolžnost, da zagotovi opravljanje po-
trebnih storitev za oskrbovanje lastne kurilne naprave. Do 
sprejema novega podzakonskega predpisa, ki bo urejal 
vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev ter po-
trebno pogostost oskrbovanja, veljajo glede pogostosti 
in obsega storitev aktualni predpisi.

4. Kako je z zaračunavanjem cen dimnikarskih storitev?
Zakon o dimnikarskih storitvah predvideva določanje 
zgolj maksimalnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev 
pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko družbo 
in uporabnikom.
Zakon predvideva sprejem podzakonskih predpisov, ki 
bodo določile urne postavke ter časovne normative za 
posamezna dela.
Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev je 
v tem obdobju 25,20 EUR na uro brez davka na dodano 

vrednost.
5. Kam se lahko prijavim za licenco za dimnikarja?
Vloga za pridobitev licence se vloži na katerikoli upravni 
enoti.
Drugi odstavek 9. člena ZDimS določa pogoje za prijavo.

Občinska uprava

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah prodaja dve 
stanovanji nad gasilskim domom, zato poziva vse inter-
esente, da se odzovejo na Javno zbiranje ponudb, ki je 
objavljeno na spletni strani www.sv-andraz.si, kjer so na-
vedeni pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

Stanovanji se nahajata v stanovanjskem objektu, na par-
celi št. 328/7, k.o. 343 Vitomarci, številka stavbe 218, na 
naslovu Vitomarci 48A, 2255 Vitomarci (nad gasilskim 
domom in delom kulturnega doma).

Izhodiščna cena stanovanja v izmeri 53,8 m2, je 39.000,00 
EUR, cena večjega stanovanja v izmeri 96,70 m2, pa 
58.000,00 EUR.
V ceno je vključen davek, vse druge stroške v zvezi s 
prenosom lastništva (overitev pri notarju, vpis v zemljiško 
knjigo ipd.) pa plača kupec.

Stanovanje bo prodano ponudniku, za katerega bo 
imenovana komisija ugotovila, da je podal najvišjo 
ponudbo.

Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme biti nižja 
od izhodiščne cene) zbiramo do 15. maja 2017 do 12. ure.

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe plačati 
varščino, v višini 10 % od izhodiščne (izklicne) cene.
Ogled stanovanj je možen ob predhodni najavi na sedežu 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, tel. št. 02/757 
95 30, kontaktna oseba je Miran Čeh, kjer so na voljo tudi 
ostale informacije o prodaji.

Občinska uprava

Občinska volilna komisija Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah  je 28. decembra 2016 na občinski splet-
ni strani in Uradnem Listu objavila Razpis nadomestnih 
volitev za člana občinskega sveta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah.
Na sedež občinske volilne komisije je do roka prispel en

Prodaja stanovanj

 Stanovanji nad dvorano

Nadomestne lokalne volitve
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predlog za kandidata za člana občinskega sveta. Predlagan 
kandidat je bil Anton Ilešič, predlog pa je podala Neodvisna 
lista Skupaj za ljudi! Mitja Berlak in skupina volivcev. 

Predčasne nadomestne volitve so se odvijale 8. marca, dan 
rednega glasovanja nadomestnih volitev, pa je bil 12. marec 
2017. Na dan glasovanja je Občinska volilna komisija po 
zaprtju volišč, pričela z ugotavljanjem glasov.

Volitev se je udeležilo 193 volivcev, kar predstavlja 19,53 % 
vseh volilnih upravičencev v občini. Kandidat Ilešič Anton je 
prejel 19,23 % glasov.  

Gordana Šori, tajnica OVK 

V soboto, 1. aprila 2017 je na celotnem območju občine 
potekala čistilna akcija.

Udeležencev je bilo nekaj več kot 40, kar je malenkost 
več kot lani. Pobirali smo samo odpadke ob cestah in jih 
nabrali nekaj več kot 1200 kg, kar je malenkost manj kot 
lani a precej manj v primerjavi s prejšnjimi leti, ko smo čis-
tili tudi črna odlagališča. Novoodkritih črnih odlagališč ni 
videti, verjetno pa se kje v gozdu skriva še kakšno. Osta-
ja pa problematična sama Pesniška dolina (v neposredni 
bližini rečne struge). Ogromno večjih odpadkov in črnih 
odlagališč čaka na podobno akcijo, a je našo območje 
doline (površina naše občine) do same meje občine lepo 
počiščena in ni večjih odlagališč. Upamo, da se bo kdaj za 
pomlad združilo več občin in očistilo našo reko. 

Če kdorkoli na območju občine najde kakšno črno odlag-
ališče odpadkov, naj to nemudoma javi predsedniku 
vaškega odbora.

Vsak udeleženec na čistilni akciji je dobil primerno zaščito 
(rokavice), vreče za smeti, po koncu akcije pa je sledila še 
topla malica in pijača v Večnamenski dvorani Vitomarci.

Vsakemu udeležencu posebej se lepo zahvaljujem za 
pomemben prispevek k čistejšemu okolju.

Kristijan Majer, vodja akcije

Do petka 31. marca 2017 do 12. ure so se lahko društva 
in ostale organizacije prijavile na naslednje štiri javne raz-
pise za sofinanciranje dejavnosti društev: 

- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij 
in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2017, kjer je na voljo 8.000,00 EUR.
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2017, kjer je na voljo 3.000,00 
EUR.
- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za javne prireditve 
in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v letu 2017, kjer je na voljo 
3.000,00 EUR.
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega pro-
grama športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2017, kjer je na voljo 4.000,00 EUR.

Javno odpiranje vlog je bilo 5.4.2017, ob 11:30 in 
12.4.2017, ob 9:00. O številu vlog in razdeljenih sredstvih 
vas bomo obvestili v naslednji številki novic, ko bo zakl-
jučen postopek izbire. 

Občina že od leta 2015 za društva namenja nekoliko več 
sredstev kot v prejšnjih letih. Iz občnih zborov, ki so po-
tekali vse od decembra do konca marca je bilo zaznati, da 
so sredstva, ki jih prejmejo društva dobro vnovčena in da 
opravijo veliko dejavnosti v dobro vseh občanov. 
Zato želimo vsem društvom uspešno izvedbo programov 
tudi v prihodnje. 

Občinska uprava

Projekt »DETOX«, v katerem sodelujejo projektni partnerji 
iz Slovenije in Hrvaške, se je pričel izvajati 1. oktobra 2016. 
Konec prvega obdobja poročanja smo uredili in opremi-
li skupni turistično-informativni center, opravili nakup 
plastičnih stolov za izvedbo prireditev v sklopu projekta, 
6-kotnega razstavnega pulta, prestavljive pagode, izvedli 
prve EtnoTour delavnice v dveh delih na temo pusta in 
uredili parkirišče za Večnamensko dvorano Vitomarci.

V mesecu aprilu se prične obnova Hrgove domači-
je z gradbenimi deli, ureditvijo električne napeljave ter 
opremljanjem.

Junija se bo v sklopu projekta odvil večji tridnevni do-
godek. Petek 23. junija bo dan odprtih vrat in prikaz 
tradicionalnih običajev na Hrgovi domačiji, ter pred-
stava »Ljubezen na vasi« s prikazom običajev, zgodb in 
načinom življenja nekoč.

Čistilna akcija 2017

Javni razpisi za društva

 Ekipa Novinci - Slavšina

Projekt »DETOX« Slovenija-Hrvaška

občinska uprava
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V soboto 24. junija popoldan se bodo odvijale kmečke 
igre v stilu iger brez meja, kjer bodo tekmovale različne 
skupine in partnerske občine. Zvečer bomo nadaljevali s 
prireditvijo z nastopajočimi v šotoru, v nedeljo pa bo sle-
dilo še tekmovanje v kuhanju obare.

Lepo vabljeni. 
Gordana Šori

27. marca 2017 se je v Mariboru odvijal podpis pogodb 
za projekte, ki so bili predloženi v drugem roku odda-
je vlog in bili izbrani. Med skupno 43-timi predloženimi 
projekti je odbor potrdil pet projektnih predlogov, med 
katerimi je bil tudi projekt »ESCAPE«.

Vodilni partner projekta »ESCAPE« je Občina Apače, kot 
projektni partnerji pa sodelujejo Občina Sv. Andraž, Obči-
na Lenart, Sv. Ana, FERI, Zavod za varstvo kulturne ded-
iščine, Mestna občina Monošter, Mestna občina Őriszent-
peter in Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci. 
Skupna vrednost projekta znaša 965.877,73 € in se delno 
financira iz Evropske unije. Vrednost dela projekta, ki ga 
bo izvajala Občina Sv. Andraž pa je 149.577,25 €.

Osrednje aktivnosti projekta so oblikovanje petih čezme-
jnih turističnih odklopov projektov (po principu sobe 
pobega, ang. escape room) iz različnih tematskih po-
dročij. Temi pobegov Občine Apače sta različnosti ver in 
zgodovina izseljevanja, Občina Sveta Ana je izbrala temo: 
različnost ver, Občina Lenart - zgodovino čarovništva ter 
Občina Sv. Andraž tema šolstva.

V občini Sv. Andraž se bosta v sklopu projekta obnovili 
Pavličeva in Antonekova kapelica ter kužno znamenje na 
Selah, uredila se bo krožna pot po skrivnostni ravnici med 
objekti kulturne dediščine (od Kmetijske zadruge Vitomarci 
okrog cerkve). Opravili bomo nakup opreme in vzpostavitev 
turističnega produkta »Pobeg v šolo skozi čas«, v prazni 
učilnici osnovne šole namestili označevalne in informativne 
table ter izdelali animirani filmček »Šolstvo skozi čas«. 

