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SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam prinese božični dan.

Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.

Vse kar upate naj se vam izpolni,
vse kar iščete, naj se vam odkrije,

vse kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.

Vesel božič in srečno novo leto, 
vam želimo;

županja, 
občinski svet, občinska uprava, 

odbori in komisije.

Vitomarci, december 2018

Vir: www.pinterest.com
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Spoštovane bralke in bralci Novic občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah! 

Rudi Kerševan je nekoč dejal: “Kam potuje čas? Zaprl 
vrata bi pred njim.”. 

Čas hitro mineva, še pred kratkim smo uživali na 
morju, že je tu mrzla zima in božično novoletni praz-
niki in tako pred nami stoji že zadnja številka Novic 
v tem letu. 

Sedaj smo v času, ki mu pravimo advent. S prvo 
nedeljo smo prižgali prvo svečko, ki prinaša upan-
je, druga simbolizira ljubezen, tretja oznanja veselje, 
četrta pa prinaša mir v naše domove. Naj Vas vsa 
ta simbolika v času prazničnih dni toplo objame. Po 
koncu adventa začnemo nestrpno pričakovati novo 
leto. Novo leto je za vse nas neznanec, ki ga je prav 
lepo spoznati in mu zaupati. 

Z novim letom si postavimo tudi nove cilje in načrte. 
Tudi mi, uredniški odbor, v naslednjem letu načrtu-

jemo celotno prenovo občinskih novic. Najverjetne-
je aprila vas bo doma čakala že povsem nova, pren-
ovljena izdaja Novic.

Uredniški odbor ostaja v isti zasedbi, kot v prejšn-
jem mandatu, Imamo še veliko idej, ki jih želimo v 
tem mandatu izliti na strani naših novic.

V tej številki si preberite o ponvnih dosežkih občine, 
o opravljenih investicijah in predvsem o vsem, kar se 
je dogajalo v občini ob 20. občinske prazniku. Tudi v 
vrtcu in šoli so bili posebej pridni, zato smo pripravili 
tudi nekaj njihovih spominov.

Člani uredniškega odbora vam želimo prijetno praz-
novanje, polno bogatih želja ter veliko zdravja in 
srečno 2019.

Špela Pučko, 
uredniški odbor

Kolofon
Uredništvo si pridržuje pravico do spremembe naslovov in krajšanja člankov. Za morebitne napake se opravičujemo.
Izdajatelj: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah; Članke pregledala: Mateja Predikaka Toš; Za izdajo odgovorna; Darja Vudler; Odgovorni 
urednik: Kristijan Majer; Uredniški odbor: Mateja Predikaka Toš, Nina Druzovič, Nina Žvarc in Špela Pučko; Računalniška obdelava: Kristijan 
Majer - 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. 67 bodo praviloma izšle 18. aprila 2019. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fotografij...) 
je najkasneje do vključno 5. aprila 2019. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

OBVESTILO

Vsi zainteresirani občani, ki bi se želeli preizkusiti v 
starih opravilih, si ogledati Hrgovo domačijo ali se 
preizkusiti v šolskih klopeh na način izvajanja pou-
ka kot so ga doživljali naši stari starši, lepo vabljeni. 

Več informacij o EtnoTour in ESCAPE turističnemu 
produktu lahko pridobite v TIC/Pošta Vitomarci, kjer 
rezervirate tudi termine obiskov.

Občinska uprava

KRONIKA KRAJA

Od vključno junija 2018 naprej pa do 10. 12. 2018 se 
je rodilo 6 fantkov in 4 punčke.

Umrle so 4 osebe.

Občinska uprava

OBVESTILO

Od   28. novembra 2018 do napolnitve konte-
jnerja bo potekala ZBIRALNA AKCIJA STAREGA 
PAPIRJA. 

V ta namen smo pred šolo postavili kontejner.
Donacija od zbranega papirja bo namenjena 
materialnim potrebam otrok v vrtcu in šoli.
O zbiralni akciji lahko obvestite tudi sorodnike 
in prijatelje, da tudi oni prinesejo odpadni papir.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč pri 
zbiranju.

Vrtec in šola Vitomarci

VABILO

Turistično društvo Vitomarci in Bar Cobra Vitomarci 
prirejata iskanje sreče v srečkah Loterije Slovenije.

Zlata polja na srečkah bomo drgnili 28. 12. 2018 od 
19. ure naprej.

Vabljeni!                         Kristijan Majer
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

Konec leta je čas, ko se ozremo po preteklih dosežkih in 
napovemo cilje za prihodnost. O obeh je bilo v volilnem 
obdobju v preteklih mesecih veliko povedanega. Glede 
na rezultat volitev smo vas z ekipo prepričali, zato se vam 
na tem mestu zahvaljujem za izkazano zaupanje.

S pričetkom novega mandata so se pričele tudi nove 
odgovornosti in čas, ko bomo pričeli uresničevati zastavl-
jene cilje, česar se že zelo veselim. Za nami sta prva kon-
stitutivna seja ter druga redna seja, kjer smo že pošteno 
zagrizli v delo. Verjamem, da bomo znali v tem mandatu 
sodelovati na vseh nivojih v občini in z vsemi novoimeno-
vanimi predstavniki občinskega sveta, člani odborov in 
komisij, s predsedniki društev, javnimi zavodi, z g. žup-
nikom in seveda z vsemi vami spoštovane občanke in 
občani.

Na začetku tega mandata bi vam želela sporočiti, da 
so vam vrata moje pisarne vedno odprte. Ker imam kot 
županja določene obveznosti tudi zunaj svoje pisarne, 
vam predlagam, da se zaradi lažje organizacije in podva-
janja terminov sestankov za pogovor predhodno naročite 
v sprejemni pisarni, po telefonu 02 757 95 30 ali preko 
e-pošte: info@svandraz.si. Zaželeno je tudi, da sporočite 
temo razgovora, da se lahko na pogovor ustrezno prip-
ravim in vam takoj zagotovim potrebne informacije. 

V kolikor prihajate na pogovor za zadevo, ki bi jo lahko 
reševali pri pristojnih strokovnih službah so vam v času 
uradnih ur vedno na voljo posamezni sodelavci v občinski 
upravi, ki vam bodo z veseljem ustregli in zagotovili vse 
potrebne informacije, ki jih potrebujete.

Še naprej se bomo trudili, da bomo z vami delili ažurne 
informacije po naših informacijskih kanalih na spletni in 
facebook strani občine, na oglasnih deskah, še naprej 
bomo 4 x letno izdali občinsko glasilo Novice, občinska 
uprava bo prav tolikokrat izdala »Novičke«. Prav tako se 
lahko na spletni strani naročite na obveščanje preko elek-
tronske pošte.

Ob koncu leta bi vam želela zaželeti, da preživite ta pose-
ben prazničen čas čim lepše, da ga preživite v miru in ob 
tistih, ki jih imate najraje. V novem letu vam želim veliko 
uspehov in veliko lepih doživetij. Predvsem pa, imejte se 
radi.

S spoštovanjem
Darja Vudler, županja

Občini je na razpisu Evropske komisije uspelo pridobiti 
15.000 evrov za vzpostavitev WIFI točk za brezplačen in-
ternet na javnih mestih. Vavčer je bil dodeljen 2.800 obči-
nam iz celotne EU, zanj je zaprosilo 13.000 občin.

Vavčer pomeni dokument o vnaprejšnjem plačilu, kar 
pomeni, da ima občina pravico do črpanja 15.000 evrov 
za vzpostavitev WIFI točk za brezplačen internet na javnih 
mestih.

Prvi poziv za zbiranje predlogov za WiFi4EU je potekal od 
7. do 9. novembra 2018. Za to je zaprosilo 13.000 občin 
iz vse Evrope. Po oceni vlog je Izvajalska agencija za ino-
vacije in mreže (INEA), izvršna agencija Komisije, odgov-
orna za izvajanje WiFi4EU, objavila seznam zmagovalnih 
2800 občin. Med njimi je tudi Občina Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah.

Gre za ponovni uspeh občine pri prijavah na evropske 
razpise.

Občinska uprava

Županjin uvodnik

Županja Darja Vudler

Vzpostavitev wifi javnega omrežja
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V Občini Kostel nas je prijazno sprejela županja Lili Buti-
na skupaj s svojimi sodelavci, kjer smo dan preživele ob 
ogledu dobrih praks njihove občine. 

Kostel, zemljepisno razgibana in v etnografskem pogle-
du zanimiva pokrajina leži na jugovzhodni meji Slovenije, 
ob mejni reki Kolpi. Kostel obsega 5.667 hektarjev in ima 
okoli 700 prebivalcev.

Kostelska pokrajina je mnogim dobro poznana, saj je s 
svojo neokrnjeno naravo, rastlinskim in živalskim svetom 
neponovljiv naravni biser. Med naravnimi lepotami Kos-
tela moramo najprej omeniti mejno reko Kolpo, ki je ena 
najčistejših v Sloveniji. Ob glavni cesti v bližini Fare je lep 
slap Nežica. Stružnica je tipična kraška planota, polna 
vrtač in vrhov, ki segajo od 550 do 900 m nadmorske 
višine. Nad Kužljem se dviguje Kuželjska stena z nara-
vnim oknom. Kot zgodovinsko središče pokrajine in priča 
preteklega življenja je grad Kostel z naseljem najstarejši 
in najpomembnejši kulturno zgodovinski spomenik Kos-
tela. Kostel, tako pokrajina kot prebivalci, dolguje svoje 
poimenovanje kostelskemu gradu oz. naselbini pod njim, 
ki je prvič omenjen kot »Costel« leta 1336. Grad je pril-
jubljena turistična točka, s katere je mogoč enkraten po-
gled na kanjon reke Kolpe. Grajski kompleks Kostel je po 
velikosti takoj za celjskim gradom, ki velja za največjega 
na Slovenskem in edini, ki v sebi združuje grad in živeče 
naselje pod njim. Grajski prostor vključuje tudi cerkev Sv. 
Treh kraljev iz gotskih časov. Grad smo si ob obisku ogle-
dale tudi županje. 

Darja Vudler, županja

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru pravic 
in dolžnosti Občine, je v septembru 2018 odločal na eni 
dopisni seji in sicer:

Od torka od 12. 11. 2018 do 16. 11. 2018 do 12. ure 9. 
dopisna seja Občinskega sveta občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah; prisotnih 5 članov Občinskega sveta:

Na seji sprejeto:
Sklep  o podelitvi priznanj Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah v letu 2018

1. člen
Mojca Druzovič, predsednica Vinogradniško sadjarskega 
društva Vitomarci v Občini Sveti Andraž prejme plaketo.

2. člen
Vidi Toš, starejši občanki Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah se podeli naziv »Častna občanka Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah«.

3. člen
Darku Rojsu, predsedniku Kluba malega nogometa Vito-
marci se podeli grb Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah.

Petra Breznik

Na podlagi 8. člena poslovnika Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah (Uradni vestnik občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah  56/2015) in 18. člena statuta Občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah  56/2015) je v sredo 28. no-
vembra 2018 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Sv. Andraž 
v Slov. goricah potekala 1. KONSTITUTIVNA SEJA oz. 1. 
redna seja Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah v mandatnem obdobju od 2018 do 2022.

Po ugotovitvi števila navzočih novoizvoljenih članov sve-
ta je predsednica OVK predstavila poročilo občinske vo-
lilne komisije o izidu volitev v občinski svet in nato še 
poročilo o izidu volitev za župana.

Na kostelskem gradu

Tokratno srečanje županj v občini Kostel

Občinski svet z županjo

Srečanje županj Seja občinskega sveta

Poročilo 1. konstitutivne seje
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V nadaljevanju je bila imenovana komisija za potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev iz-
volitve župana, ki je podala poročilo mandatne komisije 
in potrditev članov občinskega sveta in poročilo man-
datne komisije in ugotovitev izvolitve županje, kjer je bilo 
ugotovljeno, da ni nobenih pripomb in pritožb, zato je 
bil v nadaljevanju potