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Vračam se rad v Slovenske gorice,
med polja ravnice,

med griče raztresene.

Vsako pomlad odete v zelenje,
povsod le življenje,

ki dušo spet radosti.

Tukaj so še ljudje, tukaj je še srce,
ki še čuti, ki verjame,
da dobro se z dobrim

vedno bo vračalo.
Tukaj so še ljudje, tukaj je še srce,
lepi spomini mojih otroških dni.

Kukavce glas še vedno odmeva
in čričkov beseda

v nočeh te še prebudi.

Zlata jesen v sod vince nalije,
ga vsak rad popije,
ki v goste se oglasi.

Izvajalec: Ansambel Trubadurji
Avtor besedila: Jože Eder



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

Jesen je čudovit letni čas, izjemno pisan in igriv. Sad-
je in zelenjavo dohiteva zadnji vlak, da dozorita in 
listje nam vsak dan ponuja drugo barvo. Čas jesen-
skega obarvanja listov nastopi, ko se jeseni prične 
krajšati dan in podaljševati noč. Jeseni sonce ne gre-
je več tako močno, temperature so nižje. Jesen je 
tudi čas, v katerem nižje temperature in daljše noči 
povzročijo, da več časa preživimo doma. Povabljeni 
smo, da se obrnemo navznoter, pogledamo vase in 
v svoje srce.

Tudi pri nas se je skozi poletje veliko dogajalo, zato 
vas v tej številki Novic vabim, da si preberete več o 
osrednjih dogodkih in vas hkrati povabim v imenu 
vseh, ki se trudimo, da se naše ime sliši daleč okrog, 
da nas z obiskom nagradite.

Prijetno branje in vse dobro do prihodnjič.

Nina Žvarc, 
uredniški odbor

Spoštovane bralke in bralci. 

Za nami je štiriletno obdobje, v katerem smo vam 
poskusili občinsko glasilo Novice še bolj približati.

Velikokrat je prišlo do kakšne napake v vsebini ali pa 
smo na kakšen članek enostavno pozabili. Za take 
in druge napake se opravičujemo. Tisti, ki ste kdaj 
delali v uredništvu, pa tako veste, da je to pač žal 
hitro mogoče. 

V zadnji številki Novic se želim zahvaliti vsem člani-
cam uredniškega odbora za konstruktivno delo. One 
so odločale v kakšni barvni preobleki bodo Novice in 
kaj bo na naslovnici. Včasih jim vsega, zaradi slabše 
kvalitete fotografij, enostavno nisem mogel ustreči. 
Špela je uredila križanke, Nina je zrihtala nagrade, 
druga Nina je napisala kakšen poučen članek, Mate-
ja je pa pridno lektorirala vsebino člankov. Zahvalju-
jem se tudi gospe županji, ki nas je vedno podpirala 
in svoja mnenja za boljše Novice takoj delila z nami.

Kristijan Majer,
odgovorni urednik

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

2          Novice občine Sv. Andraž

Novice  št. 66 bodo praviloma izšle 21. decembra 2018. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fo-
tografij...) je najkasneje do vključno 7. decembra 2018. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

KRONIKA KRAJA

Zaradi nove uredbe o varovanju osebnih podatkov 
imena staršev, novorojencev in umrlih ne bomo 
pisali, zatorej vam podajamo v bodoče le število. 
Hvala za razumevanje.

Rojstva:
Od marca do sredine septembra 2018 se je v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah rodilo 13 otrok. 
Srečnim staršem čestitamo.

Smrti:
Od marca do sredine septembra 2018 je bilo na 
pokopališču v  Vitomarcih osem pogrebov, od tega 
je bilo pet občanov Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah.

Občinska uprava

OGLAS
V najem vzamem hišo oz. manjšo kmetijo v Vito-
marcih ali okolici. 
Kontakt: 051/600-778 (Vojko).

VITOMARŠKI GRIČ

Grič osamelec Slovenskih goric ob Pesniški dolini,
grič poln zgodovine in preteklih dogodkov,
grič porasel z jablanovimi nasadi,
grič posajen z žlahtnimi trtami.

Da na vrhu hriba sredi trga domuje trta,
da trta potomka najstarejše trte na svetu-Kavčina,
da trta pred cerkvijo kot poklon bogovom,
da trta tudi grškega boga Dioniza in rimskega 
Bakhuza.

Si kot kraljica ostalim trtam ob tebi,
si kot kraljica raznih sort posajenih ob tebi,
si kot kraljica vinogradov po pobočjih griča,
si kot kraljica od vinogradov Rima in Slovana Vito-
mirja.

Prebivalci tega griča smo ponosni ljudje,
ponosni na zgodovino in sedanji čas,
ponosni na skupnost sedmih vasi,
ponosni, da čas se ni ustavil ker ustvarjamo naprej.

Edi Kupčič
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

Pred nami je zadnja številka občinskih novic v tem man-
datu, zato bi se na začetku želela zahvaliti odgovornemu 
uredniku in uredniškemu odboru za ves trud, ki so ga 
vložili v to, da smo štirikrat letno lahko prebirali aktualne 
in kvalitetne novice iz našega kraja. 

Tako so tudi s to številko poskrbeli, da boste lahko pre-
brali veliko zanimivih novic, ki pa jih seveda ne bi bilo brez 
vseh aktivnosti, ki se odvijajo v okviru občine in njenih or-
ganov, društev, šole, vrtca, župnije in posameznikov.  

Poletje se je odvilo v znamenju prireditev -  vleka vrvi, 
poletne kreativne delavnice, pravljične urice, dalma-
tinski večer, kino na prostem in 3-dnevno srečanje an-
drašovčarjev, kjer se je v sklopu dogodka odvilo veliko 
število posameznih aktivnosti, o čemer pa lahko več pre-
berete v posebnem članku. Veselje tistih, ki so prišli od 
blizu in daleč in bili po dolgem času spet v rojstnem kraju, 
je bilo  nepopisno. Vabim vas, da si o omenjenem dogod-
ku ogledate pestro galerijo fotografij, prav tako si lahko 
ogledate reportažo iz dogodka. Ob prireditvi smo izdali 
tudi čudovit promocijski filmček o naši občini. Vabim vas, 
da si vse omenjeno ogledate na spletni strani občine ali 
na družabnih omrežjih. 

Čez poletje je bil čas tudi za priprave na investicije, tako 
smo opravili košnjo trave, gramoziranje javnih poti, ure-

jali smo jarke in bankine ter pripravili teren za investici-
je, kjer smo konec septembra izvedli asfaltiranje in sicer 
na javni poti Kobošak-Horvat v naselju Rjavci, javni poti 
Novinci-Jaklin, javni poti Ropa v Slavšini, javni poti Po-
lena-Lovski dom ter javni poti Drbetinci – Toš. Tudi in-
vesticija v Drbetincih, ki predstavlja največjo investicijo v 
tem mandatu se je že začela, potek del smo predstavili 
na skupnem sestanku, prav tako boste članek o poteku 
investicije našli v tej številki novic. 

Poletje je bilo to leto dobro še zaradi nečesa, služilo nam 
je vreme in ker smo pretežno kmetijska občina, je bilo to 
po dveh letih takšnih in drugačnih vremenskih neprilik, 
še kako pomembno. Narava je bogato obrodila na vseh 
področjih in edini »sladki« problemi te jeseni so, kam z 
vsem pridelkom. Z željo, da bomo lahko čim dlje uživali 
prijetno toplo jesensko vreme, vas lepo pozdravljam in 
vam, kot vedno, želim vse dobro.

Prijetno branje!
Darja Vudler, županja

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru pravic 
in dolžnosti Občine, je v času od junija 2018 do konca 
avgusta 2018 odločal na dveh dopisnih sejah:

1. Od torka 3. 7. 2018 do ponedeljka 9. 7. 2018, 7. dopisna 
seja Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah; prisotnih 6 članov Občinskega sveta:
Na seji sprejeto:
1. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin 
v Spodnjem Podravju – drugo branje.

2. Od petka 31. 8. 2018 od 13. ure do ponedeljka 3. 9. 
2018 do 12. ure, 8. dopisna seja Občinskega sveta občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah; prisotni 4 člani Občin-
skega sveta:
Na seji sprejeto:
1. Sklepa o imenovanju predsednika in namestnika 
predsednika Občinske volilne komisije Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah.

Petra Breznik, občinska uprava

Županjin uvodnik

Županja pri trgatvi potomke najstarejše vinske trte

Dopisni seji občinskega sveta

Pregled preteklih investicij

MODERNIZACIJA JP561-
031 IN JP561-032
V projektu je bila izvede-
na modernizacija vozišča 
obstoječe asfaltne ceste 
skozi naselje Vitomar-
ci v dolžini 965 metrov 
in širine 2,60 – 3,00 me-
tra. Vrednost investicije 
je znašala 56.882,46 EUR. 
Na podlagi 21. člena Za-
kona o financiranju občin 
smo prejeli 19.309,00 EUR. Nova asfaltna cesta
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VODOVODNI CEVOVOD V NASELJU VITOMARCI
V projektu novogradnje sekundarnega vodovodnega om-
režja se je izgradilo vodovodnih cevi v dolžini 309 m, vkl-
jučno z izvedbo hišnih priključkov. Na območju izgradnje 
so se postavili tudi trije nadzemni hidranti. Zaradi gradnje 
vodovodnega cevovoda se je uničilo cestišče in je bilo 
potrebno urediti spodnji in gornji ustroj ceste. Investici-
jska vrednost predmetne investicije je znašala 41.681,61 
EUR. Projekt je bil sofinanciran s strani 21. čl. ZFO v višini 
19.309,00 EUR.

NOVOGRADNJA LOKALNE CESTE BREZOVJAK-ŽU-
PETINCI-NOVINCI
Urejeno je bilo vozišče v širini 3 metrov in skupni dolžini 
1.090 metrov. Vrednost investicije je znašala za leto 2015 
- 20.993,98 EUR, leto 2016 - 53.401 EUR. skupno  Na pod-
lagi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) smo pre-
jeli 28.873 EUR. 

REKONSTRUKCIJA DELA ODSEKA JP561-041 OPLOT V 
DOLŽINI 380 M
Izvedla se je modernizacija makadamske javne poti skozi 
naselje Novinci v dolžini 380 metrov in širine 3,00 metre 
(oz. 4,50 m z urejenimi bankinami). Vrednost investicije je 
znašala 26.638,60 Eur. 

UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V DELU 
NASELJA VITOMARCI DO H. ŠT. 36
V projektu je bila urejena novogradnja vodovodnega 

cevovoda v dolžini cca. 220 metrov, vključno z izvedbo 
7 hišnih priključkov na nov cevovod, novogradnja javne 
razsvetljave s 4 kandelabri z varčno LED razsvetljavo in 
izgradnja nadzemnega hidranta. Znesek investicije je 
znašal 45.954,47 €. Na podlagi 21. člena Zakona o finan-
ciranju občin (ZFO) smo prejeli 29.738,00 € nepovratnih 
sredstev in 16.000,00 € povratnih sredstev (lastna sred-
stva). 

PROJEKT »EVRO NA EVRO«
V sklopu projekta eur na eur smo skupaj z občani uredili 
3 hišne priključke, ki potekajo po zemljišču v lasti občine, 
vendar niso kategorizirane kot javne poti ali lokalne ces-
te. Investicije so bile, kot že pove ime, urejene tako, da je 
občina nosila polovico stroška, polovico pa občani sami. 
V tem sklopu se je izvedla modernizacija cca. 330 metrov 
poti. Občina je za ta namen skupno namenila 15.523,00 
eur. 

IZGRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA
V našo občino smo v dogovoru s podjetjem Telekom d.d. 
pripeljali optično omrežje, ki omogoča hiter internet. V 
interesu Telekoma so se tržno pokrile tri vasi. Vrednost 
zasebne investicije je znašala cca. 400.000,00 EUR. Ker za 
ostale vasi ne obstaja tržni interes smo se že v letu 2015 
priključili k evropskemu projektu RUNE, ki bo zgradil op-
tično omrežje po celotni občini, trenutno je v zaključku 
faza projektiranja. Ocenjena vrednost investicije znaša 
cca. 2.000,00 eur po posameznem priključku in je v celoti 
financirana.

INTERREG PROJEKTI S HRVAŠKO IN MADŽARSKO
Uspešni smo bili na dveh čezmejnih projektih. Skupna 
vrednot projekta s Hrvaško je znašala 908.448,50 EUR,

Nov vodovodni cevovod v Vitomarcih vas

Otvoritev ceste Brezovjak-Župetinci-Novinci

Oplot

Dela na optičnem omrežju
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od tega delež Občine Sv. Andraž v Slov. goricah 
166.190,78 EUR in je v 85% sofinanciran iz ESRR.  Skup-
na vrednost projekta z Madžarsko znaša 965.877,70 EUR, 
delež Občine Sv. Andraž znaša 149.577,00 EUR ter je v 85 
odstotkih sofinancirana s strani Evropske unije iz Evrops-
kega sklada za regionalni razvoj. Več o teh dveh projektih 
si lahko preberete tudi v tej številki novic.

Novogradnja poti strpnosti okrog cerkve.
Urejena je bila makadamske javna pot JP561-271 Zadru-
ga - Šilec v dolžini 185 metrov v naselju Drbetinci okoli 
cerkve in urejena javna razsvetljava. Vrednost investicije 
je znašala 34.466,90 EUR.
Obnova kapel in kužnega znamenja.
Izvedla se je popolna obnova dveh kapel in enega kužne-
ga znamenja. Strošek obnov: Pavličeva kapela 5.936,00 
EUR, Antonekova kapela 10.408,00 EUR. Strošek obnove 
znamenja na Selah: 4.600,00 EUR.

UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU VITOMARCI 
- CENTER

Predmet projekta je bila rekonstrukcija cevovoda v dolži-
ni cca. 180 metrov, vključno z izvedbo 14 prevezav na 
nov vodovodni sistem. Zgrajeno je bilo kanalizacijsko 
omrežje v dolžini cca. 180 metrov. Na območju je bila 
narejena tudi javna razsvetljava, in sicer 7 kandelabrov z 
varčno LED razsvetljavo. Zgrajen je bil pločnik v dolžini 
cca. 70 metrov. Položen je bil cevovod za novo električno 
omrežje. Vrednost investicije je znašala 120.097,00 EUR. 
Na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) 
bomo prejeli 25.610,00 EUR.

IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČKOV V LETU 
2018
V letošnjem letu smo na nov vodovod prevezali 63 
vodovodnih priključkov v občini. Vse prevezave je izvaja-
lo Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Vrednost prevezav vseh 
priključkov je znašala 71.931,60 EUR.

PREPLASTITVE IN REKONSTRUKCIJE JAVNIH POTI
Uredili smo modernizacijo vozišča obstoječega odseka 
makadamske javne JP561-191 Kobošak-Horvat v dolžini 
150 metrov v naselju Rjavci, preplastili odsek javne poti 
JP561-231 Novinci-Jaklin v dolžini 284 m in preplastili del 
odseka javne poti JP561- 251 Ropa. Vrednost investicije 
znaša 42.126,00 EUR, pri čemer je investicija sofinancira-
na z 21. členom ZFO v višini 19.805,00 EUR. 

ZAMENJAVA CEVOVODA NA DELU ODSEKA 
JP561-261POLENA-LOVSKI DOM

občinska uprava

Obnova Antonekove kapele

Gradnja Poti strpnosti

Nagovor županje

Otvoritev urejenega centra Vitomarc

V tem projektu je bila 
opravljena rekonstrukcija 
vodooskrbnega sistema 
z zamenjavo sekund-
arnega vodovodnega 
cevovoda z zamenjavo 
vodovodnih cevi v dolži-
ni 300 m, vključno z iz-
vedbo hišnih priključkov. 
Zaradi uničenja vozišča 
je bila potrebna tudi vz-
postavitev vozišča v pr-
votno stanje. Vrednost 
projekta znaša 30.909,00 
EUR, investicija je sofinan-
cirana z 21. členom ZFO v 
višini 26.000,00 EUR. 

Zamenjava cevovoda
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UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU DRBETINCI
Predmet projekta zajema ureditev ceste v dolžini 1.500 
metrov. Na območju izgradnje bo narejena tudi javna 
razsvetljava s 26 kandelabri, na novo bo urejeno cestišče. 
Urejena je že bila preplastitev javne poti Drbetinci – Toš v 
dolžini 244 metrov, urejena pa bo še modernizacija javne 
poti Drbetinci – Grdja v dolžini 184 metrov. Pogodbena 
vrednost investicije znaša 350.272,46 z ddv. 

UREDITEV REGIONALNE CESTE CERKVENJAK – VITO-
MARCI – JURŠINCI -  R3
Z direkcijo za ceste smo se uspeli dogovoriti za preplas-
titev dobrih 2 kilometra regionalne ceste, hkrati pa smo 
izdelali projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ce-
lotne regionalne ceste, ki bo priznana kot občinski vložek 
pri investiciji. Ocenjena projektantska vrednost projekta 
regionalne ceste, skupaj s pločniki, javno razsvetljavo, šir-
itvijo ceste in krožiščem znaša 3.003.475,80 eur z ddv. 

SOFINANCIRANJE ZAVODA OŠ LJUDEVITA PIVKA
V letih 2014-2018 smo skupaj z vsemi občinami Sp. Po-
dravja sofinancirali izgradnjo OŠ Ljudevita pivka, občina 
Sveti Andraž je prispevala sredstva v višini 27.944,74 EUR.

OBNOVA IN PRODAJA STANOVANJ
V tem mandatu smo uspeli za prodajo urediti dva sta-
novanja nad večnamensko dvorano in jih tudi uspešno 
prodati mladim družinam. Investicija v ureditev stanovanj 
je znašala 17.555,00 EUR. Obe stanovanji sta bili prodani 
po cenitvi uradnega cenilca in javnem zbiranju ponudb 
za 100.216,10 eur. Prodali smo tudi stanovanje v bloku, 
še prej pa speljali celoten postopek za vse etažne lastnike 
preko eko sklada in uspešno obnovili blok. Energetska 
sanacija za delež enega občinskega stanovanja v bloku  
je znašala nekaj čez 14.000,00 EUR. Stanovanje je bilo 
prodano po cenitvi uradnega cenilca za 35.000,00 EUR. 

NAKUP NOVE AVTOCISTERNE  
Občina je v štirih letih že namenila 40.000,00 eur za nakup 
avtocisterne. V letu 2019 je v načrtu razvojnih programov 
za ta namen namenjenih še 75.000,00 eur. Za redno de-
lovanje gasilske službe in nabavo gasilske opreme smo 
namenili dodatnih 27.172,00 EUR.

SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
V letih 2015-2018 smo za sofinanciranje malih čistilnih 
naprav namenili 11.710,00 EUR. 

SOFINANCIRANJE DRUŠTEV
V letih od 2015 do september 2018 smo za sofinanciranje 
programov društev namenili 70.055,32 eur. 

ODPLAČILO KREDITOV
Odplačali smo kratkoročne kredite v višini 157.398,00 
EUR, ter dolgoročne kredite za dvorano, šolo in vodovod 
- od 2015 do avgust 2018 – 197.953,00 EUR.

Skupno smo namenili več kot 1.300.000,00 EUR za in-
vesticijska vlaganja.

Občinska uprava

Preplaščena regionalka

Prodani obe stanovanji nad 
Večnamesko dvorano

Stanovanjski blok po in pred 
energetsko obnovo

Z novo avtocisterno bo na intervencijah 
precej lažje in hitreje
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Občina Sveti Andraž v Slov. goricah je v petek, 22. junija 
ob 19.00 uri proslavila dan državnosti. Proslava se je odvi-
jala pri lipi na trgu pred cerkvijo Sv. Andraža v Vitomarcih.
Kulturni program so že tradicionalno izvedli člani in član-
ice KUD-a Vitomarci. Prisotne sta nagovorila županja, 
Darja Vudler in poslanec državnega zbora, g. Jože Lenart. 
Prireditve se je udeležil tudi župan partnerske občine s 
sosednje Hrvaške, Krunoslav Jurgec. Po proslavi je sledilo 
druženje in pogostitev v organizaciji Društva gospodinj 
Vitomarci. 

Petra Breznik

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je bila uspešna 
na javnem razpisu Agencije za varnost prometa in v brez-
plačni desetmesečni najem prejela prikazovalnik hitrosti 
»Vi vozite«.

Z njim želimo nagovoriti voznike k strpnejši vožnji in tudi 
s tem prispevati k večji varnosti otrok na poti v šolo. Za 
občino je to že drugi prikazovalnik, ki se je v preteklosti 
pokazal kot učinkovito sredstvo za takojšne zmanjšanje 
povprečnih hitrosti in je nameščen v neposredni bliži-
ni šole. Drug prikazovalnik smo namestili skozi center 
občine, kjer smo zaradi razširitve ceste opazili višje hitrosti.  
 
V občini sicer zelo aktivno deluje tudi svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, ki je ob  začetku šolskega 
leta pregledal prometno varnostni načrt podružnične os-
novne šole Vitomarci in si terensko ogledal šolske poti. 

V mesecu oktobru bo potekala preventivna akcija “Pešci”, 
kjer bosta svet za preventivo in redarska služba prisotna 
na prehodih za pešce in opozarjali na pomembno pozor-
nost pešcem ter delili odsevnike.

Občinska uprava

Ob letu kulturne dediščine je avgusta izšla elektronska 
publikacija o izbranih evropskih projektih na temo kul-
turne dediščine. V e-knjigi je na stotih straneh predstavl-
jenih 35 čezmejnih, 27 transnacionalnih ter osem medre-
gionalnih projektov, ki jih komisarja ga. Corina Creţu in 
g. Tibor Navracsics ocenjujeta kot dobre in navdihujoče 
primere. 

Med omenjenimi projekti sta tudi projekta DETOX in ES-
CAPE, v katerih kot projektni partner sodeluje tudi Obči-
na Sv. Andraž.

Gordana Šori

občinska uprava

Proslava ob dnevu državnosti

Tamburaši

Drugi prikazovalnik hitrostiProslava ob dnevu državnosti

Nagovor županje

Občina prejela drugi prikazovalnik hitrosti

Projekta DETOX in ESCAPE
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8          Novice občine Sv. Andraž

V sklopu projekta ESCAPE, iz Programa sodelovanja Slo-
venija-Madžarska, smo v prostorih Podružnične osnovne 
šole Vitomarci uredili muzejsko interaktivno učilnico, v 
kateri so odvija program »Pobeg v šolo skozi čas«. Učilni-
ca je sestavljena iz dveh delov, ki jo ločuje zanimiva pre-
grada. V modernem delu učilnice z interaktivno tablo in 
računalniškimi tablicami za učence, udeleženci spozna-
jo zanimivosti povezane s šolstvom in si ogledajo kratki 
predstavitveni filmček o razvoju šolstva pri Sv. Andražu, ki 
je prav tako bil ustvarjen v sklopu projekta. V muzejskem 
delu, ki je urejen s starejšo opremo, tablo na kredo in ta-
blicami na kredo za učence, pa spoznajo izvajanje pouka 
pred približno sto leti. Udeležijo se lahko ure discipline, 
olike in lepega vedenja, ure računstva, lepopisja ali ure 
petja in plesa. 

V okviru projekta smo kot pilotno izvedbo turističnega 
produkta osnovnošolskim otrokom predstavili pouk kot 
so ga doživljali naši babice in dedki. Udeležili so se ure 
discipline, olike in lepega vedenja, kjer so spoznali sank-
cije učiteljev nekoč – klečanje na koruzi ali na oslu, ak-
tivno sodelovali pri uri lepopisja in računstva in se učili 
starih ljudskih pesmi. Na drugem delu delavnic so skozi 
zanimive uganke, namige ter orientacijo v prostoru, po 
poti strpnosti spoznavali legende in zanimivosti območja 
ter se učili o kulturni dediščini.

Program »Pobeg v šolo skozi čas« je na prvih delavnicah 
bil predstavljen tudi Svetu staršev OŠ Cerkvenjak – Vito-
marci, kjer so nekateri aktivno sodelovali.

Na mednarodnem dogodku konec avgusta 2018 je bila 
uradna otvoritev učilnice ter kratka predstavitev pro-
gramov, ki se izvajajo v učilnici. Člani Kulturno umet-
niškega društva Vitomarci, ki program v učilnici izvajajo 
pa so v popoldanskih urah aktivno predstavljali ure, ki 
so se jih zainteresirani lahko udeležili. Zanimanje je bilo 
veliko in prav vsi so pri tem uživali.

Gordana Šori

Leto 2018 je volilno leto. Po referendumu, predsedniških 
in državnozborskih volitvah se nam v jeseni obetajo tudi 
redne lokalne volitve za člane občinskih svetov ter volitve 
za župana. 

Volilna opravila članov občinske volilne komisije so se 
pričela 3. 9. 2018 z objavo sklepa o številu potrebnih 
glasov podpore, objavo obrazcev za podporo kandida-
turi in v nadaljevanju z javnim pozivom za člane volilnih 
odborov. 

Sprejet je bil sklep o določitvi volišč na območju 
občine, ki ostanejo enaka kot v času nadomestnih volitev 
za člana občinskega sveta leta 2017: 
01 – večnamenska dvorana Vitomarci za volivce naselij 
Vitomarci, Drbetinci in Hvaletinci;
02 – pri Stanku Frasu v Novincih za volivce naselij Novinci 
in Slavšina;
03 – pri  Janezu Kostanjevcu v Gibini za volivce naselij 
Gibina in Rjavci.

Najpomembnejši datumi:
18. 10. 2018 – zadnji dan, ko volivci pri pristojnem up-
ravnem organu še lahko podpišejo obrazec podpore za 
podporo kandidaturi oz. listi kandidatov;
18. 10. 2018 do 19. ure – pri občinskih volilnih komisijah 
je potrebno vložiti kandidature oz. liste kandidatov za 
člane občinskih svetov ter kandidature za župana;
19. 10. 2018 - pričetek volilne kampanje, ki se mora 
končati 24 ur pred dnem glasovanja;
2. 11. 2018 – občinska volilna komisija objavi seznam po-
trjenih kandidatur ter list kandidatov;
5. 11. 2018 – člani volilnih odborov morajo občinsko volil-
no komisijo obvestiti o sorodstvenem ali drugem razmer-
ju s kandidatom o katerem se glasuje na volišču;
do 7. 11. 2018 – volivci, ki so v priporu, zavodu za presta-
janje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu 
in želijo glasovati po pošti, to sporočijo občinski volilni 
komisiji;
12. 11. 2018 – predstavniki kandidature oz. liste kandida-
tov občinski volilni komisiji predložijo seznam zaupnikov 
na volišču;
14. 11. 2018 - dan za izvedbo predčasnega glasovanja, ki 
se bo med 7. in 19. uro odvijal na volišču v večnamenski 
dvorani Vitomarci;
do 14. 11. 2018 – volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo 
zglasiti na volišču, sporočijo občinski volilni komisiji, da 
želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu;
18. 11. 2018 – splošno glasovanje.

Delavnice Pobeg v šolo skozi čas

Med delavnico

Lokalne volitve 2018

Izvajalci programov v učilnici
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Projekt Večgeneracijski center Vitomarci 
Septembra 2017 je Občina Sv. Andraž v Slov. goricah na 
2. javni poziv Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, prijavila projekt E(t)NOTEKA. Skupaj s projek-
tnimi partnerji smo prijavili operacijo E(t)NOTEKA, v sk-
lopu katerega se bodo uredili kletni prostori v občinski 
stavbi, ki so trenutno zapuščeni in ne služijo svojemu 
pravemu namenu. Prostor bo privlačno urejen za namene 
izobraževanja, izvedbi in-door dogodkov za različne gen-
eracije ter turistično promocijo. 

Prva faza projekta obsega izvedbo investicijskih del za 
sanacijo prostora z vključenimi gradbenimi deli, elek-
tro instalacijami in ogrevanjem, slikopleskarskimi deli, 
keramičarskimi deli ter montažo stavbnega pohištva. No-
silec stroška je Občina Sv. Andraž v Slov. goricah.

Druga faza projekta pa obsega nakup tehnične opreme 
za izvedbo aktivnosti, ki se bodo odvijale v Večgeneraci-
jskem centru Vitomarci. S strani projektnih partnerjev in 
zunanjih izvajalcev bodo tako izvedene medgeneraci-
jske delavnice, katerih namen je med drugim druženje, 
povezovanje, strpnost, mreženje ter socializacijo vseh 
vpletenih. 

Skupna vrednost operacije je 46.784,92 € in je v 84% 
sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Projekt je bil odobren s strani komisije 
LAS -  Razvojne agencije Slovenske gorice iz Lenarta, 
ki je v začetku julija 2018 operacijo oddala v e-kmetijo, 
odobritev s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja pričakujemo konec tega leta. 

Gordana Šori

22. julija 2016 je bila vložena prijava projekta ESCAPE s 
strani vodilnega partnerja, Občine Lenart. Projekt je bil na 
seji Odbora za spremljanje 16. januarja 2017 odobren in 
se je pričel izvajati 15. aprila 2017. »Pobeg iz zgodovine v 
prihodnost – po poti strpnosti« temelji na povezavi šte-
vilnih naravnih elementov ter elementov kulturne ded-
iščine. 

»Pobeg v šolo skozi čas« je doživljajski paket, ki ga v sk-
lopu projekta razvija Občina Sv. Andraž. Šolstvo ima pri 
Sv. Andražu že dolgo tradicijo, saj so prve omembe izva-
janja pouka že iz leta 1791. V sklopu projekta smo v letu 
2018 zaključili obnovo Pavličeve in Antonekove kapelice 
ter uredili pot strpnosti, ki pelje pod cerkvijo. V prostorih 
Podružnične osnovne šole Vitomarci smo opremili in vz-
postavili muzejsko interaktivno učilnico, ki je z zanimivo 
pregrado ločena na moderen interaktivni del ter muzejski 
del, v njej pa je tudi stalna razstava šolskih pripomočkov 
in knjig. V modernem delu, si udeleženci programa na-
jprej ogledajo predstavitveni film o razvoju šolstva, ki je 
prav tako bil ustvarjen v okviru projekta ter izvedo na-
jbolj zanimive stvari o šolstvu pri nas. V muzejskem delu 
učilnice pa se preizkusijo pri pouku, kot so ga doživljali 
naši babice in dedki nekoč. Kulturno umetniško društvo 
Vitomarci ki programe izvaja, vas v eni šolski uri popelje 
100 let nazaj k uri discipline, olike in lepega vedenja, uri 
računstva, uri lepopisja ali uri plesa in petja. Po poti strp-
nosti, ki povezuje različne elemente kulturne dediščine 
srečate table na katerih je na zanimiv način predstavljena 
kulturna dediščina območja ter legende, ki krožijo med 
prebivalstvom.

V sklopu projekta ESCAPE je bil izveden tudi 3-dnevni 
mednarodni dogodek »Srečanje zdomcev in izseljencev«, 
ki se je odvijal zadnji vikend v avgustu. S pestrim glas-
benim programov zvečer ter tridnevnimi aktivnostmi so 
se v Vitomarcih srečali stari znanci, prijatelji in sorodniki, 
ki jih je pot iz takšnih in drugačnih razlogov popeljala na 
različne konce Slovenije in sveta. 

Skupna vrednost projekta je 965.877,70 EUR, delež 
Občine Sv. Andraž znaša 149.577,00 EUR ter je v 85 ods-
totkih sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Gordana Šori

občinska uprava

E(t)noteka

Stanje kletnih prostorov občinske stavbe

Projekt Escape

Vizualizacija E(t)noteke
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10          Novice občine Sv. Andraž

Zaključek projekta DETOX se vztrajno približuje. Kljub 
enomesečnemu podaljšanju so dejavnosti projekta v 
Občini Sv. Andraž zaključene. 

Aktivnosti za prijavo projekta DETOX so se pričele v letu 
2015 s povezovanjem morebitnih projektnih partnerjev 
iz Slovenije in sosednje Hrvaške. Pod okriljem vodilnega 
partnerja Občine Lenart, so projektni partnerji 9. marca 
2016 vložili prijavo projekta in upali na najboljše. V začet-
ku septembra 2016 je bilo prejeto obvestilo o odobritvi, 
ki ji je sledil podpis pogodbe ter pričetek izvajanja projek-
ta. Trajanje projekta je dve leti in sicer od 1. 10. 2016-30. 
9. 2018 ter odobren dodaten mesec podaljšanja. Skupna 
vrednost projekta je znašala 908.448,50 evrov, od tega je 
delež Občine Sv. Andraž v Slov. goricah 166.190,78 EUR 
in je v 85% sofinanciran iz ESRR.

Čeprav je prvoten namen projekta povezati kulturno 
dediščino na partnerskem območju, smo s projektom 
povezali tudi društva partnerskega območja ter posa-
meznike, ki se udeležujejo aktivnosti izven projekta tako 
na poslovni, politični kot tudi družabni ravni. 

V občini Sv. Andraž v Slov. goricah je bila urejena Hr-
gova domačija, povečano parkirišče za Večnamensko 
dvorano Vitomarci in nova varna pot med dvorano in 
domačijo. Vzpostavljen je bil turistično informacijski cen-
ter v prostorih Pošte Vitomarci in nabavljena oprema za 
TIC. V organizaciji Društva upokojencev Sv. Andraž so se 
odvili trije dnevi odprtih vrat Hrgove domačije s tradicio-
nalnimi prikazi opravil, Kulturno umetniško društvo Vito-
marci je pripravilo igrano predstavo, ki so jo izvedli lani 
na uradni otvoritvi Hrgove domačije. Turistično društvo 
Vitomarci je v dveh letih izvedlo štiri EtnoTour delavnice z 
različnimi temami, prav tako je Vinogradniško sadjarsko 
društvo Vitomarci izpeljalo štiri EtnoTour izmenjave, kjer 
so gostili udeležence partnerskih občin in jim predstavili 
območje občine skozi kulturno dediščino in sodelovanje 
na delavnicah. 

Kljub temu, da se uradno projekt po dveh letih zaključu-
je, upamo, da se bodo aktivnosti obdržale in da bodo 
društva z njimi nadaljevala ter še naprej vzdrževala pri-
jateljske odnose s posamezniki in društvi iz partnerskega 
območja.

Gordana Šori

13. 6. 2018 so Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
obiskali minimaturanti in se tako poslovili od vrtca in v 
šolskem letu 2018/2019 s septembrom začeli obiskovat 
1. razred Osnovne šole. Minimaturantov, ki so zdaj že 
učenci 1. razreda Podružnične Osnovne šole Vitomarci, je 
bilo šest. Čestitamo jim.

Občinska uprava

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je 22. 6. 2018 
poskrbela, da so otroci, ki obiskujejo Osnovno šolo in 
Vrtec Vitomarci, še posebej veselo vstopili v počitnice. 
Večnamenska dvorana se je spremenila v kino, kjer so si 
otroci ogledali film, Čisto pravi gusar.

Občinska uprava

Februarja 2018 smo na 1. javni poziv prijavili operacijo 
»Športni park Vitomarci«. V sklopu projekta smo prijavili 
ureditev območja okrog Podružnične osnovne šole Vito-
marci. Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je nosilec 1. faze 
projekta, ki zajema izvedbo investicijskih del s pripravo 
terena ter dobavo in montažo otroških igral, street work-
out opreme ter dobavo in montažo košarkarskih košev na 
že obstoječem športnem igrišču. Uredile se bodo tribune, 
menjala zaščitna ograja ob igrišču, na novo izrisale črte

Projekt Detox

Hrgova domačija

Obisk minimaturantov

Športni park

Minimaturanti z vzgojiteljicama obiskali občino

Občina za zaključek šole

Otroci si ogledali film



občinska uprava
ter opravil nakup kontajnerja/slačilnice ob igrišču, nabavi-
li športni pripomočki za izvedbo aktivnosti zunanjih izva-
jalcev ter projektnih partnerjev. 

Skupna vrednost projekta znaša 48.611,99 evrov in je v 
80-ih odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Neupravičen strošek projekta zajema tudi 
davek na dodano vrednost, ki ga mora izvajalec pokriti 
sam. Projekt je bil odobren s strani komisije LAS - Razvo-
jne agencije Slovenske gorice iz Lenarta, rezultate izbora 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega raz-
voja pa pričakujemo v naslednjih mesecih.

Gordana Šori

Če je naša občinska uprava v lanskem letu obiskala Sveto 
Trojico, smo občinsko upravo Svete Trojice tokrat v goste 
povabili mi. Priredili smo prijetno popoldansko srečanje, 
ki smo ga začeli pri Hrgovi domačiji, nadaljevali s šolo 
lepega vedenja v naši novi učilnici šolstva skozi čas in se 
na koncu odpravili na prijateljsko nogometno tekmo v 
športni park Drbetinci. Sreča je bila tokrat za las na naši 
strani, čeprav so bili naši sosedje odlični. 

Takšna neformalna srečanja so enkratna priložnost za 
izmenjevanje izkušenj in dobrih praks med občinami ter 
navezovanje dobrih medsosedskih odnosov.

Občinska uprava

V času od 1. 10. 2018 do 14. 10. 2018 se bo na Območju 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah odvijala Pre-
ventivna akcija za večjo varnost pešcev, »Pešec«. Akcija 
se bo izvajala med 19:00 in 20:00 uro na novo obnovl-
jeni cesti med gostiščem Rola in Hrgovo hiško. Občina 
bo zagotovila letake, kresničke in odsevnike. Prisotna bo 
redarska služba Skupne občinske uprave Spodnjega Po-
dravja in predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Občina bo tako z opozarjanjem in osveščanjem pešcev 
v dejanskem prometu in razdeljevanjem odsevnikov do-
datno poskrbela za varnost pešcev.

Občinska uprava

10. 9. 2018 sta županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, Darja Vudler in komercialni direktor podjetja Le-
snina MG oprema, Matija Čepon podpisala pogodbo za 
projekt »Ureditev infrastrukture v naselju Drbetinci«.

Gre za največjo investicijo v tem mandatu in sicer se bo 
v sklopu investicije uredil 1,5 kilometrski odsek v Drbet-
incih od križišča pri kapeli do naselja Čagona. Dela po 
projektu zajemajo sanacijo ceste, odvodnjavanje in 
ureditev javne razsvetljave s 26-timi kandelabri. Občina 
se je na tem območju prav tako dogovorila z Elektrom, 
da se v del cestišča ob cesti zemeljsko položi tudi cevna 
kanalizacija za nizkonapetostno elektro omrežje. V tem 
sklopu se bo izvedla tudi preplastitev javne poti Drbetin-
ci – Toš v dolžini 244 metrov in modernizacija javne poti 
Drbetinci – Grdja v dolžini 184 metrov.

Občina ima za to območje že pripravljeno projektno do-
kumentacijo za izgradnjo kanalizacije, ki se bo izvedla na 
tem območju v naslednjih letih. V sklopu tega projekta 
pa se bodo položili vsi cevovodi kateri prečkajo cestišče, 
da ob izgradnji glavnega voda ne bo potrebno ponovno 
prekopavati cestišča. 

Na tem območju je bila v prvi fazi v preteklih mesecih 
že urejena prevezava na 46 vodovodnih priključkov, prav 
tako je bilo na tem območju v lanskem letu zgrajeno op-
tično omrežje.   

Vrednost del po pogodbi znaša 350.272,46 evrov z dav-
kom, predviden rok za končanje del je štiri mesece od 
uvedbe v delo, dela pa se bodo pričela izvajati še ta 
mesec.

Občane naprošamo za strpnost in razumevanje pri izved-
bi del, saj bo ob izvedbi večkrat potrebna delna in občas-
no tudi popolna zapora cestišča.

V KRATKEM BODO ZGRAJENE TUDI KOLESARSKE 
POTI
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je glede na 
možnosti za črpanje evropskih sredstev iz dogovora 
za razvoj regij upravičena do nekaj več kot 500.000,00 
evrov sredstev, ki so namenjena za izgradnjo kolesar-
skih poti. Kolesarska pot bo potekala tudi na območju

Preventivna akcija Pešec
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Na obisku občinska uprava občine Sv. Trojica

V Hrgovi domačiji

Največja investicija v mandatu

Občinski upravi pomerili moči na igrišču



občinska uprava
predmetne investicije v Drbetincih v širini dveh metrov 
in se bo nadaljevala do regionalne ceste pri rastlinjakih, 
do kmetijske zadruge in v širini 2,5 metra čez »Pekel« do 
meje z občino Trnovska vas, kjer bo v predmetno inves-
ticijo vključena tudi občina Trnovska vas, ki bo zgradila 
kolesarsko pot čez pesniško dolino. Občine iz območja 
Slovenskih goric so v tem projektu že izdelale projektno 
nalogo, kjer bo v tem sklopu skupno zgrajenih in pov-
ezanih cca. 127 kilometrov kolesarskih poti na območju 
Slovenskih goric. Vrednost celotnega projekta pa znaša 
cca. 15 milijonov evrov.

V naši občini bomo pod kolesarsko potjo v Drbetincih 
položili kanalizacijo, saj je to območje v občini še edino 
aglomeracijsko območje, kjer je v skladu z zakonom po-
trebno zgraditi kanalizacijsko omrežje.

Občinska uprava

3-dnevno mednarodno srečanje zdomcev in izsel-
jencev

Zadnji vikend avgusta se je v Občini Sv. Andraž odvijal 
mednarodni dogodek za zdomce in izseljence. Dogodek 
je bil izveden v okviru projekta ESCAPE iz Programa 
sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska, glavni organi-
zator dogodka je bilo Turistično društvo Vitomarci. Ste ga 
zamudili? Lahko vam je žal. 

V treh dneh se je odvilo obilo dogodkov za vse generaci-
je, v katerih so sodelovali posamezniki in društva v obči-
ni, dogodke pa je spremljal pester glasbeni program ob 
večerih.

V petek 24. avgusta smo pričeli z otvoritvijo razstave 
društev in tržnico lokalnih ponudnikov, ki je bila zaint-
eresiranim na ogled vse tri dni v telovadnici Podružnične 
osnovne šole Vitomarci. Obiskovalci so se na tak način 
lahko seznanili z aktivnim družbenim življenjem v občini, 
dejavnostmi društev in lokalno ponudbo. V razstavi so 
sodelovali:
- Kulturno umetniško društvo Vitomarci, ki se je pred-
stavilo s svojimi spomini na dolgi poti delovanja ter ak-
tivnostmi v okviru društva;
- Društvo upokojencev Sv. Andraž v Slov. goricah z razs-
tavo najpomembnejših mož iz območja občine;
- Društvo čebelarjev Vitomarci z razstavo o razvoju čebe-

larstva pri nas;
- Društvo gospodinj Vitomarci z razstavo izdelkov, ki jih 
izdelujejo na svojih ustvarjalnih delavnicah;
- Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomarci s svojimi 
izdelki in pridelki;
- Naravoslovno – izobraževalno društvo Sapientia s pred-
stavitvijo svojih dejavnosti in izdelkov, ki nastajajo v okvi-
ru dejavnosti društva;
- Ekološka kmetija Forštnerič s predstavitvijo svojih aktiv-
nosti in izdelkov;
- Območna organizacija RK Vitomarci;
- Občina Sv. Andraž v Slov. goricah s predstavitvijo 
zgodovine razvoja lokalne samouprave;
- Turistično društvo Vitomarci s predstavitvijo delovanja 
društva skozi promocijski material;
- Lovska družina Vitomarci, ki je predstavila dejavnosti v 
Lovskem domu Müže;
- Strelsko društvo Trap Vitomarci s predstavitvijo nagrad 
in odličij na tekmovanjih;
- Klub malega nogometa Vitomarci s prikazom razvoja 
kluba skozi različna obdobja ter
- Čebelarstvo Fridau s predstavitvijo medu in medenih 
izdelkov.

V petek se je odvila uradna otvoritev mednarodnega 
dogodka, razstave in lokalne tržnice, ki so jo popestri-
li Tonček, Anthony in Toni - sošolci, ki so se po dolgih 
letih znova srečali prav na našem srečanju zdomcev 
in izseljencev, na katerega so bili povabljeni.

V prostorih Podružnične OŠ Vitomarci se je odvila 
uradna otvoritev muzejsko interaktivne učilnice in 
pilotna izvedba turističnega produkta »Pobeg v šolo 
skozi čas«, ki je del turističnega produkta projekta 
ESCAPE. Program sestavlja več šolskih ur in izbirate 
lahko med uro discipline, olike in lepega vedenja,
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Podpis pogodbe

ESCAPE v Müže
Otvoritev razstave društev in tržnice

Prikaz običajev
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uro lepopisja, uro računstva, uro zgodovine ter uro plesa 
in petja. Na otvoritvi so si obiskovalci premierno pogle-
dali predstavitveni film o razvoju šolstva pri Sv. Andražu in 
se kot učenci preizkusili pri uri discipline, olike in lepega 
vedenja, kot so ga doživljali naši dedki in babice. Učne 
ure so v učilnici potekale tudi v sobotnem popoldnevu.

V soboto so sledile aktivnosti, ki so bile umeščene na 
celotnem območju Vitomarcev. Pri Hrgovi domačiji se je 
odvijal prikaz starih tradicionalnih običajev z delavnica-
mi. Članice društva gospodinj Vitomarci so prikazovale 
že pozabljene načine jesenskih opravil na kmetiji nekoč, 
pri katerih so najbolj pogumni in spretni lahko sodelovali. 
Kot zahvalo za sodelovanje in dobro opravljeno delo so 
prisotne pogostile z najboljšo gibanico daleč naokoli.

V Večnamenski dvorani Vitomarci so si gostje lahko ogle-
dali razstavo v sklopu projekta ESCAPE, ki jo je pripravil 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, najmlajši pa so 
sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter na zanimiv način 
spoznavali kulturno dediščino območja. Dan odprtih vrat 
je imela tudi knjižnica Vitomarci, ki deluje pod okriljem 
Kulturno umetniškega društva Vitomarci in se naha-
ja v prostorih nad večnamensko dvorano Vitomarci. V 
prireditvenem šotoru na igrišču so v popoldanskem času 
bile izvedene Igre brez meja, kjer so tekmovalci ekipno 
tekmovali in se preizkušali v različnih šaljivih spretnostih. 
V telovadnici pa se je razstavi lokalnih društev pridružil 
tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Nedeljo smo, kljub slabšemu vremenu, pričeli s sveto 
mašo, ki jo je spremljala godba na pihala iz Dornave. 
V prireditvenem šotoru je sledila povorka s predstavit-

vijo, kjer so sodelujoči prikazovali tradicionalne običaje 
na našem območju. Predstavila so se lokalna društva in 
vaški odbori ter povabljene skupine od blizu in daleč. 
Sodelovali so: vaški odbor Vitomarci, Društvo gospod-
inj Vitomarci, Vinogradniško sadjarsko društvo Vitomar-
ci, Turistično društvo Trnovska vas, Kulturno umetniško 
društvo Vitomarci, Folklorno društvo Sv. Štefan, Klub 
starodobnih vozil Sv. Urban in KUD France Prešeren iz 
Blance.

Sledila je osrednja prireditev mednarodnega dogodka s 
kulturno predstavo in nagovorom županje, ki je vse pov-
abljene lepo pozdravila, jim zaželela lepo dobrodošlico 
ter prijetno počutje doma. 

Tonček, Toni in Anthony so popestrili dogajanje in obu-
dili marsikateri spomin gosta, ki se je odzval vabilu. Sledil 
je program v izvedbi Prostovoljnega gasilskega društva 
Vitomarci, ki je poskrbelo za pogostitev gostov. Gostje so 
se ob sproščenem druženju, obujanju starih prijateljstev 
in vezi, ob zvokih domačega ansambla Trubadurji in De-
jana Vunjaka z Brendijevimi barabami, zabavali še dolgo 
v noč. V popoldanskem času se je odvilo več terminov s 
turističnim vodenjem, kjer smo obiskovalcem predstavili 
zanimivosti kraja, kulturno dediščino in legende, ki kroži-
jo med prebivalci. Ob šotoru pa so člani Strelskega društ-
va TRAP Vitomarci za popestritev programa pripravili 
tekmovanje v streljanju s fračo.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se odzvali vabilu, posebna 
zahvala pa gre vsem sodelujočim pri organizaciji in izved-
bi dogodka: lokalnim društvom, lokalnim ponudnikom, 
povabljenim skupinam, vaškim odborom ter posamezni-
kom, g. župniku in vsem, ki so tako ali drugače pripo-
mogli, da se je dogodek kljub slabšemu vremenu odvil v 
takšnem obsegu kot smo si ga zamislili.

Milan, Kristijan, 
Tomaž in Gordana
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Otvoritev muzejske učilnice

Po maši za vzdušje poskrbela pihalna godba

Tonček, Toni in Anthony se po več letih 
srečali pri nas

Nedeljsko povorko popestrili oldtimerji



petek, 24. avgust 2o18

Escape v Müže 2o18

Otvoritev razstave društev in tržnice lokalnih ponudnikov

Otvoritev muzejske učilnice

Veselica z Mladimi gamsi in Lukom Basijem



Escape v Müže 2o18
sobota, 25. avgust 2o18

Učne ure v muzejski učilnici, kot so bile 100 let nazaj

Igre brez meja 2018

Prikaz tradicionalnih šeg in navad



Escape v Müže 2o18

nedelja, 26. avgust 2o18

Veselica z Razgaljenimi muzikanti, Ljubavnici bandom in Ines Erbus

Sveta maša in Pihalna godba Dornava

Povorka domačih društev, vaškega odbora in povabljenih skupin



Escape v Müže 2o18

Nedeljska povorka oldtimerjev in tradicionalnih ljudkih običajev

Turistično vodenje s turističnim vlakcem

Zabava s Trubadurji in Dejanom Vunjakom ter Brendijevimi barabami

Več fotografij lahko dobite na prenosljivem mediju na TIC in Pošta Vitomarci v času uradnih ur.
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Krona ocenjevanj na območju Srednjih Slovenskih goric 
in Haloz je vsekakor Grajsko ocenjevanje vin. Letos je bilo 
že petnajsto zapovrstjo. Opravljeno je bilo 30. maja 2018 
na Ptujskem gradu.

Z ocenjevanjem vin vinogradniki potrjujemo, da se 
s spoštovanjem narave, pametnim delom in visoko 
postavljenim ciljem, da pridelati odlična vina.  Navkljub 
neugodnim vremenskim razmeram v preteklem letu smo 
vinogradniki pri Sv. Andražu donegovali odlična vina, saj 
so prav vsa vina dosegla zlata priznanja. Te so prejeli: Mo-
jca in Marjan Druzovič za rumeni muškat, Jožica in Drago 
Zorko za beli pinot, Simon Druzovič za sivi pinot in sauvi-
gnon, Edi Kupčič za sivi pinot pozna trgatev in sauvignon 
pozna trgatev, ter Edi Čeh za rumeni muškat.

Prav Edi Čeh je za rumeni muškat pridobil najdrago-
cenejše priznanje oz. AMFORO, kar pomeni, da se je v 
vinu  zapisalo  bogastvo neštetih cvetic, vonjav, dišav, 
okusov…, kar so zaznala izkušena čutila ocenjevalcev in 
vinu dodelila najvišje priznanje.

Iskrene čestitke njemu in  seveda celotni družini Čeh.

Da pa ne ostane samo pri tem, je potrebno takšno nagra-
do tudi izkoristiti in sicer bo sledil pohod v Edijevo klet v 
Juršince, v nedeljo 28. oktobra 2018 ob 13.00 uri izpred 

potomke stare trte pri farni cerkvi pri Sv. Andražu ali pa 
direktno z lastnim prevozom v Juršince ob 14.00 uri. 
 
Lepo vabljeni!

Mojca Druzovič, predsednica

Na Pesniškem mostu, na lokalni cesti Drbetinci-Trnovska 
vas, se je 1. julija 2018 ob 14.00 uri odvijala že druga vleka 
vrvi za Prekmenški pokal.

Letos je vso organizacijo  prevzelo Turistično društvo 
Trnovska vas, drugo leto pa je spet na vrsti naše društvo. 
Predstavnika vsakega turističnega društva sta imeli nekaj 
tednov časa, da sta izbrala člane ekip, zbrala ekipo in jih 
natrenirala kar se da dobro,  tako moško kot žensko. Le-
tos so bila pravila malo spremenjena, saj jih organizator 
lahko do neke mere spremeni, da so bolj v prid njemu kot 
nasprotnikom. V ekipi je letos moralo biti osem tekmov-
alcev. Torej osem žensk in osem moških iz vsake občine, 
ki imajo stalno prebivališče v občini za katero tekmujejo 
in katerih skupna ekipna masa ni presegala zgornje meje 
določene mase.

Zabavno srečanje je povezoval gasilec Sašo, ki je bil tudi 
neke vrste glavni sodnik. Zahvaliti se moramo tudi čla-
nom ekipe za vleko vrvi Juršinci, ki so s svojimi izkušn-
jami v državni ligi pomagali pri sodniških odločitvah in 
trenirali vse skupine. Zahvala gre tudi obojim gasilcem in 
pa Bolfenškemu društvu ljubiteljev stare tehnike Trnovska 
vas, ki so letos popestrili dogodek z njihovimi starodob-
niki. 

Zbralo se je več kot 500 ljudi, ki so navijali vsak za svoje 
občane. Po zanesljivem začetku ekip iz Trnovske vasi, se 
je zdelo vse odločeno. Moška in ženska ekipa Trnovske 
vasi sta namreč prvo vleko vrvi zanesljivo zmagali, zato se 
je zdelo, da je letos pesem drugačna. A v drugem krogu 
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Edi z najmlajšim sinom

15. Grajsko ocenjevanje vin Ptuj

Občinski lov 2018

Lovska družina Vitomarci prireja 1. decembra 2018 
občinski lov, na katerega vabimo vse občane.

Zbirališče bo v Lovskem domu Vitomarci v Müžah 
med 8:00 in 9:00. Postregli vam bomo kislo juho. 
Priporočamo ustrezno obutev in obleko, obvezen pa 
je signalni telovnik - takšen, kot je v obvezni opremi v 
avtomobilu. 

Od 9:00 do 12:00 se bomo sprehajali po delu našega 
lovišča pod vodstvom lovca Mirka Danka in njegov-
ih pomočnikov. Lahko se zgodi, da uplenimo tudi 
kaknega fazana ali zajčka. Po lovu se bomo okrepčali 
v prostorih lovskega doma.

Glavna naloga vseh sodelujočih lovcev bo seveda 
varnost prisotnih.

Vsako leto se nam pri občinskem lovu pridruži vse več 
občanov. Bodite letos med njimi tudi vi.

Upravni odbor

Vleka vrvi za Prekmenški pokal
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Člani naših ekip, brez katerih nam vleka 
vrvi ne bi bila tako zanimiva

vleke vrvi so Andrašovčarji postavili stvari na svoja mesta. 
Potrebno je bilo nekaj motivacijskih besed, tehničnih na-
potkov ter okrepčila in že so naši vrv potegnili kot treba. 
Rezultat je bil 1:1 pri ekipah obeh spolov. Sledil je žreb, na 
kateri strani reke Pesnice bodo ekipe vlekle. Sreča je bila 
v obeh primerih naklonjena našim tekmovalcem, saj smo 
vlekli na strani Trnovske vasi, katera bi naj bila terensko 
lažja. Nismo se obremenjevali s tem dejstvom. Treba je 
bilo še zadnjič z vso močjo potegniti vrv in zmagati. Obe-
ma našima ekipama je to seveda uspelo in že drugo leto 
zapored se veselimo zmage in prehodnih pokalov.

Letos je bila priprava ekip na vrhunskem nivoju. Vse ekipe 
so imele več treningov. Zdi se, da so v številu treningov 
in sami pripravljenosti prednjačili občani iz Trnovske vasi, 
a je boginja Fortuna letos še bila na strani Andrašovčar-
jev. Oprema članov ekipe, motivacija, duševna ter fizična 
pripravljenost vseh je bila res na nivoju državnega prven-
stva. 

Naslednje leto bo vleka vrvi 30. junija, na istem kraju. 
Člani Turističnega društva Vitomarci obljubljamo, da 
bomo naredili vse, da zmagamo še tretje leto. Prireditev 
bomo popestrili z dodatnimi zanimivimi vložki, dodali ka-
kšno novo pravilo v igro in vleka vrvi bo spet boljša. 

Vsem tekmovalcem pa se iskreno zahvaljujemo. Težko 
je prepričati nekoga, da sodeluje v ekipi in da je on tis-
ti, ki daje vse od sebe, samo da naša ekipa zmaga. Tve-
gate poškodbe, kratite prosti čas ...Zavedamo se, da je to 
težko, zato vsakemu posebej res veliki hvala. Vsi ste nam 
vzor in ponos.

Vabljeni, da podprete naše delo in navijate za svoje ekipe.
Kristijan Majer, predsednik

V skladu z letnim planom, smo se člani Vinogradniško 
sadjarskega društva, 9. in 10. junija 2018, odpravili na 
dvodnevno strokovno ekskurzijo v Srednjo Dalmacijo – 
Šibenik z okolico.

Po vožnji preko Hrvaške do Šibenika smo v dopoldanskih 
urah prispeli do Benkovca. Tam smo si ogledali vinarijo 
Masvin. Ukvarjajo se s pridelavo vina in oljčnega olja. 
Lastnik vinarije, nekdanji vojak, nam je na zanimiv način 
predstavil svoje posestvo. Degustirali smo tudi njihove 
odlične proizvode.

Nato smo se odpravili do samega mesta Šibenik. Lokalna 
vodička nas je popeljala po mestu. Navdušil nas je pred-
vsem stari del mesta z izjemno zgodovino in arhitekturo.
Sledila je nastanitev v hotelu verige Solaris in večerno 
druženje. Po zajtrku je bila organizirana vožnja s turistič-
no ladjo po morju. Dopoldan smo preživeli na slikovitem 
otočku, na ladji pa smo zaužili pristno dalmatinsko kosilo. 
Pred povratkom smo si ogledali še družinsko vinarijo Rak 
Dubrava Šibenik. Degustirali smo njihova vrhunska vina z 
domačimi specialitetami.

Ekskurzija je bila poučna, predvsem pa polna druženja in 
prelepih vtisov, ki si jih želimo tudi v prihodnje. 

Ker je lani ekipa našega društva, po mnenju komisije, 
skuhala najboljšo obaro, smo letos v Vinogradniško sad-
jarskem društvu organizirali tradicionalno kuhanje obare. 
Kuhanje obare je potekalo 24. junija 2018 na trgu pred 
cerkvijo pri potomki stare trte. Obaro je kuhalo osem 
ekip, med njimi tudi gostje iz hrvaške Vinice. Naše društ-Prehodna pokala tudi letos v Vitomarce

Poletje in jesen v društvu

Pred vinarijo Masvin
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vo je zastopala ekipa v sestavi Angela Hanžel, Mimika 
Vršič, Marija Petrovič in Lizika Vršič. Tekmovanje si je 
ogledalo lepo število občanov, ki so obare lahko tudi po-
skusili. Po mnenju komisije je letos najboljšo obaro sku-
hala ekipa Občine Sveti Andraž, ki ji tako pripada čast 
organizacije tekmovanja v naslednjem letu.

Po celoletnem trdem delu v vinogradu, je zvok klopotca 
tisti, ki oznanja, da bo vinogradnik lahko kmalu začel s 
pobiranjem svojega pridelka.

S klopotcem je povezanih več šeg in navad. Že od nekdaj 
je namenjen preganjanju ptic iz vinogradov, zato so ga 
kmetje postavili pred začetkom zorenja grozdja.

Za postavljanje klopotca, ki preprečuje pticam zobanje 
zrelega grozdja, sta določena dva datuma. Prvi je godovni 
dan Sv. Jakoba (24. julij), drugi datum pa je 15. avgust, 
praznik Marijinega vnebovzetja. 

Tako smo naš društveni klopotec postavili, v nedeljo 5. 8. 
2018, pri potomki stare trte na trgu pred cerkvijo. Ob tej 
priliki je viničar Franc Čuček opravil tudi prvo trgatev v  
ampelografskem  vinogradu na trgu pred cerkvijo. Poseb-
no pozornost smo namenili potomki stare trte. Kljub 
težkim vremenskim razmeram, je trta zdrava, pridelek pa 
odličen. Za to gre zahvala našemu društvenemu viničarju. 
Ob tej priliki je predsednica društva, Mojca Druzovič pris-
otne seznanila, da je naša trta dobila srebrno priznanje. 
Podeljena so bila tudi priznanja dosežena  na društvenem 
ocenjevanju vin. Povprečna ocena je bila zelo visoka, kar 
kaže na to, da slabih vin v naših krajih praktično več ni. 
Popoldan je minil v prijetnem druženju, prisotne, bilo jih 
je okrog 70, pa je razveseljeval zvok pravkar postavljen-
ega klopotca.

Ob velikem dogodku v naši občini, srečanju Andrašovčar-
jev, je sodelovalo tudi naše društvo. Pripravili smo voz s 
prikazom trgatve vinske trte, trganja in tolčenja jabolk. 
V povorki bi tako sodelovali s prikazom običajev našega 
kraja. Zaradi slabega vremena, je bila povorka prestavl-
jena. Člani našega društva, na čelu z najmlajšimi, so pot 
izpred trgovine Kmetijske zadruge Ptuj do šotora vseeno 
opravili in tako občanom, predvsem pa gostom približali 
našo dejavnost.

Prispelo je veliko pozitivnih kritik, priznanj in pohval za 
delo ki ga je naše društvo vložilo v pripravo na povorko.

Kot vsako leto pa je naše društvo tudi letos organi-
ziralo trgatev, v ampelografskem vrtu, za naše najmlajše, 
vrtčevske otroke. V lepem vremenu je bila trgatev orga-
nizirana v sredo, 13. 9. 2018. Poleg vzgojiteljic in otrok 
so se trgatve udeležili tudi županja Darja Vudler, viničarji 
našega društva ter predsednica društva. Otroci so veselo 
trgali in zobali grozde. V priročni preši so grozdje tudi 
sprešali, da so lahko poskusili sladek sok. Otroci so bili 
navdušeni, tako da se za prihodnost vinogradništva in 
sadjarstva na našem območju ni bati. V prihodnjih dneh 
bodo otroci obiskali sadjarje in se preizkusili še v trganju 
jabolk.

Letos smo že sedmič izvedli trgatev potomke Stare trte iz 
Lenta sorte modra kavčina ali žametna črnina. Trgatev je 
potekala v nedeljo, 23. septembra 2018.

Kljub zahtevnim vremenskim pogojem, je trto vestno ne-
goval aktualni viničar Franc Čuček.  Trta je lepo obrodila, 
bodoči mladi vinogradniki (naši otroci) so našteli kar 93 
grozdov odlične kakovosti s sladkorno stopnjo 16,5 gra-
dov.

Prva letošnja trgatev

Berači iz vrtca Vitomarci

Pripravljeni na povorko
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Trgatev je spremljalo veliko članov in drugih občanov. Da 
je bil dogodek še posebej svečan, so s pesmijo poskrbele 
Ljudske pevke Društva gospodinj Vitomarci in mladi har-
monikar Jaka Čeh.

Prisotne sta nagovorili županja Darja Vudler in predsed-
nica društva Mojca Druzovič. Predsednica se je še prav 
posebej zahvalila Lovski družini Vitomarci, ki je podarila 
srno za pripravo bograča.  Prav tako gre posebna zahvala 
gospodu župniku, ki je daroval vino pridelano v župni-
jskem vinogradu za pogostitev vseh prisotnih. 

Trgatev so opravili vsi  dosedanji viničarji ob prisotnosti  
županje, predsednice našega društva in gospoda župni-
ka.  

Ob lepem vremenu je potekalo prijetno druženje ob 
odličnem srninem bograču, pecivu, dobrem vinu in oblici 
dobre volje.

Jesen je čas, ko ima kmet, vinogradnik in sadjar največ 
dela; pospravlja pridelek za katerega je garal celo leto. Za 
vinogradnika pa se najpomembnejše delo šele začenja, 
sladki mošt mora donegovati v odlično vino. 
Vsem želimo obilo pridelka, v kleteh pa odlično, zdravo in  
harmonično vinsko kapljico.

                                                              Ivanka Čeh

V ponedeljek, 3. septembra je šest prvošolčkov, polnih 
novih moči in energije zakorakalo v novo šolsko leto. Le-
tos so se pridružili drugošolcem, ki so jih toplo sprejeli. 
Šola, ki je bila med počitnicami kar malce pusta in dol-
gočasna, se je tako po dveh mesecih znova napolnila z 
učenci. 

Prvi šolski dan je nekaj posebnega. Vonj ima po jesens-
ki listih, novih učbenikih,  nepopisanih zvezkih brez za-
vihanih ušes, po pričakovanju in vznemirjenju. Vse je še 
novo in vsak ima možnost, da bo pred njim najboljše 
šolsko leto.

Da bi se naši prvošolci kar se da dobro počuti, smo jim 
pripravili topel sprejem. Pripravili smo jim kratek pro-
gram, v katerem so nastopili učenci naše šole pod vodst-
vom ga. Andreje Černel.

Da bi bila šola bolj čarobna in manj strašljiva, so učenci 

prejeli majhno darilce učiteljice. V košari balončka sta jih 
pričakala levček in tiger ter pismo, ki so ga smeli odviti in 
prebrati skupaj s starši šele zvečer.

Vse prisotne smo pozdravili in nagovorili razredničarka 
ga. Urška Kostanjevec, podravnateljica ga. Cvetka Bezjak, 
vodja POŠ ga. Marjana Gomzi in županja  ga. Darja Vudler. 
Učencem smo zaželeli prijeten začetek šolskega leta, da 
bi se v šoli dobro počutili, osvojili veliko znanja in ohra-
nili lepe trenutke šolanja na podružnični šoli Vitomarci. 

