
NOVICE OBČINE

št. 63
SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Vitomarci, marec 2018

županja, člani občinskega sveta in 
uprave, komisij ter odborov

Velika noč je praznik veselja,
upanja in življenja.
Naj bodo prijetni,

zadovoljni in v krogu najdražjih.

Šolstvo skozi čas kmalu tudi pri nas ...



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

Zakorakali smo v pomlad, čeprav se letos zima kar 
ni hotela posloviti. Kmalu bodo kmetje in vrtičkarji 
pridno vihteli roke na poljih in vrtovih.

Narava se prebuja, vse več se kažejo tudi živali. Pri-
hajajo meseci, ko ne bo toliko časa za počitek, ra-
zen ko bodo dnevi spet tako vroči, da drugega kot 
počitek ne bo preostalo. Vsi smo pa v pričakovanju 
poletja in dopustovanja na morju. 

V imenu uredniškega odbora vam želim, da ve-
likonočne praznike preživite v krogu svojih najdraž-
jih, veselo in razigrano, predvsem pa zdravo in pol-
no ljubezni. Naj vam bo mirno in lepo.

Vabim vas, da se udeležite tudi naših prireditev, ki 
bodo sledile v naslednjih mesecih.

Kristijan Majer, 
odgovoren urednik

Kolofon
Uredništvo si pridržuje pravico do spremembe naslovov in krajšanja člankov. Za morebitne napake se opravičujemo.
Izdajatelj: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah; Članke pregledala: Mateja Predikaka Toš; Za izdajo odgovorna; Darja Vudler; Odgovorni 
urednik: Kristijan Majer; Uredniški odbor: Mateja Predikaka Toš, Nina Druzovič, Nina Žvarc in Špela Pučko; Računalniška obdelava: Kristijan 
Majer; 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. 64 bodo praviloma izšle 21. junija 2018. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fotografij...) 
je najkasneje do vključno 7. junija 2018. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

Napovednik dogodkov:

2. 4. 2018
ob 18:00

ponedeljek

PUNA KOČA PR PEPIKI, KUD VITO-
MARCI, VEČNAMENSKA DVORANA 
VITOMARCI;

7. 4. 2018
ob 9:00
sobota

ČISTILNA AKCIJA, OBČINA SVETI AN-
DRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH;

20. 4. 2018
ob 18:00

petek

PRAVLJIČNA URICA, KUD VITOMARCI, 
KNJIŽNICA VITOMARCI;

26. 4. 2018
ob 17:30
četrtek

POHOD IZ VITOMARC V PESNIŠKO 
DOLINO, KUD VITOMARCI;

26. 4. 2018
ob 19:00
četrtek

PROSLAVA OB DNEVU UPORA PRO-
TI OKUPATORJU, KUD VITOMARCI, 
SPOMENIK V PESNIŠKI DOLINI;

28. 4. 2018
sobota

PARTNERSKA IZMENJAVA - SAJENJE 
VINSKE TRTE, OBČINA SVETI ANDRAŽ, 
VINOGRADNIŠKO SADRJARSKO DRUŠT-
VO VITOMARCI, VITOMARCI;

april KAKO JE PAVLIHA KUKCA PRODAL, 
URŠKA IN POVODNI MOŽ, KUD VITO-
MARCI, VEČNAMENSKA DVORANA 
VITOMARCI

6. 5. 2018
nedelja

RAZSTAVA OB 20 LETNICI PRAZ-
NIČNIH IN POLETNIH KREATIVNIH 
DELAVNIC, KUD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

8. 5. 2018
torek

PRAVLJIČNI KOTIČEK, KUD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

9. 5. 2018
17h - 18:30

sreda

KREATIVNA DELAVNICA ZA OTROKE, 
KUD VITOMARCI, DRUŠTVO GOSPO-
DINJ VITOMARCI, VINOGRADNIŠKO 
SADJARSKO DRUŠTVO VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

11. 5. 2018
ob 18:00

petek

LJUBEZEN NA VASI, KUD VITOMARCI, 
HRGOVA HIŠKA;

19. 5. 2018
ob 18:00
sobota

PRAVLJIČNA URICA, KUD VITOMARCI, 
KNJIŽNICA VITOMARCI;

30. 5. 2018 
- 2. 6. 2018

sreda - 
sobota

18. SANDIJEV MEMORIAL, KMN VITO-
MARCI, IGRIŠČE PRI POŠ VITOMARCI;

maj POHOD MLADOSTI IN VEČER 
LJUBEZENSKE POEZIJE POD ZVEZDA-
MI, KUD VITOMARCI;

15. 6. 2018
ob 18:00

petek

PRAVLJIČNA URICA, KUD VITOMARCI, 
KNJIŽNICA VITOMARCI;

22. 6. 2018
petek

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI, 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH 
GORICAH;

1. 7. 2018
nedelja

VLEKA VRVI, TD VITOMARCI IN TD 
TRNOVSKA VAS, PESNIŠKA DOLINA.

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

Vabljeni na dogodke!
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

Pred vami je ponovno zanimiva številka andraševskih 
novic, kjer boste lahko prebrali, da se je tudi v zimskih 
mesecih zvrstilo kar nekaj prireditev, dogodkov in obi-
lo občnih zborov društev. Kot vsako leto se mi je uspe-
lo udeležiti večino občnih zborov. Ker redno spremljam 
delo društev in tudi na občnih zborih slišim potrditev 
tega pridnega dela, sem še toliko bolj prepričana, da je 
bila dobra odločitev, ki smo jo skupaj z občinskim svetom 
sprejeli na začetku mandata in povišali sredstva za delo-
vanje društev skoraj za polovico. Društva pa aktivno vkl-
jučujemo tudi v vse projekte, ki so v izvajanju.

Izjemno uspešno delujejo tudi vaški odbori, ki so se izka-
zali kot odličen posvetovalni organ, saj aktivno sodelu-
jejo pri izvedbah investicij, podajajo pobude in uspešno 
črpajo sredstva, ki so jim na voljo za njihovo delovanje, 
druženje in razne manjše projekte. 

Vse to so stvari, ki pripomorejo k temu, da smo ljudje bolj 
povezani in enotni. In, če bomo složni še naprej bomo 
uspeli doseči vse zastavljene cilje in še več. 

V letošnjem letu smo s I. rebalansom proračuna za leto 
2018 umestili kar nekaj investicij, ki se še bodo zgodile do 
konca tega leta in so navedene v teh novicah. Hkrati pa 
imamo z Načrtom razvojnih programov umeščene tudi 
projekte za naslednja leta. 

Velikokrat poudarjam, da delujemo z izjemno malo 
sredstvi, s krediti obremenjenim proračunom ter skoraj 
ničnimi možnostmi za črpanje evropskih sredstev. Kljub 
temu smo ena izmed redkih občin v Podravju, ki smo iz te 
finančne perspektive že uspeli črpati sredstva iz evropske
unije in jih bomo še v prihodnje. Ustvarjamo pa tudi 

redne investicije v skladu s proračunskimi možnostmi. 
 
Če potegnemo vzporednico z osebnim proračunom, tudi 
tukaj ni bistveno drugače, ne moreš potrošiti več kot 
imaš. Želela bi si, da bi lahko naredili čudež in takoj ugo-
dili vsem potrebam občanov, vendar lahko ob omejenih 
možnostih le čim bolj gospodarno trošimo in smotrno 
planiramo, da bomo uspeli v doglednem času uresničiti 
vse potrebe.  

Pred nami je največji krščanski praznik, zato vam želim 
blagoslovljene velikonočne praznike. Naj vam velika noč 
prinese veselje, z njim pa razumevanje, ljubezen, složnost 
in mir. Vse dobro.

Prijetno branje.
Darja Vudler, županja

Županja občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je 
na mednarodni dan žena gostila slovenske županje. 
Udeležilo se jih je 11 od šestnajstih. S svojim delovanjem, 
s pristopi k oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju ra-
zličnih politik, pomembnih za občanke in občane, tlakuje-
jo pot tudi za vse naslednje generacije žensk na vodilnih 
političnih mestih.

V Sloveniji šestnajst žensk vodi občine Črna na Koroškem, 
Črnomelj, Divača, Dravograd, Grad, Hrpelje-Kozina, 
Kostel, Kozje, Ljutomer, Majšperk, Semič, Solčava, Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, Šmarješke Toplice, Trbovl-
je in Turnišče. Vsake tri mesece se županje srečajo v eni 
izmed občin, ki jo vodi ženska. Pri organizaciji jim poma-
ga Skupnost občin Slovenije z generalno sekretarko gos-
po Jasmino Vidmar. »Županje na srečanjih že od začetka 
tega mandata krepijo medsebojno podporo in gradijo 
politično mrežo solidarnosti. Skupnost občin Slovenije

Županjin uvodnik

Županja skupaj s prvo monografijo občine

Srečanje županj
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jim pri tem nudi podporo z vidika strokovnega uspos-
abljanja, kadar se zanj pojavi potreba, pomaga organi-
zacijsko, ne nazadnje pa deluje kot platforma, na kateri 
se takšna mreža županj lahko tudi dolgoročno ohranja in 
nadgrajuje«, je izpostavila.

Po sprejemu v prostorih občine, po krajši predstavitvi 
občine in po pogovoru o položaju žensk v politiki ter 
njihovi enakopravnosti, so se odpravile k največjemu 
pridelovalcu zelenjave v državi, tj. v podjetje Paradajz 
d.o.o., kjer jim je direktor podjetja gospod Martin Žigo 
predstavil gojenje paradižnika Lušt in največji rastlinjak 
v Sloveniji. V tovarni obutve Planika d.o.o. je udeležen-
ke sprejel tehnični direktor gospod Stanislav Draškovič, 
ki jih je popeljal skozi proizvodnjo, kjer letno izdelajo 
skoraj pol milijona parov izredno kvalitetnih čevljev višje-
ga cenovnega razreda po najsodobnejših postopkih in z 
najsodobnejšo tehnologijo. V čevljarskem muzeju, ki stoji 
nasproti tovarne pa so si ogledali, kako so nekoč čevlje 
izdelovali vaški mojstri v cehovskem združenju čevljarjev. 

Oglede so zaključili v cerkvi Marije Vnebovzete, kjer 
jim je pater Toni Brinjovc predstavil obe cerkvi in pos-
likave Janeza Aquile. Nova cerkev Marije Vnebovzete 
je pred tremi leti praznovala 100. obletnico izgradn-
je, starejša cerkev Cerkev Blažene Device pa je lans-
ko leto praznovala 750. obletnico prve pisne omembe. 
Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je 
ob tem dogodku povedala: »Občina Turnišče je občina 
zgodovine in napredka hkrati. Imamo več kot 1.000-letno 

zgodovino, ki jo poskušamo predstaviti širši javnosti. Vse 
kar delamo danes, so koraki v prihodnost, k modernemu 
razvoju na temeljih zgodovine. In ženske na položajih 
imamo pri tem pomembno vlogo.«

Povzeto po izjavi za javnost Občine Turnišče.

Slovenske županje se bodo 
v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah 

srečale v mesecu aprilu.

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru pravic 
in dolžnosti Občine, je od decembra 2017 do konca feb-
ruarja 2018 odločal na teh sejah:

1. 21. december 2017; 23. redna seja; prisotnih 5 članov 
Občinskega sveta, po 4. točki dnevnega  reda, od 18:10 
naprej, prisotnih 6 članov Občinskega sveta.

Na seji sprejeto:
 1. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018 v vsebini 
kot je predlagan.
 2. Potrditev cene storitev naslednjih obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah v vsebini kot so predlagane.
 3. Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki v vsebini kot je predlagan.
 4. Soglasje k podaljšanju koncesije za opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti – nega in
patronaža na domu, s spremembo podaljšanje koncesije 
do 31. 12. 2019.
 5. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2017 v vsebini
kot je predlagan, s spremembo na postavki 4006006 Delo-
vanje zvez občin, kot je podano v spremenjenem gradivu.
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka v vsebini kot je pred-
lagan.
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v vsebini 
kot je predlagan.
 8. Uradno prečiščeno besedilo 2 Pravilnika o do-
deljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v vsebini kot 
je predlagan. 
 9. Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim 
maturantom in študentom Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah s spremembo, da se zlatim maturan-
tom nameni znesek v višini 200 Eur.

Seje občinskega sveta

Z direktorjem podjetja Paradajz d.o.o

Županje na ogledu v Planiki Turnišče



Marec 2018         5

 10. Sklep o oddaji kletnih prostorov Večnamenske 
dvorane Vitomarci v brezplačno uporabo v vsebini
kot je predlagan.
 11. Sklep o sklenitvi Dodatka k Sporazumu o 
razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas v
vsebini, kot je predlagan.

2. 15. februar 2018; 24. redna seja; prisotnih 7 članov 
Občinskega sveta.

Na seji sprejeto:
 1. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini 
na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu, v vsebini kot je predlagan.
 2. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v vsebini kot je predlagan.
 3. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki v vsebini kot je
predlagan.
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinske-
ga sveta, članov drugih občinskih organov ter o povrači-
lu stroškov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
ter Uradno prečiščeno besedilo 1 Pravilnika o plačah, se-
jninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih 
organov ter o povračilu stroškov v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah v vsebini kot je predlagan.
 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika za vrednotenje programov organizacij in
društev v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah v vsebi-
ni kot je predlagan.
 6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o dodeljevanju sredstev za javne prireditve in
akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah v vsebini kot je predlagan.
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o sofinanciranju programov društev na
področju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah v vsebini kot je predlagan.
 8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o sofinanciranju izvajalcev programov letnega
programa športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah v vsebini kot je predlagan.
 9. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018 v vsebini
kot je predlagan s spremembo, da se proračunska postavka 
za sofinanciranje športnih dejavnosti ne poviša, sredstva 
pa se prerazporedijo na proračunsko rezervo.
 10. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2018 v vsebini kot je predlagan.

3. Od torka 20. februarja 2018 do petka 23. februarja 
2018 do 12:00 ure s podaljšanjem do 26. februarja 2018, 
do 14:00 ure; 6. dopisna seja; prisotni 4 člani Občinskega 
sveta.

Na seji sprejeto:
 1. Sklep o izbrisu delov stavb javne kulturne infra-
strukture v vsebini kot je predlagan.

Občinska uprava

V Občini Sveti Andraž od marca 2016 deluje sedem vaških 
odborov, to so: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci, Gibina, 
Slavšina, Novinci in Rjavci. Namen ustanovitve vaških 
odborov je, da so občani aktivni na svojem območju po 
vaseh, tako v delovnem kot v družabnem smislu.

V skladu s pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, 
ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah je Občina v letu 2017 za delovanje 
vaških odborov namenila 2000 evrov. Vaški odbori lah-
ko sredstva porabijo za delovne in družabne namene. V 
letu 2017 so svoja sredstva uporabili: Vaški odbor Novin-
ci, Vaški odbor Rjavci, Vaški odbor Slavšina, Vaški odbor 
Vitomarci, Vaški odbor Drbetinci, Vaški odbor Hvaletinci 
in Vaški odbor Gibina v skupni višini 1848,04 evrov.

Najpomembnejše akcije vaških odborov so bile: sodelo-
vanje v spomladanski čistilni akciji, organizacija srečanj 
(martinovanje v Vitomarcih, odhod k polnočnici v Slavšini, 
srečanje občanov v Hvaletincih ipd.) in postavljanje klopc 
v Vitomarcih in na Gibini. S posaditvijo rož so v Rjavcih 
poskrbeli za lepše okolje. V Drbetincih, Novincih in Slavši-
ni pa so se pridružili skupnemu naročilu za izdelavo in 
postavitev obcestnih tabel, ki je znašalo skupaj 734,74 
evrov.

Občinska uprava

V zimskih februarskih dnevih je v organizaciji vaškega 
odbora Vitomarci okrog 30 vaščanov postavilo snežaka 
velikana, ki je v višino meril dobrih šest metrov. Postavitev 
je trajala kar dva dni, porabili so okrog 20 prikolic snega, 
potrebovali so tudi traktor. Snežak velikan je postal mala 
atrakcija in otoplitve so mu komaj prišle do živega. Tudi 
prihodnje leto se po postavil, še večji in lepši.

In ker je druženje pomembno je vaški odbor Vitomar-
ci isti mesec organiziral še turnir v šnopsu med zaselki 
Vitomarcev. Tekmovali so Črna gora, Vitomarci center, 
Dobrava in Vitomarci – vas. Tekmovanja se je udeležilo 
lepo število tekmovalcev. Zmaga je letos odšla v center, 
kateremu sta zmago priigrala Simon Fekonja in Marjan 
Zadravec.

občinski svet/vaški odbori

Snežak velikan

Poročilo vaških odborov

Aktivnosti vaškega odbora Vitomarci
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Nadvse pomembno je, da nas takšni in podobni projek-
ti povezujejo in bogatijo družabno življenje v naselju oz. 
občini, so zadovoljni povedali krajani Vitomarcev po us-
pešno izvedenih dogodkih.

Uredniški odbor

Predvidene pomembnejše investicije sprejete s I. re-
balansom Proračuna za leto 2018.

- Ureditev infrastrukture v naselju Vitomarci (rekon-
strukcija javne razsvetljave, izgradnja pločnika, izgradnja 
kanalizacijskega omrežja, navezava na nov vodovod) – 
114.665,00 EUR.
- Ureditev infrastrukture v naselju Drbetinci (javna razsvetl-
java, navezava na nov vodovod z ureditvijo cestišča v pr-
votno stanje, pričetek izvajanja investicije kolesarske poti 
Čagona-Drbetinci-Vitomarci) – 359.044,00 EUR.
- Ureditev dela javne poti Polena-Lovski dom – 22.137,00 
EUR.
- Ureditev Večgeneracijskega centra E(t)NOTEKE v kletnih 
prostorih občinske stavbe.
- Sofinanciranje nakupa nabave gasilske avtocisterne – 
25.000,00 EUR.
- Projekt Interreg Slovenija – Madžarska – 124.667,00 
EUR od tega 105.967,00 evropskih sredstev.
- Projekt Interreg Slovenija – Hrvaška – 54.254,00 EUR od 
tega 45.691,00 evropskih sredstev.
- Sofinanciranje izgradnje urgentnega centra Ptuj – 
4.118,00 EUR.
- Sofinanciranje izgradnje OŠ Ljudevita Pivka Ptuj – 
10.800,00 EUR.
- Sofinanciranje nakupa bibliobusa – 2.714,00 EUR.
- Preplastitve in rekonstrukcije več javnih poti -  48.000,00 
EUR.

Občinska uprava

Načrtovana gradnja kolesarskih povezav za zagotavljan-
je trajnostne mobilnosti je predvidena v območju občin 
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sve-
ta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah in Šentilj, ki so del ORP Slovenske gorice ter treh 

pridruženih občinah, in sicer Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah in Trnovska vas, ki sta del ORP Spodnje Podrav-
je v Podravski regiji ter Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je del 
Pomurske regije. Del ORP SG je tudi Občina Duplek, ki je 
vključena v projekt Dravske kolesarske poti in v obravna-
vani projekt ni zajeta. 

Obravnavano območje tako obsega 345,3 km2, na kat-
erih po zadnjih objavljenih podatkih živi 35.049 prebival-
cev. Območje se na severu, preko Občine Šentilj navezuje 
neposredno na sosednjo Avstrijo, ki ima na tem območju 
urejeno kolesarsko mrežo. Celostno prometno strate-
gijo ima izdelano Občina Lenart, del načrtovanih kole-
sarskih povezav pa se navezuje tudi na celotni prometni 
strategiji mestnih občin Maribor in Ptuj. Celotno območje 
ORP Slovenske Gorice se prekriva z državno kolesarsko 
mrežo, oziroma konkretno z D1 (Šentilj-MB-LJ-KP) in G18 
(MB-Lenart-Sv. Jurij). 

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske in-
frastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z 
njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom 
od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih 
subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru 
oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. 
Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri 
iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem 
prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji te-
lesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinko-
vitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju. Ra-
zlog za pristop k investiciji je spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne ur-
bane mobilnosti. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za 
kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreaci-
jo prebivalcev. Posledično bi se povečala dnevna aktiv-
nost ter zdravje prebivalcev regije. 

Cilji investicije so izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, 
izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,  izboljšan-
ja kakovosti bivanja, izboljšanje podobe občin in regije, 
izboljšanje pogojev za razvoj turizma, izboljšanje med-
državne, medregijske in regijske povezanosti in celovito-
sti. 

Vrednost kvote, ki za ta namen iz EU sredstev pripada 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah znaša 503.036,29 
EUR. Investicija kolesarskih poti se bo izvajala v letih od 
2018 do 2022.

Občinska uprava

Pomembne investicije 

Udeleženci turnirja v šnopsu med zaselki Vitomarc

Kolesarske poti na območju Slovenskih goric

Projekt kolesarske povezave 
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Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak,
spomin je nate

in hvaležna misel,
luč je, ki ne ugasne …

Nedolgo nazaj je bila v okviru Društva upokojencev Sveti 
Andraž izpeljana prireditev v čast znamenitih mož naše 
občine, kjer je bila odkrita fotografija prof. dr. Mirka Toša, 
ki so jo postavili, kot si zasluži, na vidno mesto v našo 
večnamensko dvorano. Kot bi slutili, da se poslavlja. Zato 
nas je še toliko bolj globoko presunila vest, da se je za 
vedno poslovil velik človek, naš prvi in edini častni občan. 

Vse življenje je posvečal temu, da bi doprinesel nekaj več 
k napredku k zdravstvu in ne le, da mu je to uspelo, pre-
segel je vsa pričakovanja in se zapisal v svetovno javnost.

Po končani gimnaziji na Ptuju leta 1951, je šolanje nadalje-
val na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 
1957 diplomiral. Istega leta je emigriral na Dansko, kjer se 
je zaposlil v bolnišnici v mestu Vejle. Nato je služboval v 
bolnišnici v bližini Kopenhagna in ob delu opravil izpite, 
potrebne za nostrifikacijo slovenske diplome (1960). Leta 
1966 je specializiral iz otorinolaringologije in opravil tudi 
doktorat, leto kasneje pa postal primarij.

Po specializaciji je opravljal delo pomočnika šefa otorino-
laringološkega oddelka v Glostrup Hospital v Kopenhag-
nu (1967–1972), nato je bil na istem položaju v Gentofte 
University Hospital, prav tako v Kopenhagnu (1972–
1980), leta 1980 pa je bil imenovan za vodjo otorinolar-
ingološkega oddelka te bolnišnice. Ves čas se je posvečal 
tudi raziskovalnemu delu, sprva v laboratoriju v bolnišnici 
Glostrup, nato v laboratoriju bolnišnice Gentofte. Posvetil 
se je preučevanju sluznic dihal in srednjega ušesa, klinič-
no pa se je usmeril v mikrokirurgijo srednjega in notran-
jega ušesa ter nevrokirurgijo slušnega živca in razvil tako 
imenovani translabirintalni pristop. Klinika Gentofte je po 
njegovi zaslugi postala ena vodilnih v svetu na tovrstnem 

področju.

Objavil je več kot 600 znanstveno-raziskovalnih člankov, 
večino v mednarodnih revijah s področja otorinolarin-
gologije, in kot avtor ali soavtor spisal 10 knjig o otologiji, 
otokirurgiji, otonevrokirurgiji in rinologiji. Bil je sourednik 
ali član uredniških odborov več revij po celem svetu.

Ob zdravniškem in raziskovalnem delu je v letih 1975–
2001 predaval na Univerzi v Kopenhagnu, sprva kot 
izredni profesor, od leta 1980 pa kot redni profesor.

V letih 2002–2006 je bil kot redni profesor vodja katedre 
za otorinolaringologijo na MF Univerze v Mariboru.

Deloval je v številnih zdravstvenih združenjih po vsem 
svetu. Organiziral je več tečajev timpanoplastike za skan-
dinavske ontologe in mednarodnih tečajev na področju 
slušne kirurgije neurinoma. Bil je organizator in pred-
sedujoči številnim mednarodnim znanstvenim konferen-
cam.

Za svoje zasluge na področju zdravstva je bil večkrat 
nagrajen, med drugim s Kleinovo nagrado (1982) in z 
viteškim križem danske kraljice Margrethe II. (1993). 

Imenovan je bil za častnega člana več otorinolarin-
goloških društev evropskih držav. V Sloveniji je bil leta 
2001 imenovan za častnega doktorja Univerze v Maribo-
ru, leta 2002 za častnega občana Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, leta 2013 pa za častnega člana Kul-
turno umetniškega društva Vitomarci.

Iz vsega navedenega smo lahko zaznali kako pomemben 
je bil prof. dr. Mirko Toš za svetovno družbo, pustil je 
neizbrisen pečat, zato se mu iskreno zahvaljujemo. 

Nikoli več ne bomo slišali besed: »Pavličev Mirko je spet 
doma!« kot so se vedno veselili Andrašovčarji, kadar je 
obiskal svoj rojstni kraj. Verjamem pa, da ga bomo znali 
ohraniti v trdnem in večnem spominu. 

Darja Vudler, županja

 - Toš Mirko, 2900 Hellerup, Kobenhagen, rojen: 3. 10.      
1931, umrl: 16. 1. 2018;

 - Milan Čuček, Drbetinci 62, rojen: 1. 9. 1959, umrl: 
3. 3. 2018.

Žalna seja

v spomin

V spomin prof. dr. Mirku Tošu

V svet tišine sta odšla:



občinska uprava

8          Novice občine Sv. Andraž

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je skupaj s projektnimi 
partnerji na 2. rok 1. javnega razpisa za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar, prijavila Športni park 
Vitomarci. Namen projekta je uresničevati medgeneraci-
jsko povezovanje in sodelovanje na športnem področju.  
Z izvedbo operacije/projekta bomo občanom in lokalnim 
društvom omogočili pogoje za izvedbo raznih športnih 
aktivnosti, ki se bodo odvijale v Športnem parku pri Pod-
ružnični osnovni šoli Vitomarci. 

V športnem parku bodo nameščena otroška igrala za 
najmlajše, kjer bodo lahko razvijali koordinacijo telesa 
in ravnotežje, vedno bolj razširjena in popularna »street 
workout« oprema za vadbo z lastno težo za vse gener-
acije ter rusko kegljišče za starejšo generacijo. Na že ob-
stoječem asfaltnem igrišču se bosta dodatno postavila 
dva košarkarska koša, nadomestila se bo zaščitna ogra-
ja okrog igrišča ter goli na igrišču, nabavili se bodo pri-
pomočki za izvedbo športnih aktivnosti, na novo pa se 
bo postavil tudi kontejner, ki bo namenjen udeležencev 
športnih dogodkov. 

V sklopu projekta se bodo izvedle nove vsebine, katerih 
organizatorji bodo projektni partnerji z zunanjimi izvajal-
ci: tekmovanje v ulični košarki, turnir v namiznem teni-
su na prostem, otroška športna animacija v času Sandi-
jevega memoriala, ŠOLA ZDRAVE DRŽE ter RAD IMAM 
NOGOMET. Aktivnosti bodo primerne za vse udeležence 
ne glede na starost in spol. Rezultate javnega razpisa pa 
pričakujemo v sredini leta 2018.

Gordana Šori

JAVNI RAZPIS O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH 
SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTIL-
NIH NAPRAV

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

Razpis je odprt  od 28.02.2018 do porabe sredstev, 
najkasneje do 28.9.2018 do 12 ure.

Vloge je potrebno oddati do 12. ure, dne:
1. 04.05.2018 – ZA PRVO ODPIRANJE;
2. 29.06.2018 – ZA DRUGO ODPIRANJE (v kolikor 
sredstva ne bodo porabljena);
3. 28.09.2018 – ZA TRETJE ODPIRANJE (v kolikor 
sredstva ne bodo porabljena).

Upravičeno je celotno območje občine, razen aglom-
eracijska območja, kjer je predvidena izgradnja kanali-
zacijskega omrežja. V naši občini je to center Vitomarcev 
in zgornji del Drbetincev. 

Zadnji rok za vložitev je 28.09.2018 do 12. ure po načelu 
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. Vloge se pošljejo na naslov: Občina Sv. Andraž 
v Slov. goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci s pripisom 
»Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«.

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

Ureditev odvajanja odpadnih voda V MKČN ali v NEPRE-
TOČNI GREZNICI je potrebno urediti najkasneje do 31. 
decembra 2021. 

Izjeme so naslednji objekti za katere morajo zagotoviti 
odvajanje in čiščenje v MKČN/nepretočni greznici na-
jpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta in sicer:
- za katere velja, da je obstoječa ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki 
so veljali v času gradnje objekta,
- za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 
12. 2002 oz. so bili v uporabi pred tem dnem,
ki imajo za odpadno vodo pred izpustom v tla ali vodotok 
urejeno predhodno čiščenje,
- ki ne nahajajo v bližini javne kanalizacije  oz. se nahajajo 
več kot 100 m od najbližje javne kanalizacije,
- ki se ne nahajajo na območju, kjer je predvidena kanal-
izacija,
- ki se nahajajo izven meja aglomeracije.

Občinska uprava

Vsem dobro poznani projekt DETOX, kjer skupaj s pro-
jektnimi partnerji iz Slovenije in sosednje Hrvaške razvi-
jamo turistični paket EtnoTour, je v zadnji fazi izvedbe. S 
projektom zaključujemo 30. septembra 2018, v drugem 
polletju trajanja pa se bo zvrstilo še kar nekaj dogodkov 
na katere vas vabimo že sedaj.

V mesecu aprilu bo izveden še tretji dan odprtih vrat Hr-
gove domačije s prikazi tradicionalnih običajev, na katere 
ste vabljeni vsi, ki želite obuditi spomine na opravila kot 
so jih opravljali nekoč pa tudi tisti, ki vas zanima kako 
so brez dodatkov in pripomočkov, ki jih poznamo danes 
delo opravljali naši predniki. Hkrati bo na ogled odprta 
obnovljena Hrgova domačija, kjer se boste lahko podučili 
o njeni zgodovini.

V mesecu maju se bo odvila EtnoTour delavnica peke 
gibanic in dve EtnoTour partnerski izmenjavi. Ena od 
slednjih se bo odvijala na hribu pri cerkvi sv. Andreja, kjer 
bomo zasadili vinograd brez novodobnih pripomočkov. 
Tako…uporabljale se bodo motike, krampi in lopate.

Športni park Vitomarci

Javni razpis za male komunalne naprave EtnoTour dogodki projekta DETOX



občinska uprava
Druga izmenjava se bo odvijala pri slovenskih projektnih 
partnerjih, kjer bomo predstavili načine sadjarskih in vi-
nogradniških opravil pri nas in poskušali ugotoviti kako 
se delo razlikuje glede na okolico.

V juniju/juliju bomo kinoteko spet pripeljali na prosto 
pod zvezde, tako se bo odvil še drugi del 3 - dnevnega 
večernega kina na prostem, kjer si boste lahko ogledali 
stare slovenske in hrvaške filme. 

EtnoTour dogodki so sicer v zadnji fazi, vendar se bodo 
nekateri nadgrajevali in nadaljevali tudi po zaključenem 
projektu, za kar bodo skrbela lokalna društva in posa-
mezniki.

Po občini ste lahko opazili tudi nove smerokaze, ki obis-
kovalca pripeljejo do Hrgove domačije, po pravilniku o 
označitvi kulturne dediščine, pa smo z znakom haaške 
konvencije označili kulturne spomenike, ki so v register 
vpisane od leta 1989 – Hrgova domačija, cerkev Sv. An-
dreja, Čušev križ ter obe gomili. O zgodovini in zanimi-
vostih območja občine pa si lahko preberete tudi v knjigi 
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, ki jo lahko še vedno 
dobite v prostorih TIC-a in Pošte Vitomarci.

Gordana Šori

DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA

Od ponedeljka, 26. 02. 2018 do vključno petka, 30. 03. 
2018 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. Javna obravnava dopolnjenega os-
nutka je potekala v sredo, 21. 3. 2018 ob 16. uri. 
Razgrnjeno gradivo je bilo v času javne razgrnitve de-
loma elektronsko dostopno na prostorskem informaci-
jskem sistemu občine.

V času javne razgrnitve je imela javnost pravico daja-
ti pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPN 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

V javno razgrnitev je bilo vključenih 57 pobud in pred-
logov. Od tega je bilo 36 posegov usklajenih že pri 
pridobivanju prvih mnenj pri soglasodajalcih, nekaj jih 
bomo še uskladili, pri pridobivanju drugih mnenj po javni 
razgrnitvi pa ne pričakujemo dolgotrajnih postopkov in 
pričakujemo sprejem dopolnjenega osnutka občinskega 
prostorskega načrta Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah še v tem letu.

Občinska uprava

OBVESTILO o knjigah

Občane občine Sv. Andraž v Slov. goricah, ki še niso prejeli 
monografije občine obveščamo, da jo še lahko vedno dvi-

gnejo v prostorih TIC-a in Pošte Vitomarci v času uradnih ur.

Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah v mesecu marcu 2018 objavlje-
ni štirje razpisi za sofinanciranje dejavnosti društev. Rok 
za prijavo je do petka 30. 3. 2018 do 12.00 ure, ko mora 
biti dokumentacija na Občini. 

Objavljeni so naslednji razpisi:
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij 
in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2018, 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 2018, 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 2018, 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 2018, kjer je na voljo 4.000,00 EUR.

Vloge se odpirajo na dveh odpiranjih, ki v letu 2018 nista 
javni. Termina odpiranj sta 4. 4. 2018 in 11. 4. 2018.

Občinska uprava

Projekt ESCAPE je mednarodni projekt v katerem sodelu-
jemo skupaj s projektnimi partnerji iz Madžarske. V pro-
jektu razvijamo turistični produkt ESCAPE v šolstvo skozi 
čas. Šolstvo ima v občini dolgoletno tradicijo o kateri želi-
mo podučiti obiskovalce in turiste. V sklopu projekta se je 
v prostorih POŠ Vitomarci uredila muzejsko interaktivna 
učilnica z razstavo šolskih pripomočkov, obnova Antone-
kove in Pavličeve kapelice ter krožna pot pod cerkvijo sv. 
Andreja. 

Objava javnih razpisov
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Občinski prostorski načrt

Obnova Antonekove kapele

Aktivnosti projekta ESCAPE



občinska uprava

Pot strpnosti se bo odvijala po obstoječih enotah kul-
turne dediščine, kjer se bodo obiskovalci skozi uganke 
seznanili z razvojem občine, legendah, sakralnih objek-
tih in zanimivostih občine. Izvedle se bodo dvodnevne 
delavnice, kjer bomo otrokom iz partnerskega območja 
približali razvoj šolstva in jim predstavili zanimivosti.

V sklopu projekta se bo zadnji vikend avgusta odvijal 
večji 3-dnevni mednarodni dogodek srečanja zdomcev in 
izseljencev. Dogodek bomo popestrili z lokalnim voden-
jem po občini, igrami brez meja, kulturnim programom, 
razstavo društev in lokalno tržnico, prikazom tradiciona-
lnih običajev pri Hrgovi domačiji, glasbenim programom 
in še in še. Povabite svoje sorodnike, prijatelje in znance. 
Več nas bo, bolj veselo bo.

Gordana Šori

Spremenjen Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade 
zlatim maturantom in študentom Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah

Na 23. redni seji je Občinski svet Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah spremenil pravilnik o dodelitvi de-
narne nagrade zlatim maturantom in študentom Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: pravil-
nik), ki omogoča prejem nagrade večjemu krogu dijakov 
in študentov. Novi pravilnik je bil objavljen v Uradnem 
vestniku Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah številka 79, december 2017, z dne 22.12. 2017 
in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. V nadaljevanju so predstavljene najpomembne-
jše spremembe.

Denarno nagrado prejmejo:
1. Zlati maturant - 200,00 EUR;
2. Študent - dodiplomski študij: povprečna ocena študijs-
kega uspeha od 7 do 8,99 (program v ravni izobrazbe 6/1 
- 50 EUR; program v ravni izobrazbe 6/2 - 75,00 EUR; pro-
gram v ravni izobrazbe 7 - 100,00 EUR); povprečna ocena 
študijskega uspeha 9 do 10 (program v ravni izobrazbe 
6/1 - 100 EUR; program v ravni izobrazbe 6/2 - 150,00 
EUR; program v ravni izobrazbe 7 - 200 EUR);
3. Študent - podiplomski študij: povprečna ocena študijs-
kega uspeha od 7 do 8,99 (program v ravni izobrazbe 8/1 
- 125,00 EUR; program v ravni izobrazbe 8/2 - 150 EUR); 
povprečna ocena študijskega uspeha 9 do 10 (program v 
ravni izobrazbe 8/1 - 250,00 EUR; program v ravni izobra-
zbe 8/2 - 300,00 EUR).

V primeru, da študent diplomira oz. zaključi študij na 
dveh fakultetah ali programih iste stopnje, se mu denar-
na nagrada prizna za eno diplomo.
Če študent piše diplomsko nalogo, magistrsko nalogo ali 
doktorsko disertacij, ki je vezana na območje Občine Sve-
ti Andraž v Slovenskih goricah, mu pripada dodatnih 100 
EUR nagrade, ob pogoju, da je ocenjena z 9 ali 10.
 
Dijaki in študenti, ki so zaključili šolanje morajo oddati 
vlogo, ki jo najdejo na spletni strani Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah  http://www.sv-andraz.si. Za do-
datne informacije smo na voljo tudi na telefonski številki: 
02/757-95-30 ali osebno v prostorih  Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah v času uradnih ur.

Občinska uprava
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Šolstvo nekoč in danes

Nagrade dijakom in študentom

13.3. je na Madžarskem, v Občini Őriszentpéter, po-
tekal skupni partnerski sestanek, kjer je bil pregle-
dan potek projekta Interreg Slovenija - Madžarska 



Escape v Müže
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ESCAPE v Müže
3-dnevno mednarodno srečanje zdomcev in izseljencev

Petek, 24. 8. 2o18
17.00 – 19.00 – tržnica lokalnih ponudnikov in razstava društev (telovadnica OŠ Vitomarci)
19.00 - otvoritev razstave društev, lokalne tržnice govor županje in igrana predstava KUD 
Vitomarci (telovadnica OŠ Vitomarci)
20.00 – Müže 2018 (šotor na igrišču) - Luka Basi in Mladi gamsi

Sobota, 25. 8. 2o18
13.00 -19.00 – tržnica lokalnih ponudnikov in razstava društev (telovadnica OŠ Vitomarci)
13.00 – igre brez meja (plato pri OŠ Vitomarci)
13.00-18.00 – prikaz tradicionalnih običajev pri Hrgovi domačiji (popestritev dogajanja s 
predstavo s humornim vložkom in spominkov)
20.00 – Müže 2018 (šotor na igrišču) – Ines Erbus, Pop Design in Razgaljeni muzikanti

Turistično vodenje lokalnih vodičev po občini z vlakcem (ure odhoda 11.30, 14.00, 16.30 (krožna 
vožnja: OŠ Vitomarci – Müže – Cerkev sv. Andreja – občinska stavba/stara šola – Hrgova domači-
ja – Večnamenska dvorana Vitomarci – OŠ Vitomarci). Panoramski poleti na vzletišču v Čagoni.

Nedelja, 26. 8. 2o18
10.00 – sveta maša (pihalna godba pred in po maši)
10.45 – obisk pokopališča
11.00 – tržnica lokalnih ponudnikov in razstava društev (telovadnica OŠ Vitomarci)
11.15 - povorka (od cerkve do šotora) – prikaz običajev društev in vaških odborov, oldta-
jmerji, folklorna skupina, rimljani…
12.30 - osrednja prireditev ob mednarodnem srečanju zdomcev in izseljencev (šotor na 
igrišču)
13.00 – pogostitev udeležencev in povabljencev (šotor na igrišču)
15.00 – zabava z glasbo (šotor na igrišču) – Trubadurji in Dejan Vunjak in Brendijeve bar-
abe

»Dogodek se odvija v sklopu projekta »ESCAPE«, ki je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 
2014-2020.«

občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah



društva

2. paralelno žaklanje je potekalo v soboto, 24. 2. 2018, 
od 13. ure na meji vasi Drbetinci in Čagona - občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah in občine Cerkvenjak. Tek-
movanje je organiziralo Turistično društvo Vitomarci in 
Vaški odbor Drbetinci. V hitrostnem spustu s slamo poln-
jenimi plastičnimi žaklji je tekmovalo kar 38 tekmovalcev 
v moški konkurenci in 8 pogumnih v konkurenci nežne-
jšega spola. Še okrog 200 je bilo drugih obiskovalcev.  Za 
prve tri smo priskrbeli medalje, za prvega in četrtega v 
vsaki konkurenci pa še praktično nagrado. Nagrado za 
izvirnost je prejel še tekmovalec iz okolice Ljubljane, ki se 
je spusta lotil samo v kopalnih hlačah.  

Do 14. ure smo prejemali prijave. Zaradi nepričakovane-
ga velikega števila tekmovalcev smo bili primorani tek-
movanje v moški konkurenci tudi skrajšati, saj je nam 
trdo predla pozna temna ura. Posebej smo izpeljali tudi 
tekmovanje za otroke, posebno zanimanje je pa požel 
ekshibicijski dvoboj med županjo občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, go. Darjo Vudler in županom Donje 
Voće sosednje Hrvaške, g. Krunotom Jurgcem, kjer se je 
dvoboj končal na pravičnih 1:1. 

V ženski kategoriji: 1. mesto: Urška Horvat; 2. mesto: Nika 
Kuri; 3. mesto: Nadja Ilešič.

Za drugo leto pripravljamo še boljši žakelj stezi. V načrtu 
imamo pripraviti še kategorijo v ekipah in morda še ka-
kšno.                   

Kristijan Majer

Člani Prostovoljno gasilskega društva Vitomarci, smo si 
skozi zimo nabrali novih moči za letošnje leto. V febru-
arju smo imeli občni zbor, na katerem smo med drugim 
imeli volitve. Prišlo je do nekaj sprememb v predsedstvu, 
kot tudi v poveljstvu. Staremu vodstvu se tako zahvalju-
jem za skrbno in vestno delo, ter viden napredek našega 
društva. Tudi v bodoče računam na dobro sodelovanje, 
da bomo lahko skupaj izpeljali vse zadane cilje.

V lanskem letu smo poslali prve položnice za prostovol-
jne prispevke. Več kot polovico gospodinjstev se je na 
naše prošnje že odzvala. V prvem tednu meseca aprila, pa 
bomo vsem tistim, ki ste morda na nas pozabili oziroma 
ste izgubili položnico, še enkrat poslali pred izpolnjeni 
plačilni nalog s prošnjo. Upamo, da boste se v čim večjem 
številu odzvali.

Dne 26.2.2018 smo imeli na transakcijskem računu, 
namenjenem sredstvom za avtomobil 26.172,17€. Del teh 
sredstev ste namenili tudi občani, za kar se vam iskreno 
zahvaljujemo.

V letošnjem letu bo večina aktivnosti usmerjena v nak-
up nove avto cisterne. Tako načrtujemo tri delovne ak-
cije zbiranja starega železa. Prva bo predvidoma meseca 
maja. Vabljeni tudi, da vsako prvo soboto v gasilski dom 
prinesete odpadni papir ter plastične zamaške. Vidimo 
pa se zadnji vikend v avgustu na srečanju zdomcev, kjer 
gasilci organiziramo nedeljsko veselico in pogostitev.

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!
Tomaž Toš

V soboto 10. marca 2018 smo v društvu gospodinj 
organizirali strokovno ekskurzijo v osrčje Svečine v 
Zgornji Kungoti. Najprej smo se zapeljali do vino-
gradniško - turistične kmetije Dreisiebner, ki se na-
haja tik ob avstrijski  meji. Ogledale smo si srce med 
vinogradi, v 300 letni stari kleti pa nekatera bogato 
aromatična vina, sadna žganja, vloženo sadje in mar-
melade. Potem je sledila vožnja po južnoštajerski 
vinski cesti, kjer tik ob meji stoji Vinogradniški muzej 
Kebl -  »cimprača«, viničarska hiša, kjer dediščina pri-
poveduje o življenju povezanim z vinogradom. Nato 
je sledila vožnja do vinotoča Pliberšek.

Kmetija obsega 13 hektarjev obdelovalnih površin, 
pretežno vinogradov in nasadov jablan. Postregli so 
nam z kruhom iz krušne peči,  narezki iz doma na-
rejenih mesnih izdelkov, večimi prilogami, namazi in 
solatami, po želji smo si privoščile še  kozarec vina, 
žganja ali soka. Od tam smo se odpeljali do Svečins-
kega gradu v katerem je stalna razstava starin in raz-
stava vezenin, slik amaterskih slikarjev in fotografij 
kraljic v spremstvu grajskih lastnikov. Zadnji ogled je 
bil ogled Vinogradniške kmetije Leber, pri kateri se iz 
leta v leto ustavi vse več ljubiteljev dobrih vin. Post-
regli so nam z kosilom, pozneje je sledil še ogled Hiše 
vin.
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2. paralelno žaklanje

Pozimi tudi v kopalnih hlačah

Od leve proti desni - moška konkureca: 2. mesto: Aljoša 
Babič; 1. mesto: Mitja Majer; 3. mesto: Žan Simonič

Gasilci pozimi

Gospodinje na ekskurziji



društva

Sledila je prijetna vožnja proti domu.
Elizabeta Kosec

Recept: LAZANJA
Potrebujemo za 4 osebe; 20 dag testa za rezance, slan 

krop. Mesni nadev: 2 dag olja, 8 dag čebule, 30 dag 
mletega mesa, sol, poper, melisa, 1 jajce, 1 dl kisle 

smetane. Zelenjavni nadev: 2 dag olja, 5 dag čebule, 40 
dag zelenjave (korenje, zelena, kolerabica, por, ohrovt, 
paradižnik), juha ali voda, sol, poper, bazilika, 1 jajce, 3 
dag sira. Preliv: 2 dl kisle smetane, 10 dag naribanega 

sira.

Tanko razvaljamo testo za rezance, narežemo na 
pravokotnike(10x15), jih skuhamo v slanem kropu in 
kuhane položimo na prt, da se osušijo. Na pomaščen 

pekač položimo plast testa, damo plast nadeva, ponov-
no testo in ponovimo 2 krat. Na vrhu prelijemo s kislo 
smetano in naribanim sirom. Pečemo pri temperaturi 

200 ⁰ C, 20 do 30 minut.

Deževen in turoben 4. januar je bil kot nalašč za srečanje 
gasilcev, veteranov Gasilske zveze Trnovska vas – Vito-
marci. Tokratni organizator srečanja je bilo PGD Vito-
marci. Zbrali smo se v Večnamenski dvorani Vitomarci. 
Po podatkih predsednika Gasilske zveze Alojza Fekonja 
je v  obeh prostovoljnih gasilskih društvih zabeleženih 60 
gasilskih veteranov;: od tega se nas je srečanja udeležilo 
le 20. Morda je bilo krivo vreme ali kakšne druge pono-
voletne obveznosti, vendar nam zaradi tega ni bilo nič 
manj prijetno.

Srečanje je potekalo v zelo prisrčnem vzdušju. Udeležila 
sta se ga tudi naša županja in župan sosednje občine. 
Po uvodnem nagovoru gospoda Fekonje je sledil prijeten 
klepet, nato pa so se odvijale tradicionalne »gasilke igre«, 
ob katerih smo se zelo zabavali, a smo jih hkrati vzeli 
zelo resno, saj smo tako »preverjali« svoje ročne gasilske 
spretnosti. Najbolj zanimiva je bila igra Trojak, pri kateri 

je bilo potrebno v kar najhitrejšem času sestaviti gasilne 
cevi. Vsak se je potrudil po svojih najboljših močeh. 
Končni zmagovalec je bil naš veteran Stanko Kretič, ki je 
prejel pokal za 1. mesto. Pokala za drugo in tretje mesto 
pa sta romala veteranom v Trnovsko vas. 

Sledila je okusna večerja ter druženje ob pijači in kavici, ki 
se je zavleklo pozno v noč.

Ema Ilešič

Dnevi postajajo vse toplejši, zaradi dolge in mrzle zime 
pa  v vinogradih in sadovnjakih čaka obilica dela.

Kljub temu se radi spomnimo nekaterih aktivnosti, ki smo 
jih izvedli v preteklosti.

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

Nekaj pohodnikov se je zbralo pri potomki stare trte od 
koder smo se napotili proti Novincem. Prvo okrepčilo nas 
je pričakalo pri Zvonku Fekonji. Vsi pohodniki pa so se, 
bilo jih je več kot 60,zbrali na kmetiji Hanžel v Novincih, 
kjer je bil uradni start pohoda in tudi pogostitev. V lep-
em vremenu in odlični družbi smo kar naenkrat prispeli 
do Gostišča Ploj, kjer smo imeli toplo malico. Pot nas je 
vodila naprej do domačije Stanka Čučka in družine Gomzi 
v Novincih. Tam smo si ogledali jaslice in kovaški muzej. 
Na obeh domačijah smo si z dobrotami nabrali energije 
za zaključek pohoda, ki se je zgodil na kmetiji Frančiške 
Danko v Novincih. Tam smo poskusili domačo kapljico, 
pekovske dobrote in kavico. V prijetnem vzdušju je dan 
kar prehitro minil.

Zahvala gre vsem družinam, ki so pohodnike sprejele v 
svoj dom in jim ponudile okrepčilo, prav tako pa vsem 
vam, ki se udeležujete naših pohodov in tako pripo-
morete k prijetnemu druženju in pozitivnemu vzdušju.

V novem letu  je bilo izvedenih že kar nekaj aktivnosti.
V januarju smo izvedli redna izobraževanja rezi sadnega 
drevja, zaščite sadnega drevja in vinogradov.
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Gospodinje z znamenitim srcem med 
vinogradi

Srečanje gasilskih veteranov

Vinogradniki in sadjarji vedno aktivni

Na startu petega pohoda



društva

Naši člani so s svojimi vzorci sodelovali na ocenjevanju 
vin v Vinici na Hrvaškem. Poslanih je bilo pet vzorcev vin, 
od tega so trije prejeli zlato priznanje.

Prav tako so že bili oddani štirje vzorci vin za ocenjevanje 
v sklopu sejma KOS v Lenartu.

Člani društva smo imeli 23. 2. 2018 redni občni zbor. Pre-
gledali smo poročila o delovanju društva v letu 2017 in jih 
soglasno potrdili. Prav tako je bil potrjen izredno bogat 
načrt dela društva za leto 2018. Poleg že tradicionalnih 
aktivnosti in sodelovanja na dogodkih v občini, vsako 
leto dodamo še kaj novega. V tem letu nas čaka  zasa-
ditev vinograda pod cerkvijo na tradicionalen način in or-
ganizacija kuhanja piščančje obare. Poleg številnih članov 
so se občnega zbora udeležili tudi županja Darja Vudler, 
predstavniki domačih društev in predstavnik društva vi-
nogradnikov Juršinci.

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

Že v nedeljo, 11. 3. 2018, se je  začelo prvo opravilo  pri 
skrbi za potomko Stare trte. Po nedeljski maši je bila na 
trgu pred cerkvijo opravljena tradicionalna rez potomke v 
organizaciji Vinogradniško sadjarskega društva Vitomar-
ci. Pri rezi so, poleg dosedanjega viničarja Franca Čučka, 
sodelovali predhodni viničarji društva, predsednica Mo-
jca Druzovič, županja Darja Vudler, predstavnik društva 
vinogradnikov Cerkvenjak in številni farani. Za kulturni 
program so z lepo pesmijo poskrbele pevke Društva gos-
podinj Vitomarci.

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

Želimo pa vas povabiti na številne dogodke, ki jih bomo 
organizirali v našem društvu.

Društveno ocenjevanje vin bo, skupaj z Vinogradniško 
sadjarskim društvom Juršinci, potekalo 18. aprila na turis-
tični kmetiji Pri kapeli v Drbetincih. Vabljeni, da prinesete 
svoje vzorce.

Nadgradnja društvenega ocenjevanja je seveda Grajsko 

ocenjevanje vin na Ptuju v mesecu maju.

Predvidoma 27. aprila bo na cerkvenem hribu potekalo 
sajenje vinograda na tradicionalen način. Sajenje bo po-
tekalo v organizaciji našega društva, sodelovala pa bodo 
tudi druga domača društva in sosednja vinogradniška 
društva. Pričakujemo, da bo to lep družabni dogodek.
V soboto in nedeljo, 9. in 10. junija bo izvedena strokovna 
ekskurzija društva v Šibenik. Vabljeni k udeležbi.

V nedeljo 24. junija bomo organizirali že tradicionalno 
kuhanje piščančje obare med društvi in slikarsko koloni-
jo pod strokovnim vodstvom. Vabljeni vsi, ki vas veseli 
slikanje na platno, da obudite ali odkrijete  svojo slikarsko 
žilico.

O vseh dogodkih boste še natančno obveščeni.

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.

Ivanka Čeh

V nedeljo, 11. februarja 2018, je od 9:30 naprej potekala 
že tretja večja povorka pri nas. Povorka je potekala od 
trga pred cerkvijo do Večnamenske dvorane Vitomarci.

Da je bila povorka bolj pristna, smo v goste povabili kar
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Praktično izobraževanje reza

Povorke se udeleži vedno več navdušencev 

Fašenk povorka

Rez potomke stare trte



društva
dvoje kurente. Kurentov iz sosednje Trnovske vasi je bilo 
deset, nekaj več pa kurentov iz Etnografskega društva 
Ježevka iz Mestnega vrha pri Ptuju. Zraven so pripeljali 
še pokača in rüso.

Veseli nas, da se občani udeležite povorke. Zaradi prim-
ernega obiska imamo tako še večje veselje organizirati 
take povorke. 

Turistično društvo Vitomarci in Kulturno umetniško društ-
vo Vitomarci smo povorko skupaj organizirali že drugič. 
V začetku dogajanja ob tem prazniku pa organiziramo še 
delavnico, kjer naredimo trakce in skupaj z občino okra-
simo center Vitomarc.

Kristijan Majer

18. Sandijev memorial v malem nogometu 
TEDEN MALEGA NOGOMETA in ZABAVE                       
30. MAJ - 2. JUNIJ 2018, igrišče pri OŠ  VITOMARCI

SREDA, 30. maj 2018:
- ob 17.00 uri - otvoritev in revijalna tekma otrok, ter zak-
ljuček nogometne šole KMN Vitomarci 2018;
- ob 20.00 uri - žreb za članski turnir.
ČETRTEK, 31. maj 2018: 
- ob 18. uri - turnir med zaselki občine Sveti Andraž. 

PETEK, 1. junij 2018: 
- ob 17.00 uri- revijalna tekma med veterani KMN Vito-
marci in KMN Branik Talci Maribor;
- ob 18.uri - ligaške tekme člani DMN Lenart ;
- ob 22. uri - mladinski turnir (letniki 1998 in mlajši). 
SOBOTA, 2. junij 2018,
- od 11. uri - TELOVADNICA PRI OŠ - otroški nogomet 
U8, U10, U12; 
- ob 11. uri - mladinski nogomet U15, U17;
- ob 14. uri – članski turnir;
- ob 17. uri - veteranski turnir;  
- ob 20. uri - ekshibicijska tekma ženskih ekip;  
- ob 21. uri - članski turnir finalni del;
- ob 24. uri VELIKI OGNJEMET in ZABAVA Z DJ-em    
ter HOSTESAMI.

BREZPLAČNA ANIMACIJA ZA OTROKE – NAPIHLJIVA IG-
RALA
 
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 sredo 30.maja 2018 ob 
20.uri  ali  predhodno po telefonu 031 634 847 ali emailu: 
rojs.darko@gmail.com . 

PRIJAVNINA: Člani, prijava do 1.5.2018 znaša le 30 evrov, 
pozneje 50 evrov.
Vse ostale kategorije brez prijavnine. Število ekip je ome-
jeno (člani in mladinci na 16 ekip v posamezni kategoriji), 
zato pohitite s prijavami.

Nagradni sklad članskega turnirja  2.100,00 €, 
bogate praktične nagrade v vseh kategorijah in 35 po-
kalov.

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.

Za  pijačo in jedačo bo poskrbljeno. BOGAT SREČELOV.

V sklopu turnirja bomo izvedli humanitarno akcijo IG-
RAČO PODARI – SREČO USTVARI in okoljevarstveno ak-
cijo VODA JE ŽIVLJENJE .

Prireditev bomo izvedli ob vsakem vremenu, ob igrišču 
bo postavljen tudi veliki prireditveni šotor.

Turnir je posvečen v spomin na tragično preminulega ig-
ralca kluba Sandija Toša.

Darko Rojs
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Znamenita rüsa z njenim pastirjem

V ospredju pokač, za njim pa hudiček in kurenti

18. Sandijev memorial



društva/vrtec/šola

ODRASLA GLEDALIŠKA SKUPINA
KUD VITOMARCI 

vas vabi na ogled komedije v narečju

PUNA KOČA PR PEPIKI

Če želite videti, kako smo vitomarški gledališčniki ujeli 
eno veliko zmešnjavo v podnajemniškem stanovanju, 

vas vabimo

na velikonočni ponedeljek, 2. aprila 2018, ob 18. uri  
v Večnamensko dvorano Vitomarci.  

SMEH JE NAJBOLJŠE ZDRAVILO KAR GA SVET POZNA, 
SAJ POZDRAVI VEČ, KOT KATERAKOLI TABLETA.

ZATO SI GA PRIVOŠČITE TUDI VI.

Na tej predstavi nas bo obiskal tudi selektor, ki bo 
ocenjeval našo igranje. In ker uživamo na odru res 
takrat, ko je dvorana polna obiskovalcev, vas prosi-
mo, da nas pridete pogledat in podpret naše delo. 

Vabljeni tudi tisti, ki ste nas že gledali, saj se v pred-
stavi najde zmeraj kaj novega. Obljubljamo vam, da 

vam ne bo niti malo žal.

JVI IN VVZ OŠ CERKVENJAK-VITOMARCI na podlagi 20. 
člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – urad-
no prečiščeno besedilo, 25/08) in Pravilnika o kriterijih in 
postopku za vpis otrok v vrtec Cerkvenjak in Vitomarci

O B J AV L J A
SKUPNI JAVNI VPIS NOVINCEV V JAVNI VZGOJNO-
VARSTVENI ZAVOD VRTEC Cerkvenjak in Vitomarci 

ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Vpis otrok v vrtec bo potekal od 3. do 30. aprila 2018. 
Vloge za vpis so na voljo v tajništvu šole Cerkvenjak, v 
obeh enotah vrtca Cerkvenjak in Vitomarci, ter na spletni 
strani http://wwww.o-cerkvenjak.mb.edus.si.

Ponovni vpis ni potreben za otroke, ki so se že vpisani 
med letom. Starši lahko vpišete otroke v vrtec v starosti 
od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Izpolnjene vloge lahko v času od 3. 4. 2018 do 30. 4. 2018 
oddate v tajništvu OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, v obeh eno-
tah vrtcev ali po pošti. Po tem datumu bomo upoštevali 
naknadno prispele vloge le do zapolnitve prostih mest.

Za vse ostale informacije smo vam na voljo na tel.štev.: 
729 58 43 (svetovalna delavka Jasna Lipovž).

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., ravnatelj                    

Na pustni torek 13. 2. 2018 so Občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah obiskali otroci iz Podružnične Os-
novne šole. Otroci in učiteljice so bili maskirani v najra-
zličnejše pustne like. Obiska Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah se je udeležilo okrog 35 otrok. Letos je 
bilo maškar nekoliko manj kot prejšnja leta, saj se otroci 
iz Vrtca Vitomarci zaradi preobilice snega niso pridruži-
li. Maškare je pred Občino pozdravila županja ga. Darja 
Vudler. 

Otroci pa so se na parkirišču pred občinsko stavbo 
okrepčali še s sokom in sladkarijam, da so lažje nadalje-
vali pot proti cerkvi in potem nazaj proti šoli.

Občinska uprava

Aneja Grnjak: Najbolj všeč mi je bilo, ko me je učitelj 
naučil smučati. 

Gašper Hanžel: Bilo je odlično. Zadovoljen in vesel sem, 
saj sem se naučil bolje smučati.

Domen Kokol: V tednu, ko sem bil na Kopah sem se imel 
zelo zelo lepo. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se spustil 
po smukaški progi.

16          Novice občine Sv. Andraž

Otroci so se okrepčali

Skupinska

Pust 2018

Vtisi iz zimske šole v naravi



šola/ostali prispevki
Sara Krepša: Na Kopah je bilo odlično in teden je hitro 
minil. Všeč mi je bilo v discu in na nočnem smuku. Hrana 
je bila zelo dobra, posebej pa zajtrk. Bilo je zabavno a 
malo prekratko.

Jaka Ljubec: Imel sem se odlično. Najbolj mi je bilo všeč, 
ko smo se smučali. 

Polonca Ljubec: Šola v naravi je bila zelo dobra. Naučila 
sem se smučati in še veliko drugega. Zelo sem se zabav-
ala.

Lana Lovrenčič: Bilo mi je zelo všeč, saj sem po petih letih 
spet smučala. V sobi smo imele balkon s pogledom na 
gore.

Gašper Meglič: Bilo mi je všeč, ker sem se naučil zelo do-
bro smučati.

Nejc Pučko: Imel sem se super. Naučil sem se smučati.

Taja Pučko: Šola v naravi mi bo ostala v spominu, ker 
smo se res zabavali in veliko smejali. Utrdila sem znanje 
smučanja in se naučila tudi veliko drugih stvari.

Žan Repič: Bilo je odlično, čas je hitro minil. Naučili smo 
se smučati.
                                                                       Učenci 5. b

Domen Kokol: V četrtek, 18. januarja smo imeli športni 
dan. Na izbiro smo imeli plavanje in drsanje. Jaz sem se 
odločil za plavanje. Ob 8.15 smo se odpeljali v Bioterme. 
Kopati smo se začeli ob deveti uri. Dve uri smo bili v vodi, 
nato pa smo odšli v restavracijo, kjer smo se najedli. Po 
malici smo še šli v bazene. Ta dan mi je bil zelo všeč.

Nejc Pučko: Zjutraj smo v šoli vzeli malico in se odpravili 
na pot v Ledno dvorano Maribor. Tam smo si izposodili 
drsalke. Ko smo si jih obuli smo šli drsat. Ko smo prišli v 
šolo smo imeli kosilo in potem šli domov. Ta dan mi je 
bil všeč.

Lana Lovrenčič: Bilo mi je zelo všeč, saj sem se šla drsat. 
Nekaj časa pred koncem je prišel g. ravnatelj in opazoval 
učence na ledu. Zadnjih pet minut na drsališču je bilo 
zabavno.

Gašper Meglič: Jaz sem se šel drsat. Bilo mi je zelo všeč. 
Znam zelo dobro drsati, čeprav sem dvakrat padel. Drsali 
so tudi nekateri moji prijatelji. Ta dan mi je bil zelo všeč.

Polonca Ljubec: Na športnem dnevu je bilo zelo lepo. Bila 
sem v vseh bazenih. Tudi zunaj je en bazen, a sem se 
bala, da bi se prehladila. Tega dne ne bom pozabila.

Taja Pučko: Učenci smo si lahko sami izbrali ali gremo 
plavat ali drsat. Jaz sem se odločila za drsanje, saj  mi je 
zelo všeč in znam izvesti tudi veliko trikov.  Drsali smo 
uro in pol, vmes pa smo pojedli še malico. Dan mi je bil 
zelo všeč, saj sem se tudi družila s prijatelji iz Osnovne 
šole Cerkvenjak.

Učenci 5. b

V nedeljo, 11. februarja 2018, sta zakonca Terezija in 
Alojz Horvat iz Rjavcev praznovala visok zakonski jubi-
lej.  S številnimi svati sta v cerkvi sv. Andraža stopila pred 
matičarja in pred oltar, kjer je ob zahvalni sv. maši cerkve-
ni diamantni poročni obred opravil domači župnik. Ta je 
zakoncema namenil veliko lepih besed ter jima čestital 
za tako lep zakonski jubilej. Kot je dejal, je to prva taka 
poroka, ki jo je kot župnik opravil v tej fari. Ob tem jima je 
zaželel še veliko zdravja in medsebojne ljubezni, da bos-
ta lahko čez pet let praznovala 70- letnico poroke, ki bo 
železna.

Tudi županja Darja Vudler je zakoncema pripravila dolg in 
lep nagovor,  v katerem je izrazila zadovoljstvo, da lahko 
kot županja  s civilnim poročnim obredom potrdi njunih 
65 let skupnega zakonskega življenja. Njunemu jubileju 
pa je nazdravila s šampanjcem.

Oba zakonca sta se rodila 1931. leta,  Terezija v Vitomar-
cih,  Alojz pa v Rucmancih.  Dom sta si uredila na domu 
neveste v Rjavcih, ki je vse svoje življenje posvetila delu
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Zimski športni dan

Učenci 5. b na zimski šoli 

65 let zakona

Zakonca Horvat



ostali prispevki

na manjši posesti in skrbi za družino, v kateri so se rodili 
trije otroci. Od teh sta živeča še Zinka in Darinka, ki sta 
ju obdarila z vnuki Moniko, Damirjem in Ilono ter prav-
nukoma Svejo in Eljem.  Alojz je bil vseskozi zaposlen v 
Gumarni na Ptuju, kjer je dočakal pokoj, ob redni službi 
pa je pomagal ženi pri delu na posesti. Ko smo ju vprašali, 
kaj ju je vezalo v zakonu teh 65 let, sta dejala, da je to 
bila ljubezen, medsebojno spoštovanje in odpuščanje ter 
delo in družina.  Čeprav sta v letih, še vedno kaj storita pri 
hiši, predvsem Terezija, ki rada kuha. V veliko zadovoljstvo 
jima je, da si je hčerka Darinka z možem Ivanom ustvarila 
družino in dom, saj tako imata, če je potreba, pomoč pri 
roki. Vse od začetka izhajanja sta tudi naročnika Ptujske-
ga tednika,  sedaj Štajerskega tednika, ki ga rada prebi-
rata, saj jima prinaša novice iz njunega okolja.  Občins-
ko glasilo občine Sveti Andraž, pa jima prinaša zanimive 
prispevke iz domače občine. Terezija je bila več kot 60 
let cerkvena pevka, za kar je prejela posebno priznanje. 
Njeno pevsko tradicijo na koru  nadaljuje hčerka Darinka. 

Ne moremo mimo spomina na poroko izpred 65 let. 
Civilno sta se poročila v Juršincih, cerkveno pa v cerkvi Sv. 
Andraža v Vitomarcih.  Kot sta povedala, sta s svati tedaj k 
poroki v debelem snegu šla 7 km peš, poroka pa je trajala 
od ponedeljka do petka, to je pet dni. Takrat se ljudem ni 
tako mudilo kot danes, sta še povedala. 

Ludvik Kramberger

V soboto, 6. januarja 2018, smo kot rekreativni no-
gometaši, obiskali nogometaše v Donji Voći na Hrvaškem. 
Tam imajo namreč novo, moderno nogometno igrišče z 

umetno travo.

Na povabilo župana, g. Kruna Jurgeca, smo se pod or-
ganizacijo Janija Druzoviča zbrali tako Vitomarški kot 
Cerkvenjaški prijatelji nogometa. Na nenavadno top-
lo januarsko soboto smo se tako podali proti gostitel-
jem. Odigrali smo prijateljsko tekmo s tamkajšnjimi no-
gometaši, nato pa se skupaj še okrepčali. 

Na koncu smo tudi mi nasprotno ekipo povabili k nam. 
Na pravi travi v Športnem parku Drbetinci jih bomo gos-
tili v mesecu aprilu. 

Kristijan Majer

KAKO REZANO CVETJE OSTANE SVEŽE DLJE ČASA?

Če pričakujete lep šopek, ponujamo nekaj trikov, da bodo 
rože v vazi dlje ostale sveže.

Vaza mora biti čista. Potem stebla poševno odrežite z os-
trim nožem ali škarjami. Spodnje liste odstranite in stebla 
dajte v vodo, ki naj bo mlačna – cvetličarji pravijo, da bo 
ovenelo cvetje oživelo v topli vodi. Cvetlice brez listov so 
bolj krepke. Čeprav so vam morda bolj všeč cvetlice z listi, 
je znano, da ti rastlini dodatno jemljejo energijo. Names-
to da bi voda s hranilnimi snovmi potovala neposredno 
do cveta, se zadržuje v listih.

Da bi v prelepem šopku uživali dlje, preprečite razvoj 
bakterij: v liter vode denite dve žlici kisa, ki bo deloval 
antibakterijsko, ter dve žlici sladkorja, da bo nahranil ras-
tline. Trajanje cvetja lahko podaljšate tudi z aspirinom, 
ščepcem soli, sode bikarbone ali limonovim sokom, celo 
žlico vodke. Aspirin ohranja svežino vode, sol in vodka pa 
preprečujeta razvoj bakterij, ki povzročajo gnitje stebel.

Vendar z dodatki v vodi ne pretiravajte in ne uporabite 
kar vsega naštetega, odločite se za eno izmed snovi. Še 
vedno je najpomembnejše, da vsak drugi dan vodo v vazi 
zamenjate s svežo. Pri menjanju vode je dobro sprati tudi 
spodnji del stebla. Curek vode sobne temperature bo 
rastlino vidno osvežil.
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Zakoncema nazdravila župnik in županja

Zakonca s svati

Prijateljska tekma

Prijateljska fotografija po tekmi

Dlje časa sveže cvetje



ostali prispevki
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Za bolj svež videz rož si pomagajte z lakom za lase: lističe 
posprejajte s spodnje strani. Razpršila rastlini ne približa-
jte na več kot pol metra.

Skoraj vse zoreče sadje in zelenjava proizvajajo etilen, 
plin, ki močno skrajša življenjsko dobo cvetja, zato je na-
jpametnejša rešitev, da vaze ne postavite zraven košare 
s sadjem.

Tudi baker preprečuje razvoj bakterij, zato da marsikatera 
gospodinja cent ali dva na dno vaze.

Večina rož ima rada mlačno vodo, zato jih ne dajajte v 
mrzlo, ker doživijo nekakšen ‘šok’. Seveda obstajajo iz-
jeme, ki potrjujejo pravilo – tulipani, narcise, hijacinte in 
še kakšne druge rože je dobro dati v mrzlo vodo.

Če ste dobili tulipane, stebla najprej poševno prirežite in 
na dnu križno zarežite, tako se ne bodo prehitro odprli. 
Da pa ne bodo prehitro rasli, morate steblo takoj po nak-
upu prebosti z iglo pod cvetnim koškom. V vazo nikoli ne 
nalijte več kot 1,5 do 2 centimetra vode  (v vazi še vedno 
namreč rastejo naprej), vendar pri tem pazite, da ne bodo 
stali na suhem. V knjigi o tulipanih piše, da ni najbolj pa-
metno postaviti tulipane in narcise skupaj v eno vazo. 
Odrezane narcise namreč proizvajajo plin etilen in sluzast 
izloček na steblih, česar pa tulipani ne prenašajo.

Vrtnice imajo rade kombinacijo sladkorja in limonovega 
soka. In ko cvetje oveni, a bi ga radi obdržali za spomin, 
ga posušite, suhe cvetne listke pa pomešajte z nekaj ka-
pljicami eteričnega olja, klinčki, cimetom in shranite v 
okrasnih posodah, najbolje steklenih.

Nina Žvarc, uredniški odbor

27. in 28. januarja 2018 smo člani Odrasle gledališke sk-
upine KUD Vitomarci na odru predstavili novo komedijo 
Puna koča pr Pepiki. 

Več mesecev vaj je torej končno obrodilo sadove in 
tako smo zelo uspešno odigrali premiero in reprizo na 
domačem odru. Odigrali smo tudi že kar nekaj pono-
vitev po okoliških odrih. Tako smo imeli polne dvorane 
v Jušincih, Trnovski vasi, Cerkvenjaku, Sladkem vrhu, Vo-
ličini ... Smo pa letos izredno zadovoljni z obiskom in ver-
jemite, da je pred polno dvorano veliko lažje in boljše 
igrati. Hvala vam za obisk.

Kristijan Majer

V naši občini poteka veliko športnih turnirjev. Kar nekaj je 
tudi turnirjev v pikadu in turnijev v šnopsu. Te največkrat 
organizirata bara, ki ju imamo pri nas. 

Tako je 17. marca 2018 od 19. ure v Baru Cobra potekal 
že drugi turnir v šnopsu v tej zimi pri njih. Smisel tega 
je seveda druženje in aktiviranje možganskih celic. Na 
turnirju se je zbralo kar 22 oseb, ki so igrali v kategoriji 
ena na ena. 

Igralo se je na eno dobljeno igro, vsak pa je imel kar 5 
življenj. To pomeni, da ko si petkrat izgubil, si končal s 
tekmovanjem.

1. mesto je osvojil Dušan Rajšp, 2. mesto Borut Skurjeni, 
3. je bil Mario Šilec, tik pod stopničkami pa je pristal Mitja 
Berlak.

Kristijan Majer, uredniški odbor

- deklica Ropoša Neli, rojena 4. 12. 2017; mama: Trbuc 
Janja, Gibina 5;
- deček Fras Noel, rojen 15. 12. 2017; oče: Fras Milan, 
Slavšina 55;
- deček Rojs Rok, rojen 28. 1. 2018; mama: Zadravec Mar-
tina, Vitomarci 47;
- deček Majcen Vin, rojen 26. 2. 2018; mama: Kocuvan 
Nataša, Vitomarci 4 b;
- deklica Lončarič Nina, rojena 28. 2. 2018, mama: Zadra-
vec Tadeja, Hvaletinci 5.

Šnops turnir

Najboljši igralci v šnopsu

Na svet so prijokali:

Šopek vrtnic in tulipanov

Premiera in repriza igre

Letošnja zasedba ODGS 



očistimo NAŠO občino

VABILO
ČISTILNA AKCIJA 
2018 - rabota!

Zbirna mesta:
- Drbetinci (križišče pri Šilecu);
- Vitomarci (križišče pri Berlaku);
- Novinci (avtobusna postaja pri Kovačec Zinki);
- Rjavci (na križišču pri Kukovec Ireni);
- Slavšina (avtobusna postaja Košarjak);
- Hvaletinci (pri kapeli);
- Gibina (križišče pri mlekarni).

Vodje so predstavniki vaških odborov, ki vam bodo pojasnili razpored, smer in 
podali napotke, vam razdelili zašitno opremo in vreče ter predvidena dela. 
Lahko si tudi sami organizirate mesto in cilj čiščenja. Od vsakega zbirnega mesta 
bo organiziran tudi traktorski odvoz odpadkov do kontejnerja, ki bo na križišču 
pri Berlaku Vitomarci. Poskrbljeno bo tudi za malico, ki bo od 12. ure naprej v 
Večnamenski dvorani Vitomarci.
VABIMO VAS, DA SE AKCIJE UDELEŽITE V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!

prijavi morebitno divje odlagališče na: http://register.ocistimo.si

Akcija bo potekala 
7. aprila 2018 od 

9. ure, na območju 
celotne občine.

organizator: Občina Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah

NARAVA  NI  SMETIŠČE!


