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

Poletje je najtoplejši letni čas. Je čas, ko odvržemo 
večino svojih oblačil in čas za bose noge. Poletje je 
tudi čas za zabavo, različna razvajanja in seveda čas, 
ko se ne držimo toliko urnikov, zato ker je tako zelo 
vroče in seveda težko pričakovani dopust. 

Naj bodo letošnje počitnice brezkrbne, navihane, 
osvežujoče, sočne 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 
EtnoTour dogodek s Kmečkimi igrami in veselico, ki 
bo zadnji vikend v juniju ter tradicionalne Müže, le-
tos prvi vikend v septembru.

Obiščite dogodke in uživajte z nami.

Pa prijetno branje!  

Nina Druzovič, 
 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. 61 bodo praviloma izšle 14. septembra 2017. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fo-
tografij...) je najkasneje do vključno 4. septembra 2017. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

Napovednik dogodkov:

28. 6. 2017
sreda

POLETNE KREATIVNE DELAVNICE 
ZA OTROKE, KUD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

29. 6. 2017
četrtek

POLETNE KREATIVNE DELAVNICE 
ZA OTROKE, KUD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

2. 7. 2017 
ob 14:00
nedelja

VLEKA VRVI ZA PREKMENŠKI PO-
KAL, TD VITOMARCI, GLAVNI MOST NA 
PESNICI;

30. 7. 2017
nedelja

ROMANJE NA SV. GORE PRI GORICI, 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV, SV. GORE PRI 
GORICI;

julij TEKMOVANJE V KUHANJU - PRLEŠKI 
PISKER, DRUŠTVO GOSPODINJ;

julij PRAVLJIČNE URICE ZA OTROKE, KUD 
VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI;

avgust PRAVLJIČNE URICE ZA OTROKE, KUD 
VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI

avgust DAN MUZEJEV IN PIKNIK, DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV, PO OBČINI;

1 in 2. 9. 
2017

petek in 
sobota

MÜŽE 2017-IGRE BREZ MEJA IN VE-
SELICA, DM VITOMARCI, IGRIŠČE PRI 
OŠ;

2. 9. 2017
sobota

ROMANJE NA SVETE GORE OB SOT-
LI IN IZLET, DRUŠTVO UPOKOJENCEV, 
SVETE GORE OB SOTLI.

Točno časovno in krajevno opredelitev dogodkov vam 
bodo organizatorji javili na krajevno običajen način.

Vabljeni na dogodke!

Petek, 23. junij 2017
- od 12:00 do 18:00 - Dan odprtih vrat s prikazom 

tradicionalnih kmečkih običajev, pred Hrgovo hiško;
- ob 18:00 - Festival igranih predstav ˝ljubezen na 

vasi˝in uradna otvoritev obnovljene Hrgove domači-
je, pred Hrgovo hiško;

- ob 19:30 - osrednja proslava ob državnem prazni-
ku, šotor na igrišču pri POŠ Vitomarci:

Sobota, 24. junij 2017
- ob 13:00 - Kmečke igre I.del, pred Hrgovo hiško in 

na platoju pred POŠ Vitomarci;
- ob 20:00 - ˝Vitomarška noč˝zabavna prireditev z 
nastopajočimi Vesele Štajerke in Leteći odred, šotor 

pri POŠ Vitomarci;

Nedelja, 25. junij 2017
- ob 12:00 - Kmečke igre II.del, tekmovanje v kuhanju 
piščančje obare in odprta kühja, šotor pri POŠ Vito-

marci.
Darja Vudler, županja

Vljudno vabljeni!
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Spoštovane občanke, spoštovani občani
V uredniškem odboru smo se odločili, da z našo 
županjo spet opravimo intervju, saj se nam poraja ve-
liko vprašanj. Upamo, da smo tudi na vaša vprašanja 
našli odgovore.

V zadnjem času je veliko slišati o tem, da se občine 
v Podravju borite za pridobitev finančnih sredstev iz 
nove perspektive 2014-2020. Kako je s tem?

Ta finančna perspektiva je popolnoma drugačna od pre-
jšnje. V prejšnjem obdobju od leta 2007-2013 so se finan-
cirali veliki investicijski projekti: kanalizacija, ceste, pločni-
ki… obnavljala so se vaška jedra, gradile so se športne 
dvorane in kulturni domovi. In takrat moraš biti zraven in 
delati to za kar se dobi denar. In kar je bilo zelo praktično 
je to, da so vsi vedeli, koliko denarja pripada določeni 
občini, saj so se sredstva delila po kvotah. Vse to so v 
sedanji perspektivi sanje. Financirajo se regijski projekti 
po raznih prioritetah, v katerih pa investicij skoraj ni. Po-
dravska regija se zelo trudi, da bi nam odobrili vsaj en, za 
nas najpomembnejši projekt, kjer bi financirali izgradnjo 
in rekonstrukcijo vodovodnega omrežja ter kanalizacijo, 
ki pa bo prišla v poštev samo v občinah z več kot 2000 
populacijskimi enotami. Trenutno ne kaže dobro, vendar 
kljub vsemu upam, da se bomo nekako znali izpogajati za 
vsaj nekaj denarja v ta namen.
Kljub vsemu pa smo se znali v naši občini hitro prilago-
diti, saj smo nekako vedeli, da na prejšnji način ne bomo 
mogli pridobiti sredstev. Tako smo se našli v čezmejnih 
projektih, ki so sicer resda naravnani v mehke vsebine, pa 
vendar se zaradi potrebe izvajanja vsebine lahko izvajajo 
tudi investicije. 

Omenili ste čezmejne projekte. Smo ena redkih občin, 
ki smo uspeli že v dveh čezmejnih projektih v prvem 
roku. V čem so vaši projekti tako posebni?

Najpomembnejše v vsakem projektu je zagotovo dobro 
partnerstvo. In v našem projektu smo se našli kompatibilni 
partnerji s podobnimi zgodbami, hkrati pa smo v zgodbo 
uspeli pritegniti strokovni del partnerstva, kar je v takšnem 
projektu zelo pomembno. Da se prijaviš na tak razpis, kjer 
smo pričakovali močno konkurenco, mora biti razpis pri-
pravljen brezhibno. Tako so vse »predaktivnosti« od prve 
ideje do oddaje vloge potekale skoraj eno leto. S partnerji 
smo se velikokrat sestali na partnerskih sestankih in usk-
lajevanjih projekta in tako je nastal projekt - Podeželskega 
razstrupljanja s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine 
»DETOX« in »ESCAPE«, projekt pobega iz zgodovine v pri-
hodnost - po poti strpnosti. V projektu bomo izvedli šte-
vilne aktivnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju in promo-
ciji kulturne in etnološke dediščine območja ter povečanju 
števila obiskovalcev. O aktivnostih pa je bilo povedanega 
že veliko. Predvsem me veseli, da lahko s temi projekti po-
magamo in vključujemo domača društva. Ta so se aktivno 
vključila z izvajanjem skoraj vseh aktivnosti, ki se odvijajo v 
sklopu projektov in dobijo za to seveda plačano. 

Pričakujete še kakšno financiranje iz projektov?

Prijavljali bomo projekte na razpise LAS-a, kjer namer-

avamo samostojno prijaviti obnovo kletnih prostorov s 
projektom E(t)NOTEKA, ki bo večgeneracijski prostor s 
pridihom vinske zgodbe in kulture. Drug projekt bo med-
generacijski športni center ob osnovni šoli, kjer bomo 
uredili igralno - športne površine za druženje in šport 
vseh generacij. 
Prav tako smo v projektih LAS-a kot partnerji udeleženi 
v projektu Čebelarskega društva Vitomarci, ki bo gradil 
šolski čebelnjak.    
Želeli bi pripraviti še kak evropski čezmejni projekt, ven-
dar bomo videli kaj bo prinesel čas. Vsekakor je obdobje 
do 2020 še dolgo in pripravljeni moramo biti s projekti 
in črpati čim več kar smo zmožni glede na naše finančne 
stanje in kar se glede na okoliščine sploh da. 

Uspelo nam je še nekaj zelo pomembnega v teh časih. 
V našo občino smo prvič dobili optično omrežje. Nam 
lahko poveste kaj več o tem. 

Tako kot vsak zase načrtuje svoje gospodinjstvo in dom, 
je potrebno v občini še toliko bolj dolgoročno načrtovati 
zadeve. Ob investicijah je zato nujno gledati tri korake 
naprej in razmišljati kaj bo čez deset in več let. Tako se 
ob vseh izgradnjah cest vedno dogovarjamo o položit-
vi cevovodov za optično omrežje, četudi ne vemo kdaj 
bomo dobili omrežje. Čez čas smo se pričeli tudi inten-
zivno dogovarjati, da bi nam pripeljali omrežje vsaj do 
meje naše občine. Predstavili smo jim najkrajšo opcijo, 
da se omrežje potegne iz Ločiča do Spodnjih Vitomarcev. 
Ko smo se dogovorili o tem smo zaradi strjenosti naselij 
uspeli v prvi fazi Telekom Slovenije prepričati, da omrežje 
razširi. Telekom se je odločil za vasi Vitomarci, Hvaletinci 
in Drbetinci. Velik uspeh je, da smo sploh pričeli in da je 
optika končno pri nas. Dalje bo dogovarjanje veliko lažje, 
zraven tega smo v projektu RUNE, ki namerava pričeti z 
izgradnjo v ostalih vaseh v naslednjem letu. 

Kako je s poslovnim centrom in trgovino? Občani smo 
že neučakani.

Na Portalu javnih naročil smo ponovno objavili obvestilo 
o naročilu za 1. fazo postopka konkurenčnega dialoga v 
skladu s 27. členom Zakona o javnem naročanju za »Izbi-
ro izvajalca za izgradnjo poslovno stanovanjskega objek-
ta Vitomarci«. Po odpiranju ponudb, se bo pričela 2. faza 
postopka, kjer bo potencialni investitor podal ponudbo, 
kjer bo uporabljeno merilo, razmerje med ponujeno ceno 
za odkup zemljišča in ponujeno ceno za izgradnjo ter ref-
erence. 
Seveda je vse povezano z denarjem in pritegniti investi-
torja v naš kraj je kar umetnost. Kljub temu se nadejamo, 
da bo se našel kdo, ki bo tudi v našem manjšem kraju 
opazil potencial in bo zgradil prepotrebni poslovni center.  

V šolskem letu 2017/2018 se bo ponovno povečalo 
število oddelkov vrtca. Kako je s številom prebivalst-
va v naši občini in kakšna je strategija občine, da bi 
pritegnila v občino še več občanov in s tem ohranila 
šolo in vrtec polno otrok?

Vpis v vrtec nas je presenetil in seveda razveselil. Na obči-
ni nismo niti za trenutek pomislili, da bi nekaj otrok mora-
li zavrniti kar smo pritrdili tudi z občinskimi svetniki. Če je 
vpisanih veliko otrok se za prihodnost nimamo kaj bati. 
Res je, da bo to v proračun prineslo povišanje stroška za 

Županjin uvodnik

Novice 60.indd   3 19.6.2017   0:04:18



županja/občinski svet

4          Novice občine Sv. Andraž

vrtec, pa vendar je to eden redkih prijetnih stroškov. Mor-
da si kdo ne predstavlja, vendar šola in vrtec odneseta 
kar velik kolač proračuna, čez 20%. Trije polni oddelki, kot 
bodo septembra, nas bodo letno stali čez 210.000 ev-
rov,  pri čemer dobimo povprečno okrog 30% iz drugih 
virov (plačila staršev, države…), razlika, okrog 70%,  je v 
celoti strošek občine. Samo za občutek, da si lažje pred-
stavljate. Vsekakor pa moramo tudi na tem mestu gledati 
dolgoročno, saj bodo otroci, ki sedaj obiskujejo vrtec čez 
nekaj časa šolarji in glede na število je pomembno, da 
bomo imeli samostojne oddelke in čim več otrok. 
Trenutno spreminjamo občinski prostorski načrt s kat-
erim bomo pridobili nekaj več oz. ustreznejša stavbna 
zemljišča, kar bo zagotovo doprinos k temu, da si bodo 
lahko mladi gradili pri nas in ne drugod. Prodali bomo 
stanovanja nad večnamensko dvorano in s tem more-
biti pritegnili koga novega v našo občino. Dolgoročno 
računamo tudi na postavitev še kakšnega stanovanjskega 
bloka. 
Vsekakor bo veliko doprinesel tudi poslovni center, saj 
bodo s tem imeli občani na voljo vse institucije, ki jih po-
trebujejo za življenje na dosegu roke.   

Za konec nam povejte še kaj o pestrem 3-dnevnem 
ETNOTOUR vikendu, ki nas čaka v sklopu projekta 
»DETOX«.

Najprej seveda povabilo vsem, da se udeležijo dogod-
kov. Vsebino bodo izvajala naša društva, zato je prav, da 
z obiskom poplačamo njihov trud. V petek bomo pričeli 
s šolarji, ki si bodo kot prvi ogledali prenovljeno Hrgovo 
domačijo. Od 12. ure dalje bo potekal dan odprtih vrat, 
kjer se boste lahko preskusili v opravilih naših babic in 
dedkov. Ob 18. uri pričnemo z igranimi predstavami v 
sklopu katerih bomo prenovljeno domačijo tudi urad-
no predali namenu. Sledi osrednja slovesnost ob dnevu 
državnosti, ki bo ob 19:30 uri na igrišču pri POŠ Vitomar-
ci. Vikend bo namenjen kmečkim igram. V soboto bodo 
potekale kmečke igre v stilu iger brez meja, v večernih 
urah pa sledi prava kmečka veselica z Veselimi Štajerkami. 

Ponovno bo, sicer izven projekta, zaživela VITOMARŠKA 
NOČ, kjer nas bo zabavala hrvaška zasedba Leteči odred. 
V nedeljo bo potekal še drugi del kmečkih iger, kjer se 
bomo pomerili v kuhanju piščančje obare. Prav tako 
bomo lahko na odprti »kühji« poskusili dobrote domačih 
ponudnikov. Še enkrat lepo vabljeni.

Bi želeli občankam in občanom še kaj sporočiti ob 
pričetku poletja?

S poletjem pride v naša življenja nova energija, ki nam 
jo da sonce. Zato vam želim, da vas ta energija napolni z 
veseljem, optimizmom in pozitivnim razmišljanjem. In ker 
se energije množijo, nam lahko, drage občanke in občani, 
uspe tudi nemogoče. Čudovito poletje vam želim. 

Spoštovane občanke in občani!

Vljudno Vas vabim na proslavo
ob počastitvi dneva državnosti, ki bo

v petek 23.6.2017 ob 19:30 uri
v šotoru na igrišču pri POŠ Vitomarci.

Županja,
Darja Vudler

19. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Andraž 
v Slov. goricah je potekala dne 23. 2. 2017. Na seji sta 
bila sprejeta letni program športa za leti 2017 in 2018 
in letni program kulture za leti 2017 in 2018. Podana so 
bila poročila nadzornega odbora in letni program dela 
in nadzora NO za leto 2017.  Prav tako sta bila sprejeta 
predlog sklepa o višini nadomestila odgovornemu ured-
niku in predlog sklepa o izhodiščni vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2017.  Podano pa je bilo tudi poročilo o delu vaških 
odborov v letu 2016. Potrjena je bila nova predlagana 
članica nadzornega odbora.

Županja je podala tudi poročilo, da je bil potrjen še en 
projekt Interreg Slovenija – Madžarska in da se projekt 
s Hrvaško intenzivno izvaja. Povedala je, da se bomo 
prijavili še na 1. rok za LAS sredstva, z večgeneracijskim 
centrom v kletnih prostorih občinske stavbe, rok je bil do 
15.3.2017 in da se bo nadaljevala gradnja optičnega om-
režja. V nadaljevanju je povedala še, da je odprt razpis za 
male komunalne čistilne naprave in da so stanovanja nad 
dvorano končana in bodo dana v prodajo predvidoma 
v začetku marca. Za 12.3.2017 pa je napovedala nado-
mestne volitve v občinski svet, kjer je kandidiral en kandi-
dat. Svetniki pa so podali kar nekaj pobud in vprašanj, ki 
so se nanašala na avtobusno postajo v Novincih in zims-
ko službo ter pluženje.

20. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Andraž v 
Slov. goricah je potekala 18. maja. Seji so se pridruži-
li predstavniki ZRS Bistra Ptuj v sestavi: doc. dr. Štefan 
Čelan, direktor, dr. Klavdija Rižnar, dr. Lidija Tušek, Robert 
Novak in Mojca Šibila Drobnič, predstavnica Čistega mes-
ta Ptuj Jana Kopše in predstavnik redarske službe skupne 
občinske uprave Robert Brkič, ki so podali poročila o svo-

 Županja: ˝In ker se energije množijo, nam lahko, 
drage občanke in občani, uspe tudi nemogoče.˝

19. in 20. redna seja občinskega sveta
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jem delu in možnostih sodelovanja z občino in občani.

Sprejeta je bila ocena in poročilo o izvajanju občinske-
ga programa varnosti občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah v letu 2016.

Podano je bilo poročilo o izvajanju obvezne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2016.

Imenovan je bil novi član v odbor za prostorsko planiran-
je in gospodarjenje z nepremičninami.

Sprejet je bil zaključni račun proračuna Občine Sveti 
Andraž za leto 2016 in spremembe pravilnika o najemu 
dvoran, telovadnic, sejnih sob in ostalih prostorov.

Prav tako je bil sprejet sklep o pridobitvi statusa grajen-
ega javnega dobra in sklep glede zahteve za prenos last-
ništva - Kmetijske zadruge Ptuj.

Županja je podala poročilo, da je gradnja optičnega om-
režja v teku in da se na naslednji seji predvideva rebalans 
proračuna, saj smo prejeli za tri polne oddelke vlog za 
vrtec. Povedala je še, da se obeta sprememba OPN, ki je 
v teku, da je manjše stanovanje nad dvorano prodano, 
da je še vedno odprt razpis za male komunalne čistilne 
naprave in da se Interreg projekta s Hrvaško in Madžar-
sko izvajata. Prav tako je županja vse udeležene povabila 
na prireditve v juniju. Prav tako se nadaljujejo investicije 
in redno vzdrževanje cest, kot je bilo planirano. Svetniki 
pa so podali pobudo glede označitve novega parkirišča 
pri pokopališču in postavitve klopi na pokopališču.

Občinska uprava

Obveščamo vas, da je na voljo le še večje stanovanje v izmeri 
96,70 m2 in vsebuje skupen hodnik, 4 sobe, kopalnico, dnev-
no sobo s kuhinjo in jedilnico ter balkon. Izhodiščna cena je 
58.000,00 EUR. Pogoji za zbiranje ponudb so objavljeni na 
spletni strani občine www.sv-andraz.si pod rubriko RAZPISI 
IN NATEČAJI ter na oglasni deski občine in v TIC-u.  Infor-
macije ter ogledi stanovanj so možni po predhodni najavi na 
tel. 02 757 95 30 – Miran Čeh.   Zbiranje ponudb bo  odprto 
do 15.7.2017.

Manjše stanovanje je bilo prodano najboljšemu ponudniku. 

Občinska uprava

V sredo 14. maja 2017 se je na posestvu Steyer v obči-
ni Apače odvijala otvoritvena konferenca projekta »ES-
CAPE« iz Programa sodelovanja Interreg V-A Sloveni-
ja-Madžarska.

Skupna vrednost projekta vseh projektnih partnerjev 
znaša 965.877,70 € od tega na Občino Sv. Andraž v Slov. 
goricah 149.577,25 €.

Vodilni partner projekta je Občina Apače. Kot projektni 
partnerji pa iz slovenske strani sodelujejo še: Občina Sv. 
Andraž v Slov. goricah, Občina Sv. Ana, Občina Lenart, 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko Maribor in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Iz 
madžarske strani pa: Mestna občina Monošter, Mestna 
občina Őriszentpéter ter Porabsko kulturno in turistično 
društvo Andovci.

Projekt temelji na tematiki strpnosti, v katerem se bodo 
oblikovali čezmejni doživljajski paketi odklopov: pobeg v 
različnost ver, pobeg v zgodovino izseljevanja, pobeg v 
šolo skozi čas, pobeg v zgodovino čarovništva in pobeg 
po naravnem parku.

Otvoritvena konferenca projekta »ESCAPE«

Na voljo le še večje stanovanje

občinski svet/občinska uprava

Kopalnica

Zbrani partnerji projekta

Novice 60.indd   5 19.6.2017   0:04:28



občinska uprava

6          Novice občine Sv. Andraž

V občini Sv. Andraž se bosta obnovili Antonekova in 
Pavličeva kapelica, kužno znamenje na Selah prav tako pa 
se bo uredila pohodna pot z razsvetljavo, ki bo povezova-
la vse elemente kulturne dediščine. 

Kupili bomo opremo za vzpostavitev produkta »Pobeg 
v šolo skozi čas«, kjer bomo učilnico uredili po principu 
sobe pobega – na starinski in moderen način. Na ob-
močju občine se bodo izvedle dvodnevne delavnice za 
otroke. Prvi dan v učilnici in drugi dan na prostem z ogle-
dom kulturnih spomenikov.

Večji dogodek pa se bo odvijal v letu 2018, saj bomo 
pripravili tridnevno mednarodno srečanje zdomcev in 
izseljencev iz partnerskega območja s kulturno glasben-
im programom, zabavnimi igrami, vodenim ogledom po 
občini, igranimi predstavami ipd. 

Projekt se je pričel izvajati 15. aprila 2017 in bo trajal do 
14. aprila 2019. Tudi ta projekt bo povezoval različne ljudi 
iz različnih držav, ki se bodo skupaj trudili za enak cilj – 
povečati turistično prepoznavnost zapostavljenih krajev.

Gordana Šori

14.4.2017 smo v Občini Sveti Andraž Slovenskih goricah 
pripravili že 2. srečanje novorojencev, ki se je tako kot 
minulo leto odvijalo v avli Podružnične osnovne šole Vito-
marci. Na srečanje novorojencev rojenih v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v letu 2016, smo povabili 11 
otrok. Našemu vabilu so se odzvali starši osmih otrok. 
Število rojstev se nekoliko povečuje glede na pretekla 
leta, kar nas izjemno veseli. Vsako rojstvo prinese v druži-
no veliko veselja, saj mali zakladki polepšajo življenje vsa-
kogar. Otrok je največji zaklad in darilo, ki se ne da meriti 
v nobeni vrednosti, enostavno je neprecenljiv. Občina Sv. 
Andraž v Slovenskih goricah po sklepu občinskega sveta 
vsem družinam ob rojstvu otroka nameni denarno po-
moč. Kljub temu pa so otroci tako kot lani tudi letos pre-
jeli še simbolična darilca, ki jih bodo trajno spominjala 
na rojstvo. Po kratkem programu, ki so ga pripravili na-
jstarejši otroci vrtca Vitomarci, je županja vsakemu otroku 
predala simbolno darilo – lipo, ki jo bodo starši pozneje 
posadili na domačem vrtu in bo raslo z otrokom.

Sledil je ogled prostorov vrtca, ki ga nekateri od njih že 
obiskujejo, nekateri pa ga bodo začeli jeseni ter zaključek 
sprejema z majhno pogostitvijo v prijetni družbi novoro-
jencev in njihovih staršev.

Petra Breznik

30.4.2017 se je zaključil razpis za vpis v vrtec za šolsko 
leto 2017/2018. Po lanskem odprtju polovičnega oddelka 
vrtca, smo letos, da bi zagotovili prostor v vrtcu za vse 
otroke, odprli še 3. polni oddelek. V vrtec Vitomarci je 
trenutno za šolsko leto 2017/2018 vpisanih 52 otrok. 

V šolskem letu 2017/2018 se prvič pojavlja tudi potre-
ba po daljšem delovnem času vrtca v Vitomarcih, to je 
od 5:30 do 17:00 ure. Občinski svet Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah je na 16. redni seji dne 13.10.2016 
sprejel sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec 
dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca. To na-
jmanjše število je vsaj 2 otroka.

Seveda vse navedeno za samo Občino prinaša dodatne 
stroške. Pomeni pa tudi to, da ima Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah prihodnost. 

Petra Breznik

Srečanje novorojencev v občini

 Novorojenci in njihovi starši z županjo 
ter ravnateljem

Vpis otrok v Vrtec Vitomarci

 vir: pinterest.com
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Občina Donja Voća, ki leži ob meji Slovenija-Hrvaška je v sk-
lopu projekta »DETOX« organizirala prvi večji EtnoTour do-
godek.  Od 11. do 14. maja 2017 se je odvijal Mednarodni 
festival folklore, ki je bil posvečen folklori, narodni noši in 
kulturni dediščini. 

Tridnevni dogodek se je pričel z otvoritvijo razstave slov-
enskih in hrvaških narodnih noš, pri čemer jim je pomagal 
Gradski muzej Varaždin, ki je poleg Občine Vinica in Občine 
Donja Voća eden izmed hrvaških projektnih partnerjev v 
projektu »DETOX«. Na otvoritvi razstave je sodeloval Nonet 
PGD Zlatoličje, dan pa je med drugim bil posvečen tudi 
Občini Starše, ki je pobratena z Občino Donja Voća.

V soboto se je odvijala osrednja prireditev posvečena folk-
lori, kjer so se na odru Donje Voće zvrstile različne folklorne 
skupine. Te so se naprej zbrale pri Osnovni šoli in se v povo-
rki odpravile proti prireditvenem prostoru, kjer so predstavile 
svoje plese.

Barve Občine Sv. Andraž v Slov. goricah so zastopali člani 
sekcij Kulturno umetniškega društva Vitomarci in sicer otroš-
ka folklorna skupina in tamburaši. Iz območja Slovenije pa 
so sodelovali tudi  odrasla folklorna skupina Kulturnega 
društva Sv. Ana ter folklorna skupina Osnovne šole Voliči-
na, Folklorna skupina OŠ Lenart. V večernem delu prireditve 
pa se je s svojimi plesi predstavila folklorna skupina Franc 
Ilec Loka-Rošnja iz pobratene občine Starše. Po končanem 
kulturno umetniškem programu je za dobro vzdušje med 
udeleženci poskrbela tamburaška skupina Gazde i Brajdaši.

Gordana Šori

3. junija 2017 sta svojo zaobljubo po 50-tih letih zakonske 
zveze, na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, pred 
pričami potrdila Vinko in Anika Gomzi iz Novincev 56. Vinko 
je rojen leta 1943, Anika pa 1940. Oba sta kot otroka in nato 
kot fant in dekle živela v isti vasi v Novincih, zato sta se že 
od nekdaj poznala. Kmalu zatem, ko je med njima preskočila 
iskrica ljubezni, sta se poročila. To je bilo 20. 5. 1967 v Vito-
marcih, ko se je Vinko preselil na domačijo k Aniki. V zakonu 
so se jima rodili trije otroci: najprej Ivan, nato Andrej in na-
jmlajši Vlado. Ženin je po poroki odšel na delo v Nemčijo in 
tam kot zgleden in spoštovani zidar delal skupaj dobrih 38 
let. Anika pa je skrbela za kmetijo in otroke. Pri Gomzijevih 
se je vedno gradilo, obnavljalo in kmetovalo.

Zlatoporočenca še vedno rada romata po božjih poteh. 
Največkrat na Ptujsko Goro in v Medžugorje ter tudi dru-
gam. Na eni izmed takih poti sta kupila kip Marije za kapelo 
v Slavšini, za katero sta vedno imela veliko veselje skrbeti. 
Včasih sta si tudi privoščila dopust v toplicah, ko so bili otroci 
mlajši pa tudi na morju. 

Vemo, da sta skupaj preživela veliko lepih in tudi težkih tre-
nutkov. Najbolj ju je zagotovo zaznamovala nenadna izguba 
sina Ivana. Takrat se je čas nekoliko ustavil, saj take izgube 
starši nikoli ne prebolijo. Življenje je namreč žuboreča reka, 
ki skače po kamnih, včasih lahkotno in opojno, včasih nepre-
dvidljivo dere in nosi vse pred seboj in onadva to najbolje 
vesta.

Če se še enkrat ozremo v njuno knjigo življenja, preberemo 
naslove poglavij, lahko danes zagotovo rečemo, da sta lah-
ko na popisane strani več kot ponosna, saj sta z medseboj-
no podporo premagala veliko preprek na njuni poti. Želimo 
jima, da bi še naprej tako pogumno stopala po življenjskih 
poteh proti novim jubilejem.

Poročni obred zlate poroke je na Občini Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah opravila županja Darja Vudler ter z zdravico 
nazdravila zlatoporočencema še na mnoga srečna skupna 
leta. Zlato poroko sta Anika in Vinko Gomzi potrdila tudi v 
domači cerkvi Svetega Andraža v Vitomarcih.

Petra Breznik

EtnoTour dogodek v Donji Voći Zlata poroka

Tamburaši KUD Vitomarci navdušili 
na dogodku

občinska uprava

Vitomarška otroška folklorna skupina

Zlatoporčenca
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Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, zadovoljevanju os-
ebnih in skupnih potreb nastajajo t.i. biološko razgradl-
jivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med sled-
nje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo 
lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel …, medtem, 
ko med biološko razgradljive kuhinjske odpadke spadajo 
odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, ja-
jčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni preh-
ranski izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, bri-
sače in papirnate vrečke; skratka vsi odpadki, ki se lahko 
razgradijo po naravni poti, s kompostiranjem. 

Pogoj za uspešno ponovno uporabo ali predelavo odpad-
kov je njihovo ločeno zbiranje, zato je prepovedano 
vsakršno koli mešanje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada z drugimi komu-
nalnimi odpadki. Cilj ločenega zbiranja biološko razgradl-
jivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
pa je, da se zmanjšajo celotne količine odpadkov, ki se 
odlagajo, še posebej pa, da se zmanjša delež biološko 
razgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih, predvsem 
zaradi povzročanja toplogrednih plinov in neprijetnih 
vonjav v okolici odlagališč.

Kompost – naravno organsko gnojilo
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov 
omogoča, da jih namesto na odlagališča  preusmer-
imo na kompostiranje, pri čemer dobimo kompost kot 
naravno organsko gnojilo. V skladu z določili Uredbe o 
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 
in zelenim vrtnim odpadom je prioritetno lastno kom-
postiranje, šele ko povzročitelj odpadkov iz gospodin-
jstva nima te možnosti ali ne želi kompostirati biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in 
zelenega vrtnega odpada, jih morajo prevzeti izvajalci 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov na območju posa-
meznih občin.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano 
rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se jih z 
odpadno vodo odvaja v kanalizacijske sisteme, greznice, 
nepretočne greznice ali neposredno v vode. Povzročitelji 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada morajo odpadke zbirati v vodotesnih 
zabojnikih ločeno od drugih odpadkov, izvajalec javne 
službe zbiranja pa jih mora prevzeti s specialnimi vozili, ki 
preprečujejo izpuščanje v okolje in ne povzročajo nepri-
jetnih vonjav. Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov uporabljamo posodico, ki jo običajno hranimo 
v kuhinjskem elementu ali shrambi. 

Kako uspešno kompostirati?
Za uspešno lastno kompostiranje je pomembno več de-
javnikov: pravilna izbira kompostnika, določitev pravilne 
lokacije za kompostiranje, pravilno ločeno zbrani biološko 
razgradljivi odpadki in pravilen postopek kompostiranja. 
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo 
polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in 
lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden 
stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. 
Kot prvo plast damo plast zdrobljenih vej, ki poskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. 

Za optimalen razkroj  je pomembna zadostna prisotnost 
kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material 
(veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (tra-
va, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhin-
jske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti 
z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo 
neprijetne vonjave, obenem pa onemogočimo priva-
bljanje neželenih gostov, kot so podgane ali ptiči.
 
V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 - 60°C, mikroor-
ganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne 
snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše 
poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. 
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol 
leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in 
pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom 
z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek pa uporabimo za 
nadaljnji razkroj, kot strukturni material.

V kolikor ne kompostirate sami, tovrstne odpadke za vas 
prevzamemo mi!

V kolikor nimate možnosti ali želje po lastnem komposti-
ranju BIO odpadkov, vam kot izvajalec obvezne gospo-
darske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za-
gotavljamo prevzem in odvoz omenjenih odpadkov.

(Članek je delno povzet po Uredbi o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Ur. list RS, št. 39/2010)).

Vaš zbiralec odpadkov:
Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

 

Ravnanje z bioodpadki

Sistem kompostiranja in lesen 
kompostnik
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Kot ste lahko že opazili, se pri Hrgovi domačiji nekaj 
dogaja. V sklopu projekta »DETOX« iz Programa sodelo-
vanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška se zaključujejo ob-
novitvena dela na Hrgovi domačiji. Dobila bo osveženo 
zunanjo in notranjo podobo ter nekaj dodatne opreme.

Dela obsegajo ureditev ilovnatih ometov zunaj in znotraj, 
beljenje vseh fasadnih površin in notranjih sten z apnen-
im beležem ter ureditev tlaka v črni kuhinji. Hiška bo up-
orabljena za namene razstave, kjer si boste lahko ogledali 
opremljanje in ureditev notranjosti hiške nekoč  z raz-
stavljenimi etnološkimi eksponati v vitrinah, ki so jih naši 
predniki uporabljali pri vsakodnevnih opravilih doma. V 
kleti je ostal vinsko-sadjarski del z zbirko pripomočkov za 
delo v vinogradih in sadovnjakih.

Gospodarski del domačije je preurejen v prireditveni 
prostor, kjer se bodo lahko izvajali različni dogodki. No-
tranji prostor je dobil ilovnate omete in apneni belež, na 
novo pa so tudi urejena lesena tla. Izdelana in montirana 
bo tudi kuhinjska niša s spodnjim in visečim elementom 
– poličnikom ter štedilnik.

V obeh poslopjih je urejena elektrika, gospodarsko 
poslopje pa ima dodatno še dostop do vode in urejenih 
sanitarij. Delno se je obnovila tudi streha, zamenjali smo 
dotrajane dele slamnate strehe in uredili pohodni del 
okrog hiše.

V nadaljevanju se bo uredila tudi okolica z zasaditvijo trte 
in postavitvijo lesenih brajd, ureditvijo dovoza, hiška pa 
bo oživela še s cvetočim rastlinjem.

Uradna otvoritev domačije bo v sklopu igranih predstav 
pri Hrgovi domačiji, v petek 23. junija 2017 ob 18. uri. 
Prav tako bo ta dan od 12. ure naprej dan odprtih vrat 
s prikazom tradicionalnih običajev, kjer se boste lahko 
poskusili v tradicionalnih delih in si ogledali prenovljeno 
hiško od blizu.

Vljudno vabljeni na pester vikend.
Gordana Šori

V sredo 14. junija 2017 se je v Sv. Andražu v Slovenskih 
goricah ob 11. uri pričela vmesna tiskovna konferenca 
projekta »DETOX«. Program so popestrili: harmonikaš 
Domen Kokol in Luka Gomzi, ki je na harmoniki spremljal 
otroško folklorno skupino Kulturno umetniškega društva 
Vitomarci ter članice Društva gospodinj Vitomarci.

Po uradnem programu, predstavitvi aktivnosti projektnih 
partnerjev in nagovorih gostov, je sledila uradna otvor-
itev turistično informacijskega centra, ki je bil opremljen 
v sklopu projekta za namen turističnega promoviranja 
območja občine ter partnerskega območja. 

V sproščenem vzdušju in iskanju novih idej za nadaljnje 
projekte, se je tiskovna konferenca projekta zaključila s 
pogostitvijo z dobrotami izpod spretnih rok članic Društ-
va gospodinj Vitomarci in dobri kapljici Vinarstva Dru-
zovič ter sokov Turistične kmetije Pri kapeli.

Gordana Šori

Vabljeni na prvo vleko vrvi za Prekmenški 
pokal čez reko Pesnico. Vleka bo potekala 
2. julija ob 14. uri pri glavnem mostu čez 

Pesnico. 

Naj ob vaši podpori zmagajo boljši in 
pametnejši Prekmenci.

Obnova Hrgove domačije

Junij 2017         9

Obnova domačije

Zbrani na tiskovni konferenci

Tiskovna konferenca in otvoritev TIC-a

Rez traku skupnega TIC-a ob 
prisotnosti projektnih partnerjev
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V začetku meseca maja smo pričeli z izvajanjem novo-
gradnje javne poti v naselju Rjavci odsek »Oplot«, kjer 
smo asfaltirali makadamsko cesto v dolžini 380 metrov. 
Dela je izvedlo podjetje Asfalti Ptuj, pogodbena vrednost 
investicije znaša nekaj več kot 26.000,00 evrov z vključen-
im davkom. V doglednem roku je v planu urediti še pove-
zavo do naselja Hvaletinci, ko bodo za to na voljo ustrez-
na finančna sredstva. 

Še v tem mesecu bomo takoj po pridobitvi gradbene-
ga dovoljenja pričeli z izvajanjem investicije izgradnje 
vodovodnega cevovoda od regionalne ceste do hišne 
številke Vitomarci 36, kjer bomo v prvotno stanje spravili 
tudi vozišče in uredili javno razsvetljavo. Vrednost inves-
ticije znaša cca. 50.000,00 evrov z vključenim davkom  in 
zraven zajema še ureditev dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

Sledijo investicije v Drbetincih in centru Vitomarcev, ki se 
bodo izvajale v letih 2017 in 2018.
 

Občinska uprava

Prvi kongres slovenskih občin, ki je potekal 16. in 17. 
maja v Podčetrtku, je vsem zbranim županjam in žu-
panom nudil priložnost za razpravo o vlogi in položaju 
občin, o njihovi uspešnosti pri izpolnjevanju poslanstva 
in možnostih za izboljšanje učinkovitosti lokalnega upra-
vljanja. V razpravi o tem, kako uravnotežiti zakonodajne 
zahteve in pričakovanja občank in občanov, so bile do 
državne ravni odločanja oblikovane naslednje zahteve:
 
• v prihodnjem mandatu se ponovno ustanovi minis-
trstvo za lokalno samoupravo ali vladna služba za lo-
kalno samoupravo, ki jo vodi minister;
• začne se zakonodajni postopek za uvedbo pokrajin;
• strategija o razvoju lokalne samouprave, ki jo je spre-
jela vlada, se vrne v obravnavo občinam in njihovim 
združenjem, po uskladitvi pa jo obravnava in sprejme 
Državni zbor RS;
• začne se zakonodajni postopek za spremembo 
določil Zakona o financiranju občin, ki dopuščajo vladi, 
da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občin-
ami;
• vlada spoštuje vsa zakonska določila v zvezi s 
povprečnino; posebej opozarjamo na določilo, da 
država ne sme na občine prenašati novih nalog brez 
dodatnih sredstev za njihovo izvajanje;
• začne se zakonodajni postopek za spremembo za-
konodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s 
poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih za-
vodov, podjetij, agencij ter skladov;
• z zakonom se uredi vključitev predstavnikov lokalnih 
skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se 
pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi;
• v delovni program vlade se vključi zaveza predsed-
nika vlade, da se enkrat na leto sestane z županjami in 
župani slovenskih občin.

Kongresa slovenskih občin se je udeležila tudi županja 
naše občine, Darja Vudler, ki je aktivno sodelovala v prav-
nem delu dogodka na okrogli mizi z naslovom »Lokalna 
samouprava kot oblast ali le podaljšana roka države?« 

Občinska uprava

Cesta po ureditvi

10          Novice občine Sv. Andraž

Kongres slovenskih občinKončana novogradnja ceste v Oplot

Gradnja ceste

 Lokalna samouprava kot oblast ali le 
podaljšana roka?
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občinska uprava/društva

Izgradnja optičnega omrežja v naseljih Vitomarci, Drbet-
inci in Hvaletinci, kjer je tržni interes izrazila družba Tele-
kom d.d., so v zaključni fazi. Priključitev na optično om-
režje bo omogočeno s koncem meseca do vseh hišnih 
številk. Dela so se izvedla v precej krajšem času kot je bilo 
predvideno, za kar gre zahvala predvsem vam spoštovani 
občani, ki ste bili pripravljeni na sodelovanje z roko v roki. 
Vsem se tako zahvaljujemo za dovoljenje pri izkopih ter 
za razumevanje in potrpežljivost pri izvajanju del. 

Ponovno bi želeli poudariti, da bodo izkopi in prikl-
jučitev izvedeni do posamezne hiše brez vaših stroškov, 
pri ponudniku naročite le paket, ki ga želite. Prihajalo je 
namreč do napačnih informacij, da boste morali prikl-
jučke plačati, kar pa ne drži. Ostale vasi bomo optično 
povezali s projektom RUNE, ki se bo začel predvidoma 
izvajati v letu 2018. 

Občinska uprava

V času med 26. in 28. majem je na Hipodromu Polena v 
Lenartu potekal že 7. Kmetijsko-obrtniški sejem – KOS. 
V petek ob 12. uri je bila svečana otvoritev sejma KOS 
2017, ki so jo poleg številnih govornikov popestrili z bo-
gatim kulturnim programom. Po uradni otvoritvi sejma je 
potekalo tekmovanje otrok za pokal »Liska«. V petek so 
izbrali  “Sejemsko vino”. Komisija sestavljena iz 17. član-
ov je med trinajstimi vzorci  izbrala zmagovalca: Rumeni 
muškat, Vinogradništva Perko Anton. 

Na sobotnem tekmovanju v kuhanju kisle župe so najbol-
jšo skuhali Partinjčani, druga je bila Čebelarska družina 
Velka, tretji pa KD Slovenske Gorice.

V okviru sejma KOS 2017 je bila v soboto tretja državna 
razstava rejcev govedi lisaste pasme Slovenije.

V nedeljo je bilo izbrano še Županovo vino in podeljena 
priznanja regijskega ocenjevanja vin. Za Županovo vino je 
bil izbran Traminec - pozna trgatev, letnik 2016 (Fekonja 
Marjan, Voličina). 

Na sejmu je bil predstavljen in promoviran tudi čezmejni 
projekt »DETOX«.

Občinska uprava

Rojstva otrok od aprila 2017 do junija 2017. 
Na svet so prijokali in razveselili svoje starše:
- deček Lajh Antonio, rojen 11.04.2017; mama: Kretič 
Jasmina, Slavšina 43.

V svet tišine so odšli:
- Pihlar Terezija, Drbetinci 64, rojena 2.10.1953, umrla: 
4.4.2017;
- Pignar Janez ml., Vitomarci 54a, rojen 16.9.1973, umrl: 
20.4.2017;
- Janžekovič Franjo, Hvaletinci 8, rojen 20.12.1970, umrl: 
21.4.2017;
- Horvat Kristijan, Novinci 10, rojen 3.9.1987, umrl: 
22.4.2017;
- Bagar Franc, Slavšina 44, rojen 19.8.1939, umrl: 
12.6.2017.

Praznik Slovenskega malega nogometa v Vitomarcih

Letošnji nogometni praznik v Vitomarcih je bil dobro 
obiskan. Na dveh igriščih je bilo na delu skupaj 74 ekip 
v vseh kategorijah. Turnir, ki ga klub malega nogometa 
Vitomarci prireja v spomin na igralca kluba Sandija Toša, 
je glede na udeležbo zelo znanih igralcev in ekip preras-
tel v pravi praznik Slovenskega malega nogometa, vsaj 
tja do Trojan če že ne dlje. Pester tridnevni program je 
ponudil veliko odličnih tekem, bilo je veliko spremljeval-
nega programa, zabave in dobre volje.

Člani
Prvaki KOZEL PIVO
Gledalci so spremljali zanimive tekme, največ znanja 
pa sta pokazali ekipi Manar GT in Kozel pivo, ki sta se 
pomerili v finalu. Tako se  je ekipi KOZEL pivo po dveh 
neuspelih poskusih uspelo vrniti na prestol po dve let-
nem premoru in tako pod istim imenom drugič osvojiti 
tudi enega izmed prestižnejših naslovov v Sloveniji.
Vse tekme so sodili  priznani malonogometni sodniki: 
Uroš Hozjan, Robert Markež, Gorazd Kodrič in Dušan 
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Izgradnja optičnega omrežja

Župani in ostali povabljeni so si 
ogledali sejem

Dela so potekala nemoteno

Sejem KOS 17. Sandijev memorial

Kronika kraja
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društva
Turk.

 
Brata MORDEJ pobrala »skoraj« vse
Naj vratar turnirja turnirja je bil Alen Mordej, največ za-
detkov pa je dosegel njegov brat, ki je dan prej postal 
državni prvak na Hrvaškem s klubom Nacional. Naj ig-
ralec Marko Senekovič prihaja iz vrst ekipe Manar GT. V 
peterki turnirja sta še Žan Krajnc (Nasvet Franc Selinšek 
s.p.) in Nik Marinšek s četrtouvrščerne ekipe ( MKG Team). 
Vsi našteti so prejeli lepe pokale in bogate praktične na-
grade.

DOBOVEC najboljši med veterani
Med veterani so bili najprepričljivejši igralci ekipe Dobov-
ca pred Prijatelji »29« in legendarno Ptujsko ekipe Petovio 
Generali. V zelo kvalitetnem turnirju veteranov smo videli 
na igrišču največja nogometna imena in obilico nekdanjih 
reprezentantov v Futsalu in nogometu (brata Nastja in 
Aleš Čeh, Kmetec, Šnofl, Kraut, Kamenšek, Nemec, Žunko, 
Ramadani…)  

Raznoliki zmagovalci med mlajšimi kategorijami
V mladinski konkurenci do 19 let so bili najprepričljive-
jši igralci MKG team, ki so se izkazali tudi na članskem 
turnirju in na koncu tudi tam osvojili četrto mesto, pred 
ŠD Stoperce in ekipo Mark 69. Najboljši v kategoriji U17 
so bili aktualni državni prvaki KMN Slovenske gorice Vo-
ličina, zmago v kategorijah U12 in U15 so dosegli igralci 
NK Cerkvenjak, U10 KMN Benedikt in U8 domači mladi 
upi, KMN Vitomarci. 

Drbetinci po petih letih sestopili z vrha
V kategoriji med zaselki občine sta največ nogometnega 
znanja pokazali ekipi Drbetincev in Slavšine  a so morali 
Drbetinčarji po petih zaporednih zmagah prestol prepus-
tit tokrat ekipi Slavšine, v kateri je blestel najboljši igralec 
turnirja Gregor Hebar.

REZULTATI MALI NOGOMET:
Dečki do 8 let (4 ekipe): Vitomarci, Cerkvenjak, Sveta Tro-
jica, Benedikt
1.mesto: KMN Vitomarci 

Dečki do 10 let (5 ekip): Vitomarci, KMN Slovenske gorice, 
NK Lenart, Benedikt, Sv. Trojica
1.mesto: KMN Benedikt

12          Novice občine Sv. Andraž

Članski del turnirja

Igra veteranov

Domači U8

Najboljši U10

Prvouvrščene ekipe med zaselki
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društva
Dečki in deklice do 12 let (4 ekipe): ŽNK sveta Trojica, 
Vitomarci, Cerkvenjak, NK Lenart 
1.mesto: NK Cerkvenjak 

Dečki in deklice do 15 let (4 ekipe): ŽNK Sveta Trojica , 
Cerkvenjak,  Vitomarci, KMN Slovenske gorice
1.mesto: NK Cerkvenjak

Zaselki občine Sv.Andraž (8 ekip): Novinci, Seoski Drbet-
inci, Dobrava, Monte Negro, Slavšina, Vitomarci graba, 
Purga..
1.mesto: Slavšina

Mladinci U19 (12 ekip): Pobrežje, MKG Team, Vitomarci, 
Benedikt, Sveta Trojica, ATT Prevozništvo, Mladi Upi, ŠD 
Selce, Jagoda Všečka, DM Destrnik, Vinske Mušice, ŠD 
Stoperce .
1.mesto: MKG Team

Revijalna tekma (2 ekipi): ŽNK Cerkvenjak :  Domači upi 
4:2

Veterani (8 ekip): KMN Vitomarci, Dobovec, Prijatelji Gos-
tilna 29, Petovio Generali, Trnovska Vas, Donje voče (Hr), 
Domino, FC Antuj. 
Naj igralec med veterani: Davorin Šnofl – Prijatelji »29«.
Naj Vratar med veterani: Simič Danič - Dobovec.

Finale: Prijatelji »29« : Dobovec 1:1, po kazenskih strelih 
zmaga  3:1 za Dobovec.
4.mesto je osvojila Ptujska Petovia, četrto mesto pa KMN 
Domino.

Postave 4 najboljših ekip:
Dobovec: Simič Dani, Peček Marko, Poredski Aleš, Prah 
Andrej, Hernaus Boštjan, Drago Rajlič, Brečko Slavko.
Prijatelji »29«: Branko Pavič, Bojan Žunko, Boris Krček, 
Davorin Šnofl, Esat Ramadani, Tomi Novak; Dejan Kraut, 
Danilo Kurnik, Danilo Pukšič.
KMN Domino: Marjan Jaušovec, Kovačeč Aleš, Matej Vrb-
njak, Mladen Nemec, Janko Lovrec, franc Kamenšek, Dar-
ko Zorko, Gašparič Zvonko, Somin Kreft. 
Poetovio Generali: Golob Damjan, Čeh Nastja, Čeh Aleš, 
Lenart Matej, Kmetec Marko, Kuserbanj Denis, Verlak, 
Sandi, Franci Fridl. 

Veterani revijalna otvoritvena tekma, 2 ekipi: Carioce 
Maribor - Vitomarci (3 : 1)
Postave ekip revijalne tekme:
Carioce Maribor: Pungartnik Marko, Pungartnik Mat-
jaž, Drevenšek Gorazd, Brzlez Herman, Brunšek Sandi, 
Makragič Dejan, Groznik Borut, Holderman Danilo, Spur 
Bojan, Kmetič Branko, Žagar Vojko.
Vitomarci Veterani: Korez Aleš, Druzovič Albin, Dušan 
Gavez, Podgoršek Sandi, Jurančič Igor, Vršič Bojan, Hor-
vat Sandi, Fekonja Viktor. 

Člani (21 ekip) : Manar GT, Zvone Team ŠP Gabrnik, 
Vitomarci Petlja, Kozel pivo, MKG Team, Jagoda všečka, 
Nasvet Franc Selinšek s.p., Orfej, Jablance, KMN Kar Vre-
de, ŠD Stoperce, Mark 69, Štajerska vas, Majolka, Atmos 
Maribor, Juicy bar, Klemont, Plindom, Transport Šeliga, 
Jurovski dol, Šampion-mladi upi.  

Četrtrfinale:

Juicy bar : Kozel pivo (1 : 3)
Nasvet Franc Selinšek s.p. : Jablance (1 : 0)
Manar GT : Zvone team ŠP Gabrnik  (3 : 0)
MKG Team : Atmos MB (2 : 1)

Polfinale:
Kozel Pivo: Nasvet Selinšek Franc s.p.  (2 : 0)
Manar GT: MKG Team (2 : 0)

Za 3.mesto je zmagala ekipa Nasvet Franc Selinšek s.p., 
po penalih.

Finale:
Kozel pivo : Manar GT   (2 : 0)

Postava štirih najboljših ekip:
MKG Team: Matevž Verhovčak, Dejan Steiner, Uroš Kot-
nik, Amadej Ribič, Nik Marinšek, Tadej Ponudič, Nejc 
Grandošek, Jure Volmajer in Matej Kramberger. 

Nasvet Franc Selinšek s.p.: Žiga Zupanič, Žan Krajnc, 
Thomas Pihler, Rok Mulej, Marko Pajnkiher, Marko Roškar, 
Damir Zagoršek, Esat Ramadani. 

Manar GT: Anžel Klemen, Bojan Klemenčič, Kristjan Šker-
get, Marko Senekovič, Urban Senekovič, Marcel Vindiš, 
Darko Čeh.

Kozel pivo: Alen Mordej, Rok Mordej, Aleš Vrabl, Rade 
Rusmir, Matjaž Vojsk, Aleš Marolt,
Davorin Šnofl.

Darko Rojs

V prejšnjem glasilu smo nekoliko preuranjeno zaključili  
strelsko sezono saj je prav takrat bilo še nekaj zaključnih 
tekmovanj. Tako je naš ciciban Nejc Vršič zaključil regijsko 
ligo in regijsko prvenstvo obakrat s tretjim mestom. Jan 
Soto Vargas  je v I. državni ligi zaključil s 16. mestom, 
na regijskem prvenstvu pa je zasedel drugo mesto. Oba 
pa sta podlegla prevelikim željam na državnem prvenst-
vu, kjer sta bila v zlati sredini tekmovalcev. Člani so me-
dobčinsko ligo v streljanju z malokalibrsko puško končali 
na 4.mestu.

Uspešno je bil izveden  7. tradicionalni  Velikonočni turnir 
v streljanju na glinaste golobe z malokalibrsko in zračno 
puško. V dveh tekmovalnih dnevih (22. in 23. april)  se 
je tekma odvila  v odličnem vzdušju saj so bili prisotni 
strelci iz 28. strelskih in lovskih društev iz naše, pomurske 
in severne regije.

Že tretje leto zapored so slavili strelci iz SD TRAP Kungota  
in osvojili prehodni pokal v trajno last. Več o rezultatih si 
lahko preberete na naši spletni strani.

Na turnirju so se pomerili tudi naši cicibani, Nejc in Tomaž 
Vršič ter Gašper Hanžel, z zračno in malokalibrsko puško. 
Z zračno puško je bil najboljši Nejc z malokalibrsko puško 
pa je superiorno odstreljal Gašper z doseženimi 48-timi 
od 50-ih možnih krogov, s čimer je zasenčil tudi člansko 
konkurenco kar je odlična spodbuda za tekmovalno eki-
po v naslednji sezoni.
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društva

Trap tekme so v polnem teku, čaka nas samo še družinska 
tekma in piknik z člani LD Vitomarci ter krajše počitnice.

Marjan Horvat 

Poleg dela v vinogradu in sadovnjaku so naši člani aktivni 
tudi v društvu. Izvedenih je bilo več aktivnosti pri katerih 
so sodelovali. 

Eno izmed teh je društveno ocenjevanje vin, ki je poteka-
lo 4. aprila 2017 v Kulturnem domu Juršinci. Kot je predv-
ideno v letnem programu društva, vsako leto izvedemo 
ocenjevanje vin v sodelovanju z Vinogradniško sadjar-
skim društvom Juršinci. Ocenjevanje poteka izmenično, 
eno leto v Vitomarcih, naslednje pa v Juršincih.  S svo-
jimi vzorci so sodelovali člani obeh društev. Prevladovala 
je sorta RUMENI MUŠKAT. Povprečna ocena vseh vin je 
bila kar 18,05 kar kaže na odličen in vrhunski vinski let-
nik 2016.  Podrobnejši rezultati ocenjevanja so na voljo v 
društvenem biltenu.

V petek, 5. maja je bila v organizaciji našega društva iz-
vedena strokovna ekskurzija v Vipavsko dolino. Tam smo 
si najprej pod strokovnim vodstvom ogledali Fakulteto za 
vinogradništvo in sadjarstvo v znamenitem Lantherije-
vem dvorcu. Sledila je malica, seveda pa ni manjkala tudi 
dobra kapljica. Nato smo si ogledali eno izmed največ-
jih trsničarskih kmetij v tem delu Slovenije. V trsnici Fer-
jančič cepijo kar 800.000 trsnih cepljenk letno.  Zanimiv 
je bil tudi ogled in predstavitev kraja Vipava z lokalnim 
vodičem. V kleti »Agroind Vipava« so nas pričakala odlič-
na vina. Strinjali smo se z njihovim sloganom »Vino ve-
selje vrača«. Na vipavskem koncu je kar precej sadjarskih 
kmetij. Ena izmed njih je kmetija Kodrič, kjer smo si ogle-
dali, kako poteka predelava sadja. Dan smo zaključili na 
kmetiji Birsa z odlično večerjo in pokušnjo njihovih vin. 
Ob veseli družbi, odlični hrani in vinski kapljici ter obilici 
novosti, ki smo jih spoznali, je dan kar prehitro minil.

Člani društva so sodelovali tudi na Kmetijsko-obrtniškem 
sejmu v Lenartu (KOS Lenart) med 26. in 28. majem, kjer 
je med drugim potekalo tudi mednarodno ocenjevanje 
vin. Prejeli so kar nekaj zlatih in srebrnih priznanj.

Vse člane, občane in simpatizerje društva želimo povabiti 
na dogodke, ki se bodo odvijali v poletnih mesecih:
- tradicionalna postavitev društvenega klopotca z 
druženjem, ki bo predvidoma zadnjo nedeljo v juliju, po-
leg postavitve klopotca bodo podeljena tudi društvena 
priznanja; 
- pohod na Zavrh z družabnim srečanjem (piknik) na sad-
jarski kmetiji Medved, ki bo na eno izmed nedelj v prvi 
polovici avgusta; 
- vabljeni tudi, da v svojem koledarju označite termin 
14. in 15. oktober 2017, ko bo naše društvo organiziralo 
jesensko ekskurzijo, predvidena lokacija je Medžugorje, 
dolina Neretve in okolica. 
O natančnih datumih in lokacijah boste še naknadno ob-
veščeni.

LEPO VABLJENI!
Ivanka Čeh

14          Novice občine Sv. Andraž

Pred Vipavsko kletjo

Delovanje Vinogradniško – 
sadjarskega društva

Cicibani dosegajo odlične rezultate 
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šola

Poročilo o izvedbi športne prireditve »VETER V LASEH- S 
ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI«

Že enajsto leto zapored  smo Osnovna šola Cerkvenjak- 
Vitomarci in  Športna unija Slovenije sodelovali v projektu 
» VETER V LASEH- S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI«.

Športna prireditev, ki jo izvajamo pod pokroviteljstvom 
občine Cerkvenjak in v sodelovanju s Športno unijo Slo-
venije, je letos četrtič  potekala  na zelo lepo urejenem 
večnamenskem kompleksu športnega parka v Cerkven-
jaku. 
Športna prireditev se je odvijala v četrtek, 1.6. 2017. Vre-
menski pogoji so bili optimalni.
Na svečani otvoritvi so imeli pozdravni nagovor orga-
nizator prireditve, Oto Hren in ravnatelj Osnovne šole, 
Mirko Žmavc.

Za kvalitetno izvajanje aktivnosti v krosu, tenisu, malem 
nogometu, streljanju z zračno puško in na poligonih, so 
skrbeli učitelji,  strokovni sodelavci iz posameznih šport-
nih klubov in vzdrževalci ŠRC.
Za administrativne zadeve, razglasitve in  podelitve 
priznanj so poskrbeli učitelji šole.
Ponovno se je izkazalo zelo dobro sodelovanje Osnovne 
šole, lokalne skupnosti in prostovoljnih aktivistov v šport-
nih klubih.

V krosu so učenke in učenci tekmovali na progah dolžine 
400m, 800m in 1200m, od prvega do devetega razreda.
Mlajši učenci in učenke od prvega do tretjega razreda so  
tekmovali v spretnostih nalogah na različnih poligonih.
Za pripravo in izvedbo tekmovanj na poligonih so 
poskrbele učiteljice prve triade naše šole.  

Tenis- vodja: Boh Mojmir

Mali nogomet- vodja: Čuček Miha

Streljanje z zračno puško- vodja: Peklar Branko, Peklar 
Marjan, Kos Leon

Okoli 150 učenk in učencev od prvega do devetega 
razreda,  je celo dopoldne pridno tekmovalo v krosu, 

malem nogometu, spoznavali so igro in pravila tenisa. Na 
avtomatskem strelišču so starejši učenci lahko spoznava-
li osnove streljanja z zračno puško v tarčo. Učenci prve 
triade so imeli tudi krajše pohode v okolici Cerkvenjaka.
Vseh udeležencev na prireditvi je bilo okoli 250.

 Po zaključenih tekmovanjih smo najuspešnejšim učen-
kam in učencem podelili spominske medalje in pisna 
priznanja akcije »VETER V LASEH«.
Prireditev je bila zaključena okoli 14. ure.

Istočasno se je akcija » VETER V LASEH« odvijala tudi 
na POŠ Vitomarci v Sv. Andražu, kjer je bilo okoli 150 
udeležencev. Vsi učenci so pred začetkom prejeli spomin-
ske majice akcije »VETER V LASEH«. Pokrovitelj je bila 
občina Sv. Andraž.

Učenci so tekmovali so v atletskem troboju: 
Kros,
met žogice v daljavo,
skok  v daljavo z mesta. 
Po zaključenih tekmovanjih, so najuspešnejšim učenkam 
in učencem podelili spominske  medalje in pisna priznan-
ja akcije »VETER V LASEH«.

Oto Hren in Marjana Gomzi, 
koordinatorja
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Del projekta je potekal pri Lovskem 
domu Vitomarci

Veter v laseh

Met v daljavo

Najboljšim trem smo podelili priznanja

Novice 60.indd   15 19.6.2017   0:05:19



šola

Na naši šoli smo v Eko projekt vključeni že od leta 2003.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili aktivni, saj smo 
izvajali različne dejavnosti.

Med drugim smo poudarili pomen recikliranja. Z recikli-
ranjem odpadkov ponovno izdelamo uporabne pred-
mete. Zato smo pridno zbirali papir, tetrapake, baterije 
in zamaške. 

V okviru EKO paketa smo zbirali odpadno embalažo s 
poudarkom na kartonski embalaži za mleko in sokove. 
Sodelovali smo v nagradnem natečaju. Učenci 1. triade so 
iz tetrapaka izdelovali živali, učenci 2. triade pa svetovne 
znamenitosti. 

V jeseni in spomladi smo očistili okolico šole. 

Nismo pozabili na zdravje in dobro počutje. Redno nas je 
obiskovala zobozdravstvena sestra. Redni zobozdravst-
veni pregled smo opravili v ambulanti Zdravstvenega 
doma v Trnovski vasi. Skrbimo  za zdrave in čiste zobe. 

18. novembra 2016 smo imeli v šoli tradicionalni slov-
enski zajtrk.  Jedli smo jedi pridelane v našem domačem 
okolju.  Z delom smo nadaljevali po razredih, kjer smo se 
pogovarjali in ustvarjali na temo zdravega načina življen-
ja. V kuhinji pa smo kuhali kompot in pekli jabolčno pito. 
Delo sta vodili učenka gostinske šole Lucija Druzovič in 
njena mama Mojca, ki nam je ponudila tudi različne vrste 
sokov, ki jih pripravljajo doma.

Skozi vse leto smo se navajali na varčevanje z energijo in 
na ločevanje odpadkov.

Poleg vsega naštetega pa smo tudi brali in likovno ust-
varjali za EKO bralno značko.

Ustvarjali smo iz odpadne oziroma reciklirane embalaže 
ter iz naravnih materialov. Izdelovali smo novoletne 
voščilnice in druge izdelke.

Ob zaključku Eko projekta smo pripravili razstavo in zak-
ljučno prireditev.

Milena Zagoršek,
eko koordinatorica
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Ustvarjamo iz odpadne embalaže

EKO projekt

Naš zeliščni vrt

1. b razred

Avtoportret, Matej Vršič

Pribor za pisala iz odpadne embalaže, Emeli Pajek
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ČUDEŽNA MUCA
Nekoč, v daljnem kraju je živela muca po imenu Lisa. Bila 
je vijolične barve, imela je rdeč nos, majhna ušesa in bila 
je čudežna muca. 

Nekega dne je morala rešiti lisico Tajo. Volkovi so jo hoteli 
pojesti. Muca je tako močno pihnila, da je vseh sedem 
volkov odneslo v vesolje. Lisica se je zahvalila. Muco Liso 
je njena lastnica Nika pred enim letom odnesla v šolo. 
Ravno, ko se je začela ura, je zagorela šolska kuhinja. 
Muca je stekla na pomoč. Iz tačk ji je špricala voda, da 
je pogasila kuhinjo. Vsi so navdušeno vzklikali in hvalili 
muco.

Ko sta Nika in Lisa prišli domov, Lisa ni več mogla hoditi. 
Ustavil se ji je srček, zato je umrla. Nika še vedno joka 
za njo. Zelo pa se razveseli, da ljudje niso pozabili njene 
čudežne muce.

Nika Kuri

VILA SARA
Vila Sara živi v majhnem gozdu. Pomaga živalim, ki so 
osamljene ali bolne. Nekega dne je Vila Sara na gozdni 
jasi zagledala srno, ki je imela poškodovano tačko. Hitro 
je stekla po čarobni list rastline. Dala ji ga je na tačko, jo 
povila s čarobnim povojem in srnica je takoj ozdravela. 
Srnica je bila vili zelo hvaležna. Postali sta najboljši pri-
jateljici.

Alina Pajek
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Muca iz lego kock, Tisa Korenjak, Tjaša Hanžel, 
Rok Pečar

Psiček, tiskanje s prstom, Tijana Gavez

3. b razred

Polžek, tiskanje s prstom, Jaka Kocbek

Psiček, tiskanje s prstom, Tijana Gavez
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MOJA SESTRICA HANA
Moja sestrica je stara 3 mesece, velika je 58 centime-
trov in tehta 6 kilogramov. Na glavi ima veliko las, svetlo 
modre oči in okrogla lička. Rada se smeje in gleda igrače, 
ki spuščajo zvoke. Rada se vozi v vozičku, še raje pa v 
avtu, kjer vedno zaspi. Po svoje tudi govori. Vsi pravijo, 
da je podobna atiju.

Tomaž Vršič

VARČUJEM
Danes ja prav sončen dan,
lep in nasmejan.
Vsi otroci zdaj čistimo za novi raj.
Z elektriko varčujemo,
pipo zapiramo,
to veselje nam prinese
za novi raj.   

Zala Anželj

SKRB ZA OKOLJE
Odpadke ločujemo, ne mečemo stran,
skrbimo za okolje, ne mečemo vanj.
Odpadek tu, odpadek tam,
vse v enem dnevu pospravimo vam.                                                 

Zala Kuri

VODA
Voda teče čez gorovje      
in nikdar ne konča se.
Včasih suša jo dobi     
n smo jezni do skrbi.
Voda pomemben vir življenja je,     
saj pijemo jo vsi.

Lana Lovrenčič

POMLAD
Pomlad se je prebudila,      
zvončki v gozdu cvetijo,      
ptički na vejah žvrgolijo,     
potoček pa otroke z vodo hladi.    
V potočku nimamo radi smeti,     
zato jih moramo reciklirati.

Taja Pučko

ŠPORTNI DAN
V četrtek, 1. junija smo imeli športni dan. Tekmovali smo 
v troboju. Najprej smo odtekli kros. Tekli smo na 600 m. 
Bil sem drugi. Po krosu smo imeli malico. Potem smo se 
odpravili na igrišče, kjer smo metali žogico v daljavo. Tudi 
v tej disciplini sem bil drugi. Sledila je še zadnja discipli-

na, skok v daljino. Skočil sem zelo dobro in sem bil prvi. 
Po končanih disciplinah, je sledila podelitev medalj in 
pohval. Ta športni dan mi je bil zelo všeč, saj sem skupno 
osvojil 1. mesto. 

Žan Repič

SKRB ZA NARAVO
Zemlja je zelo onesnažena. Onesnažujejo jo industrija, 
promet, kmetijstvo, vsi mi in še bi lahko naštevala. Edino 
prevozno sredstvo, ki ne onesnažuje okolja je kolo.
V življenju potrebujemo veliko stvari, npr. hrano, oblačila, 
pohištvo, igrače…Ko tega več ne potrebujemo, odvržemo 
in nastanejo odpadki. Vsako leto je več odpadkov. Nekat-
eri odpadki so tudi zelo nevarni in te odpadke moramo 
odpeljati v zbirni center. Odpadki so lahko papir, pločevi-
na, steklo, plastika, hrana, pohištvo…Nekatere odpadke 
lahko recikliramo, zato je pomembno ločeno zbiranje 
odpadkov.
Poskrbimo za čisto in lepo naravo.

Taja Pučko

ŠOLA IN POČITNICE, 4.b
DOMEN - O, poglejte! Šolsko leto je že naokrog. Komaj 
sem čakal poletne počitnice in glejte, sem jih že dočakal.
NEJC -V tem šolskem letu smo se zelo trudili in bili prid-
ni, a zdaj med poletnimi počitnicami si bomo z veseljem 
odpočili.
SARA -Šola se končala bo, počitnice že prihajajo. Hura! 
Dva meseca prostosti in uživanja.
GAŠPER H. - Šola si bo med počitnicami z veseljem od 
nas spočila, čez dva meseca pa se bo spet pripravila za 
naše nove norčije in dogodivščine.
TAJA -Šolsko leto se približuje koncu in pred nami so 
dolgo pričakovane počitnice in hitenje novim poletnim 
izzivom in dogodivščinam naproti.
LANA- Šola bo kmalu zaprla svoja vrata. Vse kar nas je 
bremenilo, bo minilo. Pričakovane počitnice pa nas bodo 
razbremenile in razveselile.

Taja Pučko, učenka 4. b razreda je uspešna športnica. Tre-
nira v atletskem klubu Ptuj in dosega izjemne rezultate.
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Taja Pučko je odlična športnica

4. b razred
vir: pinterest.com
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Kolesarski izpit v 5. razredu
Nina Toš: Kolesarskega izpita sem se zelo veselila. Teorijo 
smo začeli vaditi pri pouku, v mesecu maju smo jo vsi us-
pešno opravili. Nato smo praktično vadili na igrišču in na 
cesti. Na dan izpita nas je obiskal policist, ki je spremljal 
našo vožnjo na cesti. Vsi smo uspešno opravili preizkus 
vožnje. Bili smo zelo veseli. Nekateri smo se že isti dan 
domov odpeljali s kolesi. 

Nika Hojnik: Prvega junija smo imeli praktični del kole-
sarskega izpita. K nam v šolo je prišel policist. Najprej 
smo šli po kolesa, nato pa se s kolesi skupaj  z učiteljico 
odpeljali do križišča. Za nami se je pripeljal policist. Nato 
smo opravljali izpit. Peljali smo se nazaj do šole, kjer smo 
izvedeli, da smo vsi naredili izpit.  

Zaključna ekskurzija v Prekmurje
V sredo, 7. junija 2017 smo imeli zaključno ekskurzijo. Za 
letošnji izlet so učiteljice izbrale Prekmurje. 

Najprej smo se odpravili v Cerkvenjak po sosošolce, nato 
pa smo po slabi uri vožnje prispeli v Bogojino. Tam smo si 
ogledali Plečnikovo cerkev. Cerkev je veliko večja in nove-
jša od naše. Od znotraj je zelo lepa, na stropu pa so pritr-
jeni lončeni krožniki. Po končanem ogledu smo se odpel-
jali v Filovce. Ko smo prispeli tja smo se najprej namalicali, 
nato pa smo si ogledali veliko lončenih izdelkov. Gospod 
nam je pokazal, kako izdelujejo lončene posode. Ogle-
dali smo si tudi staro panonsko hišo. Povedali so nam, 
da so nekoč imeli pri vsaki četrti hiši lončarsko delavnico. 
Ko smo si nekateri kupili spominke, smo se odpeljali v 
Veliko Polano, na domačijo Miška Kranjca. Miško Kranjec 
je bil slovenski pisatelj in slikar. Ogledali smo si njegovo 
pisarno in vitrino z nagradami. Nato pa smo se odpravili 
v Ižakovce. Občudovali smo mlin na Muri in se peljali z 
brodom. Ogledali smo si film o življenju ljudi ob Muri. Na 
otoku ljubezni bi ostali dlje, a je deževalo. Odpravili smo 
se v nakupovalni center. Po slabi uri smo se odpravili proti 
domu. Ko smo se peljali nazaj smo se zelo zabavali. 

Zaključni izlet je bil zelo zabaven.
Nejc Vršič

ŠPORTNI DAN
V četrtek, 1. junija smo imeli atletski troboj. Tekmovali 
smo v skoku v daljino, metu žogice in teku. Tekmovali 
smo vsi razredi, od prvega do šestega. Potegovali smo se 
za prva tri mesta.
Najprej smo šli v Műže na tek.  Učenci od prvega do tret-
jega razreda so tekali na 300m, učenci od 4. do 6. razreda 
pa na 600m. Tekali smo po razredih. Najprej so tekli dečki 
1. razreda, nato deklice, potem drugošolci  in tako naprej.
Ko smo se vrnili nazaj v šolo, smo imeli malico. Bila je zelo 
okusna.
Po malici smo učenci druge triade odšli na igrišče. Na ig-
rišču smo metali žogico. Učenka iz 4. razreda je vrgla na-
jdlje in postavila je rekord šole. Ko smo končali z metom 
žogice smo se odpravili v šolo.
Šli smo v telovadnico, kjer smo skakali v daljino. Moja 
sošolka Eva je skočila 193 cm. Vsi smo ji zaploskali. Ven-
dar je tudi pri skoku v daljino postavila rekord Aneja iz 4. 
razreda, ki je skočila 199 cm.
Po skoku v daljino smo šli v razrede. V razredih smo se 
podpisovali na majice, ki smo jih dobili v sklopu športne-
ga dne.
Potem je po nas prišla učiteljica Marjana in nam pove-
dala da moramo priti v jedilnico. V jedilnici smo dobili 
diplome in medalje za prva tri mesta. Ta športni dan je bil 
zelo lep in razgiban .  

Ana Marija Roškar
ŠPORTNI DAN
Prvega junija 2017 smo imeli 5. športni dan. Preizkusi-
li smo se v atletskem troboju. Atletski troboj vsebuje 
naslednje dejavnosti:met žogice, skok v daljino in kros. 
Potegovali smo se za 1. 2. in 3. mesto. Najprej smo odšli 
v Műže. Tam smo imeli kros. V vsakem razredu so posa-
mezno tekli dečki in deklice. Prva triada je pretekla 300 
metrov, druga pa 600 metrov. Nato smo imeli malico in 
po malici met žogice. Vsak učenec je imel možnost treh 
metov. Vsako dolžino meta so označili s križcem. Na-
jdaljšo dolžino so izmerili in jo zapisali v razpredelnico 
z rezultati. Potem smo odšli v šolsko telovadnico. Tam 
so vsakemu učencu izmerili najdaljši skok, vsak je imel 
tri poizkuse. Nato je sledilo kosilo. In po njem podelitev 
priznanj in medalj. Po kosilu nas je večina odšla domov in 
tako se je končal naš športni dan.

                                                                Žiga Krepša

6. b razred
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Po opravljenem izpitu

5. b razred

Vožnja z brodom
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Velikonočne kokoške in piščančki

Vrtec, 1. skupina

20         Novice občine Sv. Andraž

Naredili smo si žabice

Barvanje papirnatih krožnikov

Velikonočne kokoške in piščančki

Praznovanje rojstnega dne

Vrtec, 2. skupina

V toplih dneh imamo kosilo kar zunaj

Likovne stvaritve
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Radi smo raziskovali in podrobneje pod lupo opazovali… 
črke, mravlje, pajke, rastline…

Kaj bomo, ko bomo veliki? Raziskovalci, frizerji, arhitekti…
Kdo ve…!?

Kot ekomalčki smo si tudi traktorje izdelali iz odpadnih 
škatel in pokrovčkov.

Vozili smo se pazljivo, narisali vsak svoje kolo zelo lepo in 
zato smo si prislužili tudi medaljo.

Junija nas sonce že pošteno greje, misli na vodo in morje 
so vse pogostejše ter zadnji dan v vrtcu za naše MINIMA-
TURANTE vse bližje.
Prijetne počitnice vsem ter vse dobro bodočim šolarjem 
v šolskih klopeh.

Darja, vzgojiteljica
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Postala bom frizerka

Raziskujemo

Vrtec, 3. skupina

Izdejuemo traktorje

Minimaturanti 

Kolesarimo

vir: pinterest.com
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ostali prispevki

Kdo ne mara sočne lubenice, ki se v teh vročih dneh še 
posebej prileže in poboža naše brbončice? A izbrati pra-
vo, sočno, ravno prav zrelo in sladko lubenico je včasih 
pravi izziv, sploh, če kupimo celo in ne že razkosane.

Da boste vedno izbrali tisto najboljšo si v nadaljevanju 
preberite nekaj nasvetov, ki vam bodo pri tem pomagali.

1. Rumeni in bež madeži 
Na lupini lubenice poiščite talno mesto - to je mesto, kjer 
se je lubenica dotikala tal. Če je mesto bež ali rumene 
barve, potem je lubenica zrela. Če je bele ali svetlo zelene 
barve pa pomeni, da še ni.

2. Mreže na lupini
Če ima lubenica veliko mrež, pomeni, da je zelo sočna. 

 

3. “Moške in ženske” lubenice
Mnogo ljudi ne ve, ampak pridelovalci lubenice ločijo 
glede na spol. Podolgovate, jajčaste lubenice so tako 
moškega spola in so v osnovi bolj vodene, medtem ko so 
okrogle in manjše lubenice ženskega spola in bolj sočne 
ter sladke. 
 
4. Bodite pozorni na velikost in težo lubenice
Nikoli ne izberite največje in najtežje, temveč srednje ve-
liko lubenico. Bodite pa tudi zelo pozorni na težo. Tudi, če 
je lubenica manjša, mora biti težka. Tako boste zagotovo 
izbrali tisto, ki je najbolj zrela in sočna.

 

5. Preverite pecelj lubenice
Pri lubenicah je pecelj izredno pomemben. Če je pecelj 
suh, potem je lubenica zrela, če je repek zelene barve, 
pomeni, da je bila prezgodaj pobrana in ne bo dozorela. 
Bolj kot je suh in ovel, boljše je. Po drugi strani pa tudi 
ne sme biti povsem trd in posušen, ker to pomeni, da je 
lubenica prepotovala dolgo pot ali pa se je dolgo valja-
la po skladišču. Zato iščite samo lubenice, ki imajo rahlo 
ovel pecelj ampak je kljub vsemu še dovolj mehak.

 

Vir: splet

Nina Žvarc, 
uredniški odbor
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Pri uri naravoslovja smo si pripravlii 
zdrav zajtrk

Kako izbrati najboljšo lubenico
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ostali prispevki/kronika kraja
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Vleka vrvi za 
Prekmenški pokal

v nedeljo, 
2. julija 2017 ob 14. uri

Spoštovani občani,
za vas bomo v soboto, 24. junija 2017 - med Kmečkimi igrami, izpeljali veliko tombolo.

Vse kar morate narediti je, da se udeležite dogodka do 16. ure, ko bo izveden prvi žreb in da 
izrežete ta kvadratek, pripišete ime in priimek ter ga oddate v boben na prireditvi. Tombola bo 
potekala ob vsaki polni uri za občane naše občine, ki bodo imeli zraven na dogodku ta kupon. 
Žreb po potekal tako dolgo, dokler ne bo izžreban nekdo izmed tistih, ki bodo pri žrebu prisotni. 

Glavna nagrada: Nočitev v prestižnem hotelu s petimi zvezdicami - Kempinski Portorož za dve osebi.

Ime in primek:________________________________________________________________________________

pri Pesniškem mostu
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avtor: Peter Zajfrid

Vitomarška noč, 24. 6. 2017
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