Izvedli se bodo tudi večji dogodki kot so delavnice za 
otroke, izmenjave s projektnimi partnerji ter tridnevno 
mednarodno druženje zdomcev in izseljencev z igrami, 

turističnim vodenjem po območju občine, kulturno pred-
stavo, predstavitvijo običajev in kulturno – glasbenim 
programom.

Kick off dogodek oz. otvoritvena konferenca projekta bo 
v Občini Apače in sicer v sredo 24. maja 2017. Projekt se 
bo pričel izvajati 15. aprila 2017 in bo trajal do 14. aprila 
2019.

Gordana Šori

Za lažje rokovanje z nastalimi odpadki vam v nadaljevanju 
predstavljamo pravilno ravnanje z odpadki, ki se pojavlja-
jo v vašem gospodinjstvu. 

1. Plastična, kovinska, sestavljena in mešana embalaža 
se zbira v namenskih plastičnih prozornih vrečkah z 
napisom »mešana embalaža« 13-krat letno. V vrečko 
odlagamo:
- plastenke in drugo embalažo iz plastike: kozarce, po-
sode in lončke od prehranskih izdelkov, nosilne vrečke, 
škatle za sladice in drugo hrano, krožnike za enkratno up-
orabo, folijo za živila in alu folijo, podloge za pecivo, ovit-
ke, zvitke, cevi in valje, kapsule za avtomate (npr. kavo, 
čaj, kakav), plastično embalažo tekočih pralnih sredstev, 
mehčalcev, šamponov, tekočih mil,
- pločevinke in manjšo embalažo iz kovin: kozarce, po-
sodice od prehranskih izdelkov, embalažo od hrane za 
hišne ljubljenčke, embalažo za vloženo zelenjavo in sadje,
- sestavljeno embalažo oziroma TetraPak sokov, mleka in 
drugih pijač ter prehranskih izdelkov, 
- embalažni stiropor. 
 
V vrečke za mešano embalažo ne odlagamo: 
- onesnaženih cvetličnih lončkov, v katerih rastline os-
tanejo celo življenjsko dobo, čajnih filter vrečk, voščenih 
ovojev (npr. od sira), ovitkov klobas, obešalnikov, kartuš 
za tiskalnike, škatel za zgoščenke, DVD-je in videokasete,  
jedilnega pribora za enkratno uporabo, papirnatih mod-
elov za pecivo. 
Opozorilo: Plastenke, pločevine in tetrapaki morajo biti 

Projekt »ESCAPE« Slovenija-Madžarska

Ločevanje odpadkov
 Podpis pogodb projekta

Projektni partnerji
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izpraznjeni, čisti in stisnjeni.

2. Papir in karton ter papirna in kartonska embalaža 
se zbira v namenskih zelenih zabojnikih z rdečim 
pokrovom in napisom »papir« 13-krat letno. V zabo-
jnik odlagamo: 
- časopise, revije, zvezke, knjige, papirnate vrečke, kar-
tonske škatle, pisemski in ovojni papir ter ostale pred-
mete iz papirja, lepenke in valovite lepenke. 

V zabojnik za zbiranje kartona in papirne embalaže ne 
odlagamo: 
- embalaže mleka in sokov (mešana embalaža), mastni 
in povoščen papir, tapete ali celofan (mešani komunal-
ni odpadki), folije iz umetnih mas, higienski papir, robčki 
in serviete (mešani komunalni odpadki), vreče za krmila, 
vreče za cement (mešani komunalni odpadki).

Opozorilo: Kartonske škatle morajo biti raztrgane in zlo-
žene, da zasedejo čim manj prostora. 

3. Steklo in steklena embalaža se zbira v namenskih 
zelenih zabojnikih z belim pokrovom, ki se nahajajo 
na ekoloških otokih. V zabojnik odlagamo:
- vse vrste steklenic, manjše predmete iz stekla (cevke, 
steklene posode, kozarce), stekleno embalažo zdravil in 
kozmetike, kozarce vloženih živil. 
 
V zabojnik za zbiranje steklene embalaže ne odlagamo:
- okenskega  in drugega ravnega stekla, ogledal, ogn-
jevarnega stekla, avtomobilskega stekla, stekla žarome-
tov, posode iz porcelana in keramike, neonskih svetilk, 
steklenic z vsebino. 

Opozorilo: Steklenice morajo biti izpraznjene oziroma iz-
točene, čiste ter brez zamaškov, ki sodijo v mešano em-
balažo. Steklene proizvode iz rubrike »ne odlagamo« lah-
ko v ustrezno ravnanje predate v zbirnem centru. 

Biološko razgradljivi odpadki se zbirajo v namenskem 
rjavem zabojniku z napisom »biološki odpadki« 42-
krat letno. V zabojnik odlagamo:   
- kuhane ostanke hrane, zelenjavne in sadne odpadke, 
jajčne lupine, pokvarjene prehranske izdelke, papirnate 
robčke, brisače in serviete, filter vrečke, kavne usedline, 
odpadno razrezano vejevje, travo, listje, rože, plevel, staro 
zemljo lončnic

V zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ne 
odlagamo:
- cigaretnih ogorkov, kosti (mešani komunalni odpadki), 
plenic in higienskih vložkov (mešani komunalni odpad-
ki), iztrebkov in fekalij, tekstila, usnja, zdravil, kemikalij, 
maščob ali odpadnega kuhinjskega olja.

Opozorilo: Tekočih ostankov hrane (npr. juha) v zabojnik 
ne odlagamo.

Vsak dan se je potrebno zavedati, da lahko s pravilnim 
ločenim zbiranjem zmanjšamo količine odpadkov za 
odlaganje in omogočimo njihovo ponovno uporabo. 
Vljudno vas prosimo, da navodila za pravilno ločevanje 
odpadkov dosledno upoštevate, saj bomo izvajali kon-
trolne preglede vsebine odpadkov. Vsako nepravilno 
odlaganje v namenski zabojnik ali vrečko za zbiranje se 

sankcionira po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v vaši občini. 

Navodila za pravilno ločevanje odpadkov lahko najdete 
tudi na spletni strani: http://cistomesto.si/kako-locuje-
mo. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tele-
fonski številki 02/780-90-20.

Čisto mesto Ptuj

V sklopu projekta »DETOX«, so se v februarju odvijale Et-
noTour delavnice na temo pustnega okraševanja in izde-
lovanja mask nekoč. Delavnice so se izvajale v dveh delih, 
kot zunanji izvajalec dogodka pa je sodelovalo Turistič-
no društvo Vitomarci ob pomoči Kulturno umetniškega 
društva Vitomarci. 

Prvi del delavnic se je odvijal v Večnamenski dvorani Vito-
marci, v petek 10. februarja 2017. Najprej so z delavnica-
mi pričeli otroci, ki so si izdelali pustno oblačilo – pikapo-
lonice, nadaljevali pa so odrasli, ki so na vrvice navezovali 
trakove iz recikliranega materiala in »krep« papirja. Tra-
kove so nato izobesili v centru občine in tako pričarali 
pustno vzdušje. Na delavnicah smo bili deležni obiska iz 
partnerske občine Donja Voća. Predstavniki Utruge Stara 
Brv so v sklopu delavnic pokazali izdelavo mask na stari 
način na njihovem območju. 

V pustnem času ste ob Hrgovi domačiji lahko opazili 
tudi par slamnatih lutk, ki sta prikazovali pustne šeme na 
našem območju. Izdelali so ju predstavniki Turističnega 
društva.

EtnoTour delavnice
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občinska uprava
Kot končen produkt EtnoTour delavnic pa se je na pustno 
nedeljo 26. februarja 2017 po maši odvijala še FAŠENK 
POVORKA. Vreme nam je bilo naklonjeno in tako se je 
povorke udeležilo lepo število ljudi, ki so od cerkve, mimo 
Hrgove domačije pa vse do Večnamenske dvorane lahko 
spremljali in si ogledali lepo število predstavitvenih mask. 
Sodelovali so kurenti, skupina otrok s starši in skupina 
Udruga Stara Brv. Slednji so na parkirišču za Večnamens-
ko dvorano na komičen način predstavili pogreb Voćans-
kega heroja. Po končani povorki je v dvorani vse obiskov-
alce in sodelujoče čakala pogostitev.

Gordana Šori

Medobčinska  inšpektorica Skupne občinske uprava 
občin v Spodnjem Podravju pri nadzoru občinskih cest 
v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah ugotavlja, da 
nekateri občani pri oranju njiv ob občinskih cestah  še 
vedno ne spoštujejo določila Zakona o cestah  (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), ki v 2. 
odstavku 5. člena v 4. točki prepoveduje orati na razdalji 
manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba 
cestnega sveta vzporedno s cesto. 

Kršitev te določbe je opredeljena kot prekršek, za kat-
erega se posamezniku v skladu s 7. odstavkom  5. člena 
Zakona o cestah izreče globa 1.000 evrov.

Medobčinska inšpektorica po uradni dolžnosti  redno 
opravlja inšpekcijske oglede občinskih cest in, če ugotovi 
prekršek,  ukrepa v skladu z Zakonom o cestah. 

Občani, ki pa želijo sami podati prijavo, jo lahko sporočijo 
na Medobčinsko inšpekcijo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na 
telefonsko številko: 748 28 80 ali 748 29 63.

Občanom se svetuje, da spoštujejo prepovedi Zakona o 
cestah, saj je njihov namen zagotoviti varnost na cestah, 
storjen prekršek pa tako očiten, da ga ni mogoče zanikati, 
saj je vsem na očeh. 

Sabina Jupič, medobčinska inšpektorica 
SOU Občin v Spodnjem Podravju

V letu 2016 smo od večine lastnikov zemljišč v »Črni gori« 
pod pokopališčem pridobili služnosti, s čimer smo prido-
bili podlago, da smo lahko parcele pričeli urejati v javno 
parkirišče. Vso leto smo odvečno zemljino navažali na 
parcelo, konec meseca marca 2017 pa smo splanirali že 
zelo zaraščeno zemljišče in ga zasadili s travo. Prav tako 
smo postavili ustrezno prometno signalizacijo. 

Na prepotrebnem parkirišču, ki je le 100 metrov oddalje-
no od občine bo lahko tako parkiralo cca. 40 vozil. 
                                                                              

Občinska uprava

Dostop do svetovnega spleta je v naših območjih še ved-
no velik problem. Ključni razvojni problem so bele lise, ki 
predstavljajo območja, kjer širokopasovni priključki (100 
Mb/s) niso omogočeni, oziroma območja, kjer novi in-
teresenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega 
priključka, četudi na tem območju že obstajajo posa-
mezni širokopasovni priključki. 

Občina je intenzivno pristopila k razgovorom za ureditev 
širokopasovnega omrežja že v letu 2015. Izdelali smo 
Načrt razvoja širokopasovnega omrežja v Občini Sve-
ti Andraž v Slovenskih goricah, ki je pogoj za prijavo na 
kakršnikoli razpis za izgradnjo širokopasovnega omrežja. 
V naši občini so po testiranju tržnega interesa ostale 
403 bele lise, to so območja kjer v naslednjih treh letih 
nima nihče tržnega interesa. Ob iskanju rešitev smo se 
priključili k projektu RUNE, ki prestavlja trenutno rešitev 
za izgradnjo večine priključkov na belih lisah.  Podjetje 
RUNE-SI d.o.o. je izrazilo interes za 346 priključkov. Sred-
stva za izgradnjo omrežja bodo pridobili tudi od Evropske 
investicijske banke.

RUNE bo gradil samo na območjih belih lis, kjer komer-
cialni operaterji niso izrazili tržnega interesa (v RS predvi-
doma 131.000 priključkov). Skupno se bo v tem sklopu v 
občini Sveti Andraž tako zgradilo 346 priključkov. Omrež-
je se bo pričelo graditi v letu 2018. 

V naseljih Vitomarci, Drbetinci in Hvaletinci je tržni interes 
izrazila družba Telekom d.d.. Dela so se že pričela izvajati 

 Parkirišče po ureditvi

10          Novice občine Sv. Andraž

Širokopasovni internet pri nas

Oranje preblizu ceste je prepovedano

Ureditev parkirišča

Na pokopališču je občina zamenjala 
nekaj dotrajanih cipres
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občinska uprava
in se bodo izvajala predvidoma dva do tri mesece. Občina 
pomaga pri uskladitvi trase ob gradnji. Občane prosimo 
za razumevanje in vas hkrati naprošamo, da ob gradnji 
pokažete kje imate izvedene hišne priključke in odvode, 
da bo pri gradnji čim manj poškodb. Na terenu bo pris-
oten tudi predstavnik glavnega izvajalca, podjetja GVO. 

Do tega poletja se bo tako na širokopasovni – optični 
internet že lahko priključila večina hišnih priključkov v 
naseljih Vitomarci, Drbetinci in Hvaletinci. Priključitev 
bo izvedena do posamezne hiše brez vaših stroškov, 
pri ponudniku naročite le paket, ki ga želite. Ker se bo z 
izgradnjo optičnega omrežja sprostilo navadno omrež-
je, boste lahko posledično ostali, ki do sedaj niste imeli 
možnosti priključitve zaradi zasedenosti omrežja ali niste 
imeli omogočene zadostne hitrosti, priključeni z večjimi 
hitrostmi, vse dokler ne bo z optičnim omrežjem pokrito 
celotno območje občine. 

Za morebitne informacije ali vprašanja lahko pokličete 
direktorja občinske uprave Mirana Čeha na tel. 02 757 
95 32.

V občini izvajamo vse aktivnosti s katerimi bi uspeli čim-
prej zagotoviti optično omrežje tudi v ostale vasi v občini. 

Občinska uprava

Na podlagi ogleda cest ugotavljamo, da je na nekaterih 
odsekih še vedno prisotno drevje in grmičevje, ki sega v 
prosti profil občinske ceste in s tem ovira normalen pre-
tok vozil. Posebej je to nevarno v zimskem času, ko zaradi 
padlih dreves prihaja do nepotrebnih zapletov pri izva-
janju zimske službe. 

Zakon o cestah v 3. točki 2. odstavka  5. člena (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) pre-
poveduje na cestnem svetu javne ceste postavljati ograje, 
stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke 
nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, 
zemljo, drug material ali predmete. Kršitev te določbe je 
opredeljena kot prekršek, za katerega se z globo 1.000 
evrov kaznuje posameznik.

Po določbi 1. odstavka 98. člena Zakona o cestah pa v ob-
močju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske 
ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v ob-
močju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno 
polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna 
berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali 
postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti 
kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča 
ali priključka. Kršitev te določbe je prav tako opredeljena 
kot prekršek, za katerega se z globo 500 evrov kaznuje 
lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine.
 
Zato pozivamo lastnike nepremičnin ob občinskih cestah, 
da odstranijo vse veje dreves, živih mej in drugega 
grmičevja in zelenja, ki posegajo v prosti profil občinske 
ceste in predstavljajo nevarnost za ljudi in prometa na 
njej. 

Pred morebitno sečnjo dreves je potrebno obvestiti pris-
tojnega revirnega gozdarja Zavoda za gozdove RS. 

Sabina Jupič, medobčinska inšpektorica

Konec leta se je odprl javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na ob-
močju občin povezanih v lokalno akcijsko skupino – LAS 
Ovtar Slovenskih goric. Operacije, katerih rok za prijavo 
je bil 15. marec 2017, so sofinancirane iz Evropske uni-
je natančneje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Rezultate izborov operacij pričakuje-
mo do jeseni 2017.

Občina Sv. Andraž je prijavila operacijo Večgeneracijski 
center Vitomarci, ki se bo vzpostavil v kletnih prostorih 
občinske stavbe. 
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Obvestilo lastnikom gozdov in zemljišč

 Dela so v polnem teku Večgeneracijski center Vitomarci

Avtor vizualizacije: Danijel Zorec
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občinska uprava/društva
Operacija zajema sanacijo prostora z gradbenimi deli, 
ureditev elektro instalacij, keramičarska in slikopleskarska 
dela ter opremljanje prostora. Prostor bo namenjen iz-
vedbi medgeneracijskih dogodkov, prireditev, tečajev in 
delavnic. Vključeni so tudi lokalni ponudniki, ki bodo v 
prostoru razstavljali lokalno pridelane izdelke in izvajali 
delavnice na temo samooskrbe, varovanja okolja in pre-
delovanju izdelkov iz lokalne ponudbe. 

Občinska uprava

Konec januarja je Turistično društvo Vitomarci, v sodelo-
vanju z Občino Sv. Andraž v Slov. goricah, na spletni strani 
Občine objavilo razpis za usposabljanje za lokalnega tur-
ističnega vodnika po Štajerski regiji. 

Usposabljanje/seminar se je pričel v začetku marca in so 
se ga iz naše občine udeležile tri predstavnice. Uspos-
abljanje je potekalo v organizaciji Štajerske turistične 
zveze, izvedba pa je bila zaupana profesorju Iztoku Bonči-
ni iz Agencije Palladio.

Udeležence je čakalo trdo delo na področju teorije 
vodenja po Štajerskem območju ter celodnevni izleti po 
regiji z vajami, ogledi ter preizkusom znanja. 

V nadaljevanju bo Turistično društvo Vitomarci vzpostavi-
lo register usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov, 
ki bodo na voljo obiskovalcem naše občine. Tako se bo 
vsak obiskovalec ali skupina obiskovalcev imela možnost 
pobliže spoznati z našo kulturo, načinom življenja in 
zgodovino območja.

Gordana Šori                                   

Na putsno soboto, smo mlajši člani Turističnega društva 
Vitomarci izpeljali pustno povorko, ki je potekala od vrat 
do vrat po celotnih Drbetincih in delu Vitomarcev.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam dali prostovoljni prispe-

vek za ohranjanje teh običajev. Nekateri ste bili sicer 
kritični, zakaj na povorki nismo izvajali starih šeg, a sam 
mislim, da smo s tem, ko smo sploh izvedli to povorko 
naredili dovolj. Sami bi sicer zelo radi, da bi tako tudi sami 
izpeljali povorko, a je za vse skupaj bilo premalo časa in 
preveč dela ter priprav.

Članom našega društva se zdi zelo pomembno, da obu-
jamo in izvajamo povorko, saj tako ne pozabljamo na do-
godke, ki nas povezujejo in imajo ljudsko izročilo. Vabimo 
pa tudi vse ostale, da se nam pridružite in soustvarjate.

Kristijan Majer, predsednik

Bor se intenzivno pripravlja na prihajajoče evropsko pr-
venstvo (IDO EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN BREAK-
DANCE) na Poljskem in svetovno prvenstvo (IDO WORLD 
CHAMPIONSHIOP IN BREAKDANCE) na Danskem.

Primož

Usposabljanje za lokalnega 
turističnega vodiča

 Na tekmovanju Pokala plesne zveze 
Slovenije v Novem Mestu, 18. 3. 2017, 
je Bor Rehak Friš osvojil 1. mesto solo 

med mladinci

 Preizkus znanja je potekal tudi na 
terenu, kjer je vsak bodoči vodič 

predstavil domač kraj

Društvo Bor breakdance

12          Novice občine Sv. Andraž

Jezus in 12 apostolov pri zadnji večerji

Fašenk povorka 2o17
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društva

VIKEND MALEGA NOGOMETA   in ZABAVE                       
8 - 10. JUNIJ 2017 

Igrišče pri OŠ  VITOMARCI -  Štajerska  -  Slovenske gorice

ČETRTEK , 8. junij 2016,  
Ob 17.00 uri - otvoritev in revijalne tekme otroških ekip;
ob 20.uri - žreb za 17. Sandijev memorial v mladinski in 
članski konkurenci.

PETEK, 9. junij 2016,  
Ob 17.00 uri- revijalna tekma med veterani
(Vitomarci : Carioce);
od 18. ure – članski in mladinski turnir, (letniki 1997 in 
mlajši) skupinski del;
od 21. ure -  turnir med zaselki  občine  Sv.Andraž.

SOBOTA, 4. junij 2016,
od 10. ure TELOVADNICA PRI OŠ - otroški nogomet U8, 
U10, U12; 
ob 10. uri - mladinski nogomet U15, U17;
od 12. uri – članski turnir skupinski del;
Ob 15.uri – članski turnir četrtfinale; 
od 17. uri - veteranski turnir;  
ob 20. uri -  ekshibicijska tekma ženskih ekip;  
od 21. ure - članski turnir finalni del. 
BREZPLAČNA ANIMACIJA ZA OTROKE – NAPIHLJIVA IG-
RALA
od 13.ure naprej ZABAVA Z DJ-em  in PLESALKAMI                  
Simpatične hostese, bogat srečelov

Razpis in vse o turnirju je objavljeno na FB strani:      
KMN VITOMARCI.

PRIJAVA EKIP: Prijave ekip do žreba pred pričetkom 
turnirja po določenem urniku oz.
za članski turnir do žreba, ki bo v četrtek 8 junija 2016 
ob 20. uri  ali  predhodno po telefonu 031 634 847 ali na 
e-mail: rojs.darko@gmail.com . 

PRIJAVNINA: Za člane, ki se prijavijo do 1.5.2017 prijavni-
na znaša  30 evrov, pozneje 50 evrov.
Za vse ostale kategorije prijavnine ni. Število ekip je ome-
jeno zato pohitite s prijavami.

Nagradni sklad članskega turnirja  2.100,00 €, 
bogate praktične nagrade in 27 pokalov.

Nagradni sklad ČLANSKEGA TURNIRJA,
 ki bo potekal na asfaltnem igrišču pri OŠ v Vitomarcih 
(po pravilih FIFA 4 +1):
1. mesto  1.000 € + pokal + prehodni pokal 
2. mesto     500 € + pokal
3. mesto     300 € + pokal
4. mesto      50 €  in praktična nagrada v vrednosti 150 €.
5. mesto      50 € +1 zaboj piva Kozel
6. mesto      50 € +1 zaboj piva Kozel
7. mesto      1 zaboj piva Kozel
8. mesto      1 zaboj piva Kozel
Bogate nagrade za najboljšega igralca, strelca, vratarja in 
peterko turnirja.

Darko Rojs predsednik

Biti gospa poslančeva je posebna čast in status, ki mika 
marsikatero ambiciozno ženo politika. Kljub veliki in dra-
gi kampanji pa vedno ni želenega rezultata. Jeza zaradi 
poraza in želja po ugledu sta v primeru neizvolitve zelo 
močni.

Naša Živa živi v svoji hiši z Irenco, hčerko iz prvega za-
kona in z drugim možem Andrejem, ki mu je na pravkar 
končanih volitvah zmanjkalo le tristo glasov, da bi postal 
poslanec. Vendar Živa poraza ne sprejme, raje skuje pr-
etkan in nevaren načrt, kako bi kljub temu postala gospa 
poslančeva. Nikakor se ne more sprijazniti, da je njenega 
moža premagal ta »butl Slivar, ki ima kravo Slivarco za 
ženo«. Mož in hči ji seveda nasprotujeta, a to je ne ustavi 
- onadva pač ne razumeta njenih želja in ambicij ... Njen 
svet ji rušijo hči Irenca, ki se zaljubi v Roka - sina najhujših 
sovražnikov Slivarjev, tašča, ki večkrat na dan pobegne 
iz doma za upokojence, slabo plačana bolničarka, ki lovi 
njeno taščo, etnični kriminalec Pavlić, ki jo izsiljuje  in »za-
teženi« čistilec Slavko.  Edina svetla točka v njenem živl-
jenju je psihiater Janko, ki mu edinemu zaupa.

S samo komedijo predstavljamo nizko politično kulturo 
Slovencev in neiskrenost, ki jo lahko najdemo tudi v slov-
enskem političnem prostoru . Predstava  je za smeh in 
tudi za premislek.
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17. Sandijev memorial Vitomarška gospa poslančeva

Letošnja igralska zasedba
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društva
Enajst vlog je odigralo osem oseb, štiri ženske in štirje 
moški, nekateri že »stari lisjaki in lisičke«, drugi pa pravi 
»gledališki bruci«. In prav dobro smo se imeli med samim 
gledališkim ustvarjanjem.

Rad bi se zahvalil celotni ekipi - vsem skupaj in vsakemu 
posebej, da skupaj z mano vzdržujete in negujete to ob-
liko kulture v našem kraju, ki je prisotna že več kot 120 
let. Pa upam, da še bomo skupaj vztrajali in ustvarjali tudi 
v prihodnje.

HVALA vam, drage moje dame Petra, Mima, Sandra in 
Nadja ter seveda tudi vam HVALA, dragi moji frajerji Kris-
tijan, Tomaž in Aljaž.

Milan Černel, režiser

18. marca letos je v telovadnici POŠ Vitomarci Turnir v 
namiznem tenisu, a tokrat le za občane. 

Udeležba je bila pričakovana, igralo je skoraj 30 tekmov-
alcev, ki so se pomerili v dveh kategorijah: ženske in moš-
ki.

Med ženskami je prvo mesto osvojila Nadja Ilešič, med 
moškimi pa prvo mesto Aleš Korez, drugo  mesto Rene 
Vršič in tretje mesto Jure Menoni.

Vabljeni tudi na naše druge dogodke.

Kristijan Majer, predsednik

V Društvu mladih Vitomarci smo pričeli z novim projek-
tom, ki mu rečemo kar petkanje.

Vsaki prvi petek v mesecu imamo v lokalni gostilni 
srečanje mladine in podpornikov. Na srečanju se družimo 
ob igrah, pogovoru, smehu in plesu.

Letos smo izvedli petkanje že trikrat in prav lepo vabljeni 
na našo naslednje petkanje, ki bo prvi petek v mesecu 
maju.

Kristijan Majer

Leto 2016 smo v našem društvu sklenili z Božičnim kon-
certom, s Spominskim večerom Franca Toša, našega čast-
nega člana, ljubiteljskega igralca in režiserja in z rednim 
letnim občnim zborom 23.12.2017, na katerem smo pov-
zeli poročilo v iztekajočem se letu in zadali načrt dela za 
to leto. V letu 2016 smo imeli skoraj devetdeset nastopov 
in aktivnosti, delovalo je trinajst sekcij in več kot 160 čla-
nov, od katerih je polovica otrok in mladostnikov. 

 V letu 2017 je naš program podobno zastavljen, kakor 
v zadnjih letih. Takoj v januarju smo že začeli z vajami 
v vseh sekcijah in tudi že imeli prvo pravljično urico v 
tem letu. V mesecu februarju smo izvajali projekt - sklop 
več prireditev, ki smo ga poimenovali  »Februar – mesec 
kulture in kulturnega izročila«. Začeli smo s proslavo 
ob Dnevu kulture, na kateri smo poleg kulturnega pro-
grama pripravili tudi razstavo knjig, kar je naša tradicija 
zadnjih nekaj let. Na proslavi so poleg naših članov in 
sekcij ter domačih društev in učencev naše podružnične 
šole, nastopili tudi gostje iz Kulturnega društva Cerkven-
jak. Zatem smo imeli kreativno delavnico za otroke, ki 
smo jo 10. februarja izvajali v sodelovanju s Turističnim 
društvom Vitomarci, seveda na pustno tematiko. Nare-
dili smo barvne trakove za okrasitev naše občine, ki so 
med drugim prav živahno navdihnili pustni čas pri nas. 
17. februarja smo organizirali Večer ljubezenske poezije, 
prvič na takšen način. Kulturni večer je bil glasbeno obar-
van; glasbeno spremljavo so nam nudili naši mladi dijaki 
in študentje glasbenih šol in sicer: Nika Rojko ter Špela 
Pučko sta zaigrali na klavinovo, Nuša Čeh na violino, Tan-
ja Gavez na flavto, Domen Toš pa na kitaro. Na odru se je 
zvrstilo več kot trideset nastopajočih, ki so prebrali še en-
krat toliko pesmi, kar priča o našem večletnem trudu na 
tem področju – prebiranju pesmi. V glavnem so nastopili 
naši člani in gostje: Marjana Zorko, Tina Rajh, Jožica Vršič 
in Vida Štuhec Kuri. Vsak je na svojstven način prebiral 
slovesnko ljubezensko poezijo in popestril naš kulturni 
večer. 22. februarja smo prvič v KUD-u samostojno izv-
edli Literarni večer. Naša gostja je bila mlada pesnica iz 
Sv. Jurija ob Ščavnici Monika Čuš. Doslej je izdala že štiri 
pesniške zbirke, katere nam je tudi poklonila in smo ji 
zato nadvse hvaležni. Na literarnem večeru se je na kratko 
predstavila, prebrala je nekaj svojih pesmi, pa tudi mi smo 
se potrudili in prebrali nekaj njenih pesmi ter v pogovoru 
z njo izmenjali nekaj misli in izkušenj. Moniko Čuš bomo v 
kateri od naslednjih številk nekoliko bolje predstavili, prav 
je namreč, da spoznate mlado umetnico, ki živi v naši ne-
posredni bližini in se izraža skozi poezijo. Njene pesmi pa 
imajo tudi prav posebno sporočilno vrednost.

19. februarja smo imeli že četrti Valentinov koncert, za 
razliko od prejšnjih treh je bil ta podnevi. Iz Vitomarcev 
smo krenili v Slavšino in Novince in si (tokrat že drugič) 
ogledali muzej Stranka Čučka in Vilme Firbas. Kdor tam 
še ni bil, mu obisk vsekakor priporočamo, saj je hiša, ki 
sta jo Stanko in Vilma tako lepo obnovila, pravo kultur-
no zgodovinsko izročilo in povezuje na svojstven način 
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preteklost s sedanjostjo, vsekakor pa se kot neprecenlji-
va vrednota ohranja za prihodnje rodove. Vilma in Stan-
ko pa sta tudi prijazna in velikodušna gostitelja. Na tem 
mestu se obema v imenu pohodnikov in našega društva 
iskreno zahvaljujem za prijazen sprejem, možnost ogleda 
in pogostitev. Februarja smo izvedli še pravljično urico 
za otroke v pustnem duhu, saj smo bili med prebiranjem 
pravljic pustno našemljeni in smo v maskah vlekli »debe-
lo repo«. Zatem smo se našemljeni sprehodili po centru 
Vitomarcev do Bara Rola, kjer smo se okrepčali. Tatjani 
Kocmut se zahvaljujemo, da nas je kot maske pogostila 
z napitki.

26.februarja smo bili soorganizatorji pustne povorke, ki je 
potekala takoj po maši v centru kraja vse do Večnamenske 
dvorane, kjer smo se okrepčali in poklepetali. Že lani smo 
prvič organizirali Otroško pustno povorko, letos pa smo 
se pridružili Turističnemu društvu Vitomarci, ki je organi-
ziralo celotno povorko v sklopu projekta Detox, EtnoTour. 
Povorko so še kako lepo popestrili gostje iz Donje Voče 
iz Hrvašle in kurenti. Hvala vsem staršem in otrokom, ki 
ste se v tako lepem številu tudi letos odzvali na povabilo 
na pustno povorko. Tako namreč skupaj ohranjamo našo 
tradicijo, obujamo spomine na »nekoč, nekdaj« in mlad-
im rodovom približujemo domače izročilo. 

Poskrbeli smo tudi za medijsko razpoznavnost društva in 
s tem cele občine. V enourni radijski oddaji smo dan pred 
praznikom slovenske kulture predstavili naše društvo, ak-
tivnosti  društva v naši občini in februarski projekt. Pre-
brali smo tudi nekaj pesmi in misli slovenskih avtorjev in 
povabili poslušalce na prireditve v našo občino. V okviru 
projekta smo zbrali nekaj sredstev, za kar se obiskoval-
cem naših prireditev lepo zahvaljujemo. Namenili smo jih 
družini v materinski stiski. Zbrali smo tudi precej oblačil 
za dojenčke, otroke in odrasle, ki smo jih že razdelili up-
orabnikom Centra za socialno delo Ptuj. Zbirali smo tudi 
zamaške in pokrove, le te so otroci odnesli v šolo, kjer vse 

to pridno zbirajo čez celo šolsko leto. 

V marcu smo izvedli kreativno delavnico za otroke na 
temo Dneva žena, 5.3 smo imeli proslavo ob Dnevu žena, 
ki je bila zelo lepo obiskana. Ženske so ob odhodu dobile 
rožico, ki jim jo je poklonila domača občina. Odrasla gle-
dališka skupina je 4.3.2017 imela premiero svoje zadnje 
predstave Gospa poslančeva, v kateri sta se na nek način 
na novo preizkusila Nadja Ilešič, sicer dolgoletna članica 
Otroške in mladinske gledališke skupine in Aljaž Čuš, ki 
pa ima odrske izkušnje še iz časa svoje osnovne šole. Več 
o gledališki igri pa v prispevku režiserja Milana Černela. 
V marcu smo imeli še pravljično urico za otroke. Odrasla 
gledališka skupina pa je pridno gostovala po okoliških 
odrih. 

Tudi v aprilu smo izvedli kreativno delavnico za otroke 
na velikonočno tematiko. V nadaljevanju bomo izvedli 
še pravljično urico za otroke v naši knjižnici in pohod  v 
Pesniško dolino, kjer bomo 26.4.2017 zvečer imeli prosla-
vo ob Dnevu upora proti okupatorju. Imamo tudi načrte 
za aktivnosti v Tednu ljubiteljske kulture (o katerih vas 
bomo sproti obveščali), ki se bo letos po vsej Sloveniji 
odvijal v času od 15.5 do 22.5.2017. Lepo vabljeni na naše 
prireditve v nadaljevanju. 

Predvsem pa vsem zaželim lepe in mirne Velikonočne 
praznike, v krogu vam dragih ljudi in v duhu sporočila, 
ki ga ti prazniki prinašajo. Vsekakor pa naj bo za vse nas 
letošnja pomlad polna energije, zelenih barv in sončnih 
dni.

Valerija Ilešič Toš, predsednica

Strelsko sezono 2016/17 smo uspešno zaključili, številne 
želje so ostale neuresničene, ampak smo povsod za-
beležili rezultate v zgornji polovici lestvice. Dobili smo 
tudi novi članici, Ingrid Šilec in Martino Lovrec. Čim bolj 
mirno roko in ostro oko jima želimo.

Čez leto 2016 smo izvedli vse načrtovane tekme in 
srečanja kar je pripomoglo k nekaj več druženja članov, 
čeprav bi si želeli še več prisotnih. Ampak pomanjkanje 
časa je dandanes že tako splošna situacija, da je to že 
čisto normalno.

V spomladanskem delu in začetku nove sezone smo bili 
zelo veseli velike skupine mladih strelcev, vendar je v je-
senskem delu ko so se pričele bolj intenzivne priprave 
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društva
na tekmovanja,  zmanjkalo volje. Upamo, da so si vzeli 
še malo premora in bodo polno pripravljeni spet prišli v 
naslednji sezoni.

Tekmovanja z zračno puško so v ligaškem delu zaključe-
na, ostali so le še posamezni turnirji ter državno prvenst-
vo, ki je potekalo 1. in 2. aprila na Rogli. Pričela se bo liga 
v kategoriji malokalibrska puška ter seveda TRAP tekme. 
V sekciji TRAP nas seveda razveseljuje Tadej Kostanjevec 
saj je član Slovenske reprezentance in je tako stopil na 
mednarodni nivo tekmovanj.

Vsem tekmovalcem želimo odlične rezultate in uspešno 
novo strelsko sezono.

Marjan Horvat, predsednik

22. januarja 2017 smo na Brünčečoven bregi prvič izpe-
lajli žaklanje po snegu kot je bilo to nekoč. Tekmovalo je 
nekaj čez 30 tekmovalcev, obiskalo pa še kakih 100 ljudi.

Nad obiskom in poteku tekmovanja smo vsi bili navduše-
ni in zagotovo bomo v okviru Turističnega društva Vito-
marci športne igre na snegu organizirali še večkrat.

Z aprilom letos smo pričeli tudi s pohodi, ki potekajo vsa-
ko prvo nedeljo v mesecu. Pohodi trajajo 2-3 ure in imajo 
dodatno aktivnost (degustacija, ogled...)

Vabljeni na pohod, dobimo se ob 15h na parkirišču pred 
Večnamesnko dvorano Vitomarci. Naredite nekaj za vaše 
zdravje in se naužijte svežega zraka.

Kristijan Majer, predsednik

Članice društva gospodinj Vitomarci smo se v okviru 
dneva žena  že tradicionalno podale na enodnevno ek-
skurzijo.

Letos nas je pot vodila v Knežje mesto Celje.   Najprej 
nas je sprejela prijazna vodička Urša, ki nas je popeljala 
po  mestu. Razkazala nam je znamenitosti starega mesta 
Celje. Nato smo si v prodajalni lahko kupile emajlirano 
posodo EMO s tradicionalnimi pikami.

Največ časa smo namenile obisku sejma Flora, ki skupaj  
s sejmom poroka in  altermed oblikuje  sejemski trojček.  
Tudi čebelarke niso ostale praznih rok, saj je ena razstav-
na hala bila namenjena  čebelarskemu dnevu Api Slo-
venija.  Na vseh teh  razstaviščih si je bilo mogoče kupiti 

razne izdelke kot so: zdravilni  pripravki, sadike in še mar-
sikaj. Seveda pa smo si spočile poglede na najrazličnejših 
aranžmajih in poročnih oblekah.

Na triadni vzpetini ob jugovzhodnem robu Celja  smo  
zaključile popotovanje z izvrstnim kosilom v Gostilni pri 
Kmetec, Tlačan pri Starem gradu.  Tu je nekdanji grad in 
sedež grofov Celjskih.

Prijazni lastnik nas je pogostil z domačo kapljico in lepo 
pesmijo.

Polne vtisov in doživetij smo se v večernih urah vrnile do-
mov.

Ljudmila Kocuvan predsednica

Prvi pomladni dan je že za nami, vreme je vedno lepše, 
dela v sadovnjakih in vinogradih so v polnem teku.
Kljub temu se radi spomnimo nekaterih aktivnosti, ki smo 
jih izvedli v preteklosti.

Tradicionalni božično-novoletni pohod v organizaciji 
Vinogradniško-sadjarskega društva se je že četrto leto 
zapored zgodil na Štefanovo 26. decembra.

Pohodniki, bilo jih je več kot 70, so se zbrali na trgu pred 
cerkvijo pri potomki Stare trte.

Že po dobrih dvajsetih minutah hoje nas je pričakalo 
okrepčilo pri Mimiki in Francu Vršiču v Novincih. Nasled-
nji postanek z okrepčilom smo imeli prav tako v Novincih 
pri Francu in Danilu Pučku. Dober kilometer poti smo 
prehodili do kmetije Hanželjevih, kjer so bili vsi pohod-
niki deležni tople malice in dobre kapljice. Zatem nas je 
čakal vzpon v Vršec do družine Ivana Vršiča. Po krajšem 
postanku, kavici in okusnih dobrotah, smo si ogledali 
znameniti stari hrast v Župetincih. Pot smo nadaljevali do 
družine Berlak v Župetincih, kjer so prav tako vse pohod-
nike pogostili. Od tam smo se odpravili še do doma Mar-
jana Gaveza. Končni cilj našega pohoda je bil pri družini 
Ivanke Hojnik, kjer smo poskusili dobrote, ki so jih prip-
ravili na Veselem griču.

Skupno smo prehodili več kot 10 km, glede na količino 
pojedenih in popitih dobrot pa smo si nabrali zaloge za 
vsaj še 10-krat daljšo pot.

Izlet v Celje
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društva
Veseli nas, da je število pohodnikov vsako leto večje, da 
nas na poti čakajo odprta vrata domačij in prijazni ljudje. 
Vendarle je najbolj pomembno druženje, dobra volja in 
pozitivna energija, ki je na takšnih dogodkih ne manjka.

Člani društva smo 3. marca 2017 imeli redni občni zbor. 
Pregledali smo poročila o delovanju društva v letu 2016 
in jih soglasno potrdili. Prav tako je bil potrjen izredno 
bogat načrt dela društva za leto 2017. Poleg že tradi-
cionalnih aktivnosti in sodelovanja na dogodkih v naši 
občini, vsako leto dodamo še kaj novega. Med drugim 
nas zelo veselita izredno uspešna rast in razvoj potomke 
Stare trte. Za to so zaslužni vsi dosedanji viničarji v društ-
vu. Po pravilniku smo letos, za obdobje dveh let, izvolili 
novega viničarja. Tako bo za potomko Stare trte naslednji 
dve leti skrbel Franc Čuček iz Vitomarcev.

Poleg številnih članov so se občnega zbora udeležili tudi 
županja Darja Vudler, predstavniki domačih društev in 
predstavnika društva vinogradnikov Juršinci.

Gostje so  čestitali društvu za dosežke in zaželeli še veliko 
uspešnih projektov za v prihodnje.

Že v nedeljo, 5. marca 2017  se je  začelo prvo opravilo  
pri skrbi za potomko Stare trte. Po nedeljski maši je bila, 
na trgu pred cerkvijo, opravljena tradicionalne rez po-
tomke v organizaciji Vinogradniško-sadjarskega društva 
Vitomarci. Pri rezi so, poleg dosedanjega viničarja Kar-
la Veršiča, sodelovali predhodni viničarji društva, pred-
sednica društva Mojca Druzovič, županja Darja Vudler, 
gospod župnik Janko Babič in številni farani. Posebno 
vlogo pri rezi je seveda imel aktualni viničar Franc Čuček. 
Za kulturni program so z lepo pesmijo poskrbele pevke 
Društva gospodinj Vitomarci.

Prepričani smo, da bo trta lepo uspevala še naprej in 
da bomo, tudi letos,  pridelali kar nekaj stekleničk pro-
tokolarnega vina.

Društveno ocenjevanje vin je potekalo 4. aprila 2017 v 
kulturnem domu Juršinci. Kot je predvideno v letnem 
programu društva, vsako leto izvedemo ocenjevanje vin 
v sodelovanju z Vinogradniško-sadjarskim društvom 
Juršinci. Ocenjevanje poteka izmenično, eno leto v Vito-
marcih, naslednje pa v Juršincih. Več o ocenjevanju in re-
zultatih pa v prihodnji številki Novic.

Člani Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci želi-

mo vsem doživete velikonočne praznike, ob delu v vino-
gradih in sadovnjakih pa čim manj slane ter obilo lepega 
vremena in dobre vinske kapljice.

Ivanka Čeh

V soboto, 8. aprila 2017, smo izvedli Veliki poker turnir z  
Društvom mladih Vitomarci. 

Prijavilo se je 40 oseb, prvi trije so dobili pokale in na-
grade.

Kristijan Majer

Prostovoljno gasilsko društvo Vitomarci si je v letu 2016 
zadalo največji projekt v zadnjih 15 letih. To je nakup 
avtocisterne AC 16/50. Prevzem novega gasilskega avto-
mobila bo v letu 2019. Takrat praznujemo tudi 80. oblet-
nico obstoja našega društva, tako da bomo z novo prido-
bitvijo obeležili našo obletnico, ker je sedanja cisterna 
že zelo dotrajana (stara je že več kot 30 let). Tudi stroški 
vzdrževanja so iz leta v leto večji. Če želimo požarno var-
nost v naši občini zagotavljati še naprej, je že skrajni čas 
za nabavo novega vozila. 

Naše društvo in PGD Biš skupaj tvorita Gasilsko zvezo 
Trnovska vas - Vitomarci. V primeru intervencije, to 
pomeni, da v kolikor potrebuje PGD Biš pomoč v požaru, 
najprej pokliče na pomoč naše društvo in v kolikor potre-
bujemo pomoč mi, najprej pokličemo PGD Biš. Sosednje 
društvo je pred leti že kupilo novo vozilo GVC 16/25 z vso 
sodobno opremo ampak z majhno količino vode (2500L). 
Zato smo se v našem društvu odločili, da vzamemo vozi-
lo z večjo količino vode (5000L) in z nekaj manj opreme, 
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društva/šola
predvsem tiste opreme, ki jih v naših intervencijah (ver-
jetno) nikoli ne bomo potrebovali.

Plan nabave
V letošnjem letu bomo sklenili pogodbo z izvajalcem. To 
je WEBO iz Maribora. To je podjetje, ki se ukvarja z na-
dgradnjo gasilskih avtomobilov in opreme. V letu 2018 
bomo kupili podvozje, sledi nadgradnja in na koncu 
prevzem v letu 2019. Prevzem bo potekal ob 80. obletnici 
društva.

Finančni načrt
Strošek takšnega vozila je seveda ogromen. Približno 
210.000€. Kakšna bo točna cena sedaj še ne moremo 
govoriti ter kakšno gasilsko opremo bo premogel avto-
mobil. 
Kot ste verjetno že opazili v našem društvu že potekajo 
aktivnosti, ki so namenjena zbiranju denarja za nabavo 
vozila. Tako se je v naši ‘’avto-škatli’’, ki je nastavljena na 
pošti in jo vzamemo na vse naše dogodke že nabrala 
lepa vsota denarja. Za nami je že tudi prva akcija zbiranja 
starega železa, kjer smo zbrali 7140kg odpadnega mate-
riala, ki smo ga prodali podjetju Dinos po ceni 135€ za 
tono. Torej smo tako zaslužili 964€. Odpadno železo še 
bomo zbirali tako, da se že vnaprej priporočamo.

Nekaj denarja (okrog 3000€) bomo v letošnjem letu 
namenili tudi iz našega društvenega proračuna. To je del 
sredstev, ki ga vsako leto dobimo od koledarjev, občine 
in članarine. Ostali del denarja iz društvenega proračuna, 
pa vsako leto namenimo za delovanje društva, servisov, 
zavarovanj, izobraževanj članov, nakup opreme in ostalo.
V letošnjem letu planiramo še dve akciji zbiranja odpad-
nega železa. Prva bo v mesecu maju, druga pa v dru-
gi polovici leta. Na povabilo Društva mladih Vitomarci, 
bomo na Igrah brez meja organizirali srečelov, v nedeljo 
25. junija, pa bomo organizirali ‘’Odprto kühjo pri An-
draše’’. Na tem mestu bi se tako tudi zahvalili Vinograd-
niško-sadjarskemu društvu Vitomarci, ter Turističnemu 
društvu Vitomarci, ki so denar, zbranem na licitaciji pro-
tokolarnega vina, na dogodku Vino v čaši pri Andraši, 
donirali našemu društvu.  Vse tako ali drugače zbrane 
prispevke, bomo seveda namenili za nakup avtomobila.

Ne moremo pa si nakupa avtomobila zamisliti brez po-
moči občine. V letošnjem letu znaša sofinanciranje s stra-
ni občine 15.000€, v letu 2018 pa 25.000€. Planirana sred-

stva so tudi v letu 2019. O točnem znesku sofinanciranja 
v zadnjem letu še ne moremo govoriti, saj je odvisno 
od višine sredstev s strani Gasilske zveze Slovenije, kaj-
ti hkrati prijavljamo vozilo na razpis Gasilske zveze Slo-
venije. Višina sofinanciranja iz njihove strani pa znaša od 
15% do 30%, odvisno od zanimanja za objavljen razpis v 
tekočem letu. 

Naše društvo mora za nakup vozila prispevati okrog 
50.000€, ki jih moramo zbrati v treh letih. Zato se zave-
damo, da kljub vsem našim dogodkom ne bomo zmog-
li brez pomoči občanov, torej Vas, dragi bralci. Zato vas 
na tem mestu že sedaj naprošamo, za vaše prostovoljne 
prispevke. Priporočljiv znesek znaša 35€ letno. Torej vsa-
ko leto (leta 2017, leta 2018 in leta 2019, 35€ na gos-
podinjstvo). Vsako leto v poletnih mesecih boste domov 
dobili položnico z dopisom in prošnjo. Celotno položnico 
razen okenca z zneskom bomo izpolnili gasilci, vi boste 
torej tako izpolnili samo okence, kjer boste napisali ko-
likšno vsoto denarja želite nakazati v tekočem letu. Ker 
se zavedamo, da nekaterim v teh težki časih 35€ pomeni 
ogromno lahko nakažete tudi manj ali v dveh obrokih. Vsi 
tisti, ki pa ste pripravljeni donirati več, pa lahko izpolnite 
položnico z višjo vsoto od priporočene. Na tem mestu se 
vam za prostovoljne prispevke že vnaprej najlepše zah-
valjujemo.

Moramo se zavedati, da gasilsko društvo, ni društvo 
posameznikov ampak vseh občanov. Nikoli ne vemo, kdaj 
bomo potrebovali pomoč gasilcev. Zato stopimo skupaj 
vsi občani, saj bomo le tako, lahko še naprej zagotavljali 
požarno varnost in pomoč v nesreči.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
PGD Vitomarci

V četrtek, 23. marca 2017, so otroci vrtca Vitomarci in 
učenci podružnične osnovne šole Vitomarci, pripravili 
nastop za mamice in babice.  S tem nastopom so obeležili 
sobotni materinski dan. Otroci so jih skozi pesem, ples in 
recitacijo popeljali v brezskrbnost.  S tem pa so pokazali 
hvaležnost za skrb in predanost,ki jo mame vsakodnevno 
razdajajo. Da se odrasli radi prepustijo otroški melodiji 
in besedi je pokazala polna dvorana poslušalcev oz. gle-
dalcev.

18          Novice občine Sv. Andraž

Vozilo, ki ga društvo in občani 
nujno potrebujemo

Materinski dan

Prvošolčki pojejo
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društva
Prisotne je nagovorila tudi županja ga. Darja Vudler. Vsem 
je zaželela lep materinski dan, mamam pa je predlagala, 
da naj si vzamejo čas tudi zase, saj ni merilo materinstva 
pospravljeno stanovanje. 

Na koncu so učenci mamicam in babicam  dali nageljčke, 
ki jih je prispevala občina Sveti Andraž v Slov. goricah z 
županjo na čelu. Za to lepo gesto, se jim delavci in otroci 
šole in vrtca zahvaljujemo.

POŠ Vitomarci

To je bila ena izmed tem marčevskega tehniškega dneva 
na POŠ Vitomarci. Pomlad je že v naših krajih, cvetijo prve 
pomladanske cvetlice. Te za rast potrebujejo dobro zeml-
jo in dobre pogoje…in v teh krajih je tega obilo. 

Učenci POŠ Vitomarci tudi rastejo, zato potrebujejo 
starše in znanje, ki ga s pomočjo učiteljev lažje pridobijo. 
Na to temo smo skupaj ustvarjali in nastal je tale umet-
niški plakat. In poglejte jih…res so že veliki!

Mateja Štancer

Šmarnica
Šmarnica ima štiri dele,  to so : korenika, steblo, listi in 
cvet. Steblo zraste od 10 do 20 cm,  listi so suličasti in na 
vrhu so beli cvetovi. 
Šmarnica najbolj cveti v maju.
Šmarnica raste v svetlih listnatih gozdovih npr. brezovi 
gozdovi.
Uporabljamo jo za zdravljenje srca, saj šmarnica srce 
krepi, čeprav je strupena.
Posebnost je, da je strupena. Cveti v maju, zato ji lahko 
rečemo tudi majska cvetica.
Spada v družino lilijevk. 

Filip Gomzi

Zimska šola v naravi list iz mojega dnevnika
Ponedeljek, 20. 3. 2017: Po  8. uri smo se zbrali v šoli. 
Ob 8.30 uri je prispel avtobus, ki nas je peljal najprej 
v Cerkvenjak, nato pa na Kope. Vozili smo se tri ure. 
Vmes smo imeli postanek za malico. Kmalu smo prispe-

Ko se učimo, rastemo
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Drugi in tretji razred

Jaka Čeh na harmoniki

Tehniški dan na POŠ Vitomarci

5. b razred

Novoletno rajanje

Naše novoletne voščilnice in lanterne
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šola/vrtec
li do Lukovega  doma. Razpakirali smo si smuči in kovčke. 
Po kosilu smo šli na smučišče. Vaditelji so nam pregle-
dali smuči in nas razvrstili v skupine. Nato smo že malo 
smučali. Ko smo prišli nazaj v dom, smo bili utrujeni, zato 
smo po malici počivali.                                                                                                                   

Nika Hojnik

Četrtek, 23. 3. 2017: Dragi dnevnik, danes je bilo zelo 
megleno, zato smo se na smučanje odpravili pozneje. 
Smučali smo tri ure. Za kosilo so bili makaroni z mesno 
polivko, ki so hitro zmanjkali, a so jih nadomestili špageti. 
Po kosilu je sledil počitek. Po počitku smo odšli v skup-
no učilnico, kjer smo risali motiv s smučišča, izdelovali 
izdelke in pisali dnevnik. Po popoldanski malici smo na-
daljevali delo v učilnici. Zvečer je sledil eden najboljših 
trenutkov. Imeli smo disco. Še z  dvema sošolcema sem 
vrtel glasbo.  To večer smo šli pozno spat, zato smo se 
naslednje jutro zbudili komaj ob osmih.

Nejc Vršič

Petek, 24. 3. 2017: In še zadnji dan. V petek smo lahko dlje 
spali, saj smo v četrtek imeli disco in smo se zbudili zelo 
utrujeni in zaspani. Prav tako smo imeli zajtrk pozneje, 
ob osmih, ker je bil zadnji dan. Jaz sem zajtrkovala kruh 
z namazom. Po zajtrku smo spakirali stvari. Prtljago smo 
oddali v skupno sobo. Ker ni bilo dovolj snega, so nam 
učitelji sporočili, da ne bomo smučali. Nato smo odšli po 
smuči in se poslovili od vaditeljev. Bilo je lepo, sončno 
vreme. Igrali smo se zraven starega prebivališča. Bilo je 
zelo zanimivo. Nato smo šli na pohod. Opazovali smo 
manjši mlinček na vodo, nekaj izvirov vode in tudi trobili 
smo na trobentice. Ko smo se vrnili s pohoda je sledilo 
kosilo. Malo smo še posedeli zunaj in že je po nas prispel 
avtobus. Najprej smo dali na avtobus smuči in palice, 
nato še kovčke. Na avtobusu smo se imeli super. 
Šola v naravi je bila odlična. Imela sem se super. Cel teden 
nisem niti enkrat padla in na to sem zelo ponosna.
                                                                                                                               

Nina Toš

Vrtec, 1. skupina

20         Novice občine Sv. Andraž

Zimska šola v naravi, Kope

Barvanje rožic

Igra z lego gradniki

Igra zunaj

OBJAVLJEN JE JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC VITOMARCI  
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Vpis otrok v vrtec bo potekal od 1. do 30. aprila 2017. Vloge  za vpis so na voljo v tajništvu šole Cerkvenjak, v vrtcu 
Vitomarci, na občinski upravi ter na spletni strani  http://wwww.o-cerkvenjak.mb.edus.si in spletni strani http://
www.sv-andraz.si/novica/75446. Ponovni vpis ni potreben za otroke, ki so se že vpisali med letom. Starši lahko 
vpišete otroke v vrtec v starosti od 11 mesecev do vstopa v šolo. Izpolnjene vloge lahko v času od 1. 4. 2017 do 30. 
4. 2017 oddate v tajništvu OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, v vrtcu ali po pošti. Po tem datumu bodo naknadno prispele 
vloge upoštevane le do zapolnitve prostih mest. Vse ostale informacije dobite na telefonski številki 02/729 58 43 - 
Jasna Lipovž, svetovalna delavka na Osnovni šoli Cerkvenjak – Vitomarci.
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vrtec

V naši skupini dejavnosti izvajamo na vseh področjih po 
kurikulumu. Uporabljamo različna sredstva in metode ter 
sledimo zastavljenim ciljem in dejavnostim po letnem 
delovnem načrtu, katere se trudimo kakovostno izpeljati. 
V teh mesecih po novem letu smo skozi slikanice in kn-
jige »poleteli v vesolje« in si izdelali rakete z vesoljem in 
planeti. 

Pustni čas je bil zelo zabaven, saj smo se na pustni torek 
našemili in skupaj s starši odpravili na povorko po vasi. Iz 
odpadne embalaže pa smo si izdelali kurente, ki so krasili 
naš vrtec.  Seveda pa nismo pozabili tudi na slovenski 
kulturni praznik, ko smo ustvarjali slovenske zastave in 
praznik zaljubljencev, ki je bil obarvan s srčki.

Mesec marec  je bil namenjen družini in našim mamicam. 
Otroci so bili prav ponosni, da so lahko sami ob pomoči 
vzgojiteljic ustvarili darilo za mamice, nabirali zvončke v 
bližnjem gozdu, ob fotografijah predstavljali svojo druži-
no in nastopili na prireditvi ob materinskem dnevu.
Prav tako skozi dejavnosti in igro utrjujemo številke, 
barve, oblike, dneve v tednu in pojme, rešujemo delovne 
liste, grafomotorične vaje, raziskujemo, rišemo, pojemo, 
ustvarjamo, se igramo…itd. 
V okviru »ekoprojekta« nas v prihodnjih dneh čaka tudi 

delo na vrteškem igrišču, kjer bomo uredili eno zeliščno 
in dve cvetlični gredici ter se predstavili ob Ekodnevu z 
našo himno Ekomalčki.

Ob koncu bi vse skupaj lepo povabila k naši zbiralni akciji 
starega papirja. V ta namen smo pred šolo postavili kon-
tejner, ki bo tam stal do konca meseca aprila.

V imenu naše skupine Vam želim lepe in mirne ve-
likonočne praznike.

Janja Danko, vzgojiteljica
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Izdelali smo si pustne maske

Mi smo kuharji

Vrtec, 2. skupina

Igra v igralnici

Presenečenje za mamice

Poleteli smo v vesolje
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ostali prispevki

Če imate doma otroka, ki na glas prepeva hite z radia, 
razbija po klavirju, ki ga že čisto predolgo nihče ni igral in 
s kuhinjskima pokrovkama posnema tistega gospoda, ki 
igra činele pri pihalnem orkestru ter vas bo kmalu zbudil s 
prvomajsko budnico, je skrajni čas, da se udeležite infor-
mativnega dneva Glasbene šole Karol Pahor Ptuj. 

Odličen stand up komik in dramski igralec Tadej Toš, ki 
je v otroštvu prav na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj ubiral 
prve note, nas bo zabaval s spomini na ure preživete v 
učilnicah glasbene šole in iz rokava stresal odgovore na 
vprašanja, ki si jih zastavljate pred vpisom otroka v glas-
beno šolo. 

Vabljeni torej 10. 5. 2017 ob 18.00 v koncertno dvorano 
Glasbene šole Karol Pahor Ptuj. Število mest je omejeno, 
zato si svojo brezplačno vstopnico čim prej zagotovite v 
tajništvu Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od 
pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v praz-
godovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svoje-
ga razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti 
čebele; od njenih pridelkov pa do opraševanje sadnega 
drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi igrajo 
tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, 
še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot oprašev-

alca, se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave 
v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v 
naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove,  na katerih nabirajo mediči-
no in cvetni prah,  pogosto pridejo v stik s strupenimi 
sredstvi, ki  se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rast-
lin. Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v primeru 
nepravilne uporabe FFS predpisane v Zakonu o fitofar-
macevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), 
še vedno prihaja do pomorov čebel.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse 
uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo  v skladu  z  
načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja.  Posebno 
pozornost  naj posvetijo čebelam  s sledečimi ukrepi: 
-pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite 
priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opo-
zorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so 
za čebele škodljivi vsi insekticidi  in imajo to tudi napisa-
no na etiketi. Posebno bodite  pozorni na znak čebele v 
rdečem okvirju,
-priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih pri-
poročenih odmerkih,
-uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
-pred škropljenjem  pokosite podrast v sadovnjaku ali vi-
nogradu,
-škropite v večernih urah ali ponoči ko se čebele že v pan-
jih.

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in 
zvokov brenčečih čebel, ter da bodo cvetoča sadna 
drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse up-
orabnike FFS, da  so pri njihovi uporabi skrajno previdni. 

Vlado Avguštin, ČZS

Informativni dan Glasbene šole 
Karol Pahor Ptuj s Tadejem Tošem

22          Novice občine Sv. Andraž

Pri uri naravoslovja smo si pripravlii 
zdrav zajtrk

Zmagovalka Zala

Kronika kraja

Pravilna raba FFS
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ostali prispevki/kronika kraja

Opraševanje rastlin je v preteklosti potekalo spontano 
in brez posredovanja ljudi. Na poljščine, ki potrebujejo 
opraševanje so opraševalci prihajali iz bližnjih habitatov 
(mejic). Z intenziviranjem kmetijstva so se najprej pov-
ečale velikosti posameznih sejanih poljščin, nato pa tudi 
mejne površine, ki so s tem postale manj primerne za 
bivanje opraševalcev, poleg tega jim niso več nudile za-
dostnega vira primerne hrane. Na nekaterih območjih se 
je zaradi odsotnosti teh opraševalcev močno povečala 
potreba po vzpostavitvi načrtovanega opraševanja pol-
jščin, predvsem z dovozi čebel in čmrljev.

Od opraševanja je odvisnih ogromno število rastlin. Od 
približno 240.000 cvetočih vrst rastlin, je kar 220.000 
takšnih, ki jih oprašujejo opraševalci. Ostale vrste oprašu-
je bodisi veter ali voda. V primeru, da govorimo o gos-
podarskih rastlinah je kar ¾ poljščin, ki imajo koristi od 
opraševanja. Med njimi je veliko sadja jabolka, hruške, 
češnje, melone, jagode…, nekatera poživila kot sta kava 
in kakav..., poleg tega je opraševanje potrebno tudi za 
pridelavo semena za večino zelenjave, zelišč in začimb. 
Končno je potrebno opraševanje tudi za proizvodnjo 
vlaken, kot so bombaž in lan. Skupna globalna vrednost 
opraševanja rastlin je zato ocenjena na 218-530 milijard 
€ na leto.

V zadnjem obdobju se pomena čebel in opraševalcev za-
vedamo veliko bolje kot pred časom. Pozornost javnosti 
je tema pridobila predvsem zaradi množičnega izginjan-
ja čebel, kateremu so bile priča najprej Združene države 
Amerike, nato pa delno tudi Evropa. Poleg tega so bili v 
zadnjem obdobju pogosti primeri visoki padcev čebeljih 
družin preko zime zaradi različnih in ne povsem razjasn-
jenih vzrokov. Te spremembe so imele široko odmevnost 
in so nas opominjale na krhkost ekosistema v katerem 
živimo in od katerega smo zelo odvisni. Bolj kod kdajkoli 
smo pričeli razmišljati o posledicah, ki bi nas doletele, če 
bi opraševalci izumrli ne-nazadnje na svetu že obstajajo 
področja, kjer je potrebno opraševalce v času svetenja 
rastlin na površine načrtovano vnašati in na ta način zag-
otavljati servis opraševanje, ki je pred tem potekal spon-
tano in brez naše pozornosti. 

Organizacije združenih narodov (OZN) so za Evropo 
zapisali, da se število čebel zmanjšuje že od leta 1965. 
Posamezni čebelarji pa predvsem od leta 1998 poročajo 
o neobičajni šibkosti in umiranju čebel, zlasti konec zime 
in v začetku pomladi. 

Pomena opraševanja se zelo dobro zavedamo tudi na 
Čebelarski zvezi Slovenije, zato v zadnjem obdobju vse 
bolj delujemo tudi v smeri, da bi zagotovili čim boljše 
pogoje za preživetje čebel in ostalih opraševalcev. Zato 
smo podali že mnoge pobude in izpeljali številne projek-
te. Tudi pobuda, da 20. maj postane svetovni dan čebel 
je posledica razmišljanja, da je na globalni ravni pomem-
bno, da se ljudje čim bolj zavedamo pomena čebel in 
okolja v katerem živimo in da ga poskušamo vsi skupaj 
na različne načine izboljšati. Veseli dejstvo, da je pred-
log do sedaj bil vsepovsod soglasno sprejet in potrjen 
in da bodo Združeni narodi (ZN) verjetno že v letošnjem 
letu pobudo potrdili. S tem se bomo Slovenci zapisali 
v zgodovino kot narod, ki si prizadevamo za ohranitev 
narave, čebel in ostalih opraševalcev ne le doma, ampak 
na celem svetu. Več o pobudi si lahko preberete na novi 
spletni strani: http://worldbeeday.org/si/ 

Peter Kozmus, strokovni vodja

Rojstva otrok od decembra 2016 do marca 2017. 
Na svet so prijokali in razveselili svoje starše:
- deček Gomzi Gal, rojen 29.12.2016; oče: Gomzi Davorin, 
Novinci 43;
- deklica Arnuš Ana, rojena 21.01.2017; oče: Arnuš Jože, 
Novinci 31;
- deklica Arnuš Zala, rojena 21.01.2017; oče: Arnuš Jože, 
Novinci 31; 
- deček Cigula Mark, rojen 23.01.2017; oče: Cigula Uroš, 
Vitomarci 80;
- deklica Horvat Zara, rojena 14.02.2017; mama: Vršič 
Anita, Novinci 27; 
- deklica Vršič Hana, rojena 24.02.2017; mama: Vršič Dar-
ja, Novinci 27.

V svet tišine so odšli:
- Lovrenčič Ivanka, Drbetinci 23, rojena 21.8.1938, umrla: 
17.12.2016;
- Toš Vinko, Vitomarci 7, rojen 1.7.1951, umrl: 29.12.2016;
- Muzek Marija, Slavšina 25, rojena 22.4.1923, umrla: 
13.1.2017;
- Kukovec Terezija, Rjavci 23, rojena 27.8.1930, umrla: 
12.2.2017;
- Gregorin Anton, Hvaletinci 22, rojen 12.6.1951, umrl: 
25.2.2017;.
- Vršič Štefan, Slavšina 2, rojen 23.12.1933, umrl: 27.2.2017;
-Dodlek Viktor, Hvaletinci 10, rojen 3.9.1933, umrl: 
18.3.2017.
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Čebele in opraševanje

Kronika kraja

Čebele opravijo pretežni del opraševanja

Novice 59.1.indd   23 10.4.2017   1:54:21



Učenci POŠ Vitomarci so za pusta obiskali občins-
ko upravo pred občinsko stavbo

avtor: Kristijan Horvat

2. skupina vrtca je izdelovala pisane rožice in 
odstranjevala zastirke z gred
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