Da je pomembno, da bo šolsko leto tudi varno, je 
vse zbrane spomnil predstavnik policijske posta-
je Ptuj, g. Robert Rojko. Poudaril je, da je za var-
nost otrok potrebno skrbeti tako kot za lastno var-
nost ter da je zgled odraslih prvi in najpomembnejši.  

Sledilo je presenečenje v šolski jedilnici. Starši in učenci 
so se posladkali in nazdravili vstopu v prvi razred. 
Prvošolčki, vam pa  želim, da vam  prvi šolski dan ostane 
v lepem spominu in že jutri, pogumno in vedoželjno sto-
pate novim izzivom naproti. Naj vam šola postane zvesta 
spremljevalka, ki vas bo bogatila z znanjem in modrostjo.

Urška Kostanjevec, učiteljica

Misli petošolcev ob začetku novega šolskega leta:

Laura Draškovič: Dvanajsti september je bil do zdaj na-
jboljši dan, ker smo si pri naravoslovju pripravili zajtrk iz 
sadja, kosmičev, jogurta in semen. Bil je dober in zdrav 
zajtrk.

Žan Hauzer: Imeli smo sadni zajtrk v šoli. Umili in na-
rezali smo sadje, dodali kosmiče in jogurt. Bilo je okusno.

Tara Korenjak: Končno je šola. Komaj sem čakala, da 
bomo spet odprli zvezke in začeli pisati, brati in se učiti. 
V sredo smo si pripravili zajtrk. Bil je zelo dober. Njaaam-
mmiii!  V šoli je vsak dan super pri katerem predmetu.

Nika Kuri: V šoli te dni ponavljamo snov. Najbolj mi je 
všeč pri matematiki in športni. Pri angleščini smo se že 
veliko naučili. Danes smo pri naravoslovju in tehniki pri-
pravili zdrav zajtrk. Bil je zelo dober. Tudi pri likovni smo 

društva/šola

Prvi šolski dan

Trgatev potomke najstarejše trte

Prvošolčki z učiteljico

Spet smo v šoli
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že ustvarjali.

Zala Kuri: V ponedeljek nam je učiteljica povedala, da 
v sredo v šolo prinesemo kak sadež. V sredo smo šli v 
gospodinjsko učilnico in si razdelili delo. Eni so umivali, 
drugi rezali sadje in nekateri pripravljali mizo za zajtrk. 
Učiteljica in jaz sva prinesli še kosmiče in semena. Zajtrk 
smo pojedli v učilnici. Ta zajtrk je bil najboljši.

Alina Pajek: Delali smo zajtrk. Pripravili smo šalčke in v 
njih dali same dobre stvari. Ko smo se najedli smo pomili 
posodo in vse pospravili ter pometli.  Ta dan mi je bil zelo 
všeč.

Nikita R. Friš: Pri pouku se počutim super. Učiteljica je 
zelo prijazna do nas. Zdaj se raje učim kot lani. S  prijatelji 
se zabavamo. Včasih smo malo poredni.

Tomaž Vršič: Ko smo prišli v šolo sem pozdravil svoje pri-
jatelje, se malo pogovarjal in odšel v razred. Pogovarjali 
smo se kako je bilo med počitnicami in kaj bomo počeli 
v novem šolskem letu. Pri angleščini smo spoznali novo 
učiteljico. Pri urah počnemo različne stvari.

Milena Zagoršek, učiteljica

Na prelep sončen dan smo se z otroki vrtca Vitomarci, na 
povabilo Vinogradniško – sadjarskega društva Vitomar-
ci, odpravili na trgatev ampelografskega vrta pri cerkvi 
Svetega Andraža. Otroci so z velikim veseljem trgali 
grozdje, ga dajali v vedra ter ga odlagali v otroške »püte«. 
»Pütarji« so odnesli grozdje do dveh malih stiskalnic, kjer 

so ga člani društva, ob pomoči otrok, stisnili v sladki mošt 
ter ga ponudili otrokom.

Člani društva so imeli zraven tudi maketo stare preše in 
klopotca, ki so ju otroci z velikim zanimanjem opazovali. 
Na koncu smo se posladkali še s potico in štrudljem, kot 
je navada na trgatvi. Na poti nazaj v vrtec smo zapeli 
znane otroške pesmice. Ob koncu dneva so otroci prijet-
no utrujeni zaspali.

Mateja Holc

Pripravljamo zajtrk

Med poukom

Pomagale so tudi vzgojiteljice, županja in člani Vino-
gradniško sadjarskega društva

Berači in pütarji

Vrtec in aktivnosti
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»Lahko bi dejal, da gre za neke vrsto terensko romantiko. 
V mrazu, temi, snegu in tudi toči. Pazljivo vozim in upam, 
da varno pripeljem do kmetije na porod. Ne vem kaj me 
čaka, niti kako bom prišel do kmetije. Ko prispem, me na 
dvorišču že pričakajo zaskrbljeni obrazi lastnikov živali. 
Zgrabim torbo in se odpravim do hleva. Žival potrebuje 
pomoč in moja naloga je, da ji pomagam po najboljših 
močeh. Priznam, je delo, ki me je zasvojilo in ki ga rad 
počnem. Pristno je. Ljudje so hvaležni, saj imamo živali 
zares radi,« svoje poslanstvo veterinarja na terenu opisuje 
direktor veterinarske ambulante KRI & ZA, Martin Kozo-
derc. Sedež ambulante imajo v Cirkovcah, kjer že več kot 
20 let izvajajo koncesijsko dejavnost v okviru mreže javne 
veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali na območju občin Kidričevo, 
Podlehnik in Videm pri Ptuju. V novembru 2017 so prido-
bili koncesijo za občino Trnovska vas in Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, zato so odkupili prostore stare veter-
inarske ambulante in jo posodobili z željo, da bodo lahko 
pomagali živalim tudi na tem koncu Slovenskih goric. 

»V ambulanti je zaposlenih osem veterinarjev in dva vet-
erinarska tehnika. Skrbimo za zdravstveno varstvo ve-
likih in malih živali. Naše delo na terenu zajema skrb za 
ekonomske živali.  Med našimi osnovnimi dejavnostmi 
opravljamo zdravljenje, osemenjevanje govedi in svinj ter 
diagnostiko brejosti pri teh živalih. Opravljamo korekcijo 
parkljev govedi z najsodobnejšo stojnico. Posebno po-
zornost posvečamo diagnostiki plodnostnih motenj, pri 
čemer uporabljamo sodobne ultrazvočne aparate. Poleg 
naštetega izvajamo tudi dejavnost dezinfekcije, dezinsek-
cije in deratizacije objektov.« 

»Poleg 24-urne službe na terenu, nudimo veterinarske 
storitve v ambulanti v Cirkovcah in Trnovski vasi. V am-
bulanti za male živali opravljamo zdravljenja, kirurške 
posege, ultrazvočno diagnostiko, mikroskopske pre-
iskave kožnih ostružkov, koprološke preiskave, steril-
izacije in kastracije, preventivna cepljenja ter svetujemo 
o prehrani, negi in dobrobiti živali. Z nasvetom so vam 
pri nas na voljo zdravila, mineralno vitaminski dodatki 
in ostali pripomočki« razloži vodja ambulante in doda, 
da pomagajo tudi čebelarjem: »Čebelarjem po naročilu 
izdajamo zdravila za zdravljenje čebel.«

Veterinarji z zadovoljstvom ugotavljajo, da ljudje bolj 

skrbijo za hišne ljubljenčke kot nekdaj. So tudi bolj in-
formirani in večina le-te obravnava kot družinske člane. 
»Dogaja pa se tudi, da se nekateri velikokrat ne zaveda-
jo, da je žival v prvi vrsti odgovornost in s seboj prinese 
stroške za hrano, cepljenje in drugo. Ne gre za nakup 
igrače, ki jo, ko ti ni več všeč, postaviš nazaj na polico. 
Več pozornosti bi morda morali nameniti vzgoji odgov-
ornih lastnikov, saj če se človek težko preživlja in ima 
finančne težave, bi moral premisliti ali si lahko privošči 
živali. Čeprav nam prinaša veliko veselja, je žival v prvi 
vrsti odgovornost,« dodaja Martin.

Novo ambulanto v Trnovski vasi smo se odločili obiskati 
tudi sami. Ko sem na pregled pripeljala zlatega prinašalca 
Arturja ga je sprejela mlada veterinarka Ana. Najprej sta 
se spoznala: “Zdravo, moje ime je Ana,” Artur ji je takoj 
podal taco v roko in pomahal z repom. Po temeljitem 
pregledu in kar nekaj prijaznih ter pohvalnih besedah 
veterinarke, si je kosmatinec Artur na koncu prislužil celo 
priboljšek. 

Nina Zorman

Klipa klopa, klipa klop
pridite k meni v hrib.

Tu grozdje zori
in črički prepevajo svoj hit,
da se obnovi naše duše bit.

Klipa klopa, klipa klop
tu v vinogradu stojim, 
da škorce odpodim, 

da veselje vam naredim
in tudi neurja odpodim.

Klipa klopa, klipa klop
grozdje se v trgatev ponuja.
Moja pesem vas vzpodbuja:
okusite dar neba in zemlje,

da živeli zdravo bi in srečno.

Klipa klopa, klipa klop
ne pozabite na mene.
Ko grozdja več ne bo,

ko zima, drugi gospodar tukaj bo
ko sneg prekril vinograd bo.

Klipa klopa, klipa klop
v kleti vino dozoreva.

Vinograd pa spi in sanja,
da drugo leto spet klopotec bo zapel:

klipa klopa, klipa klop.
                                                  

 Edi  Kupčič

ostali prispevki

Pes Artur pri veterinarki Ani

Pomagati živalim je naše poslanstvo

Klopotci vabijo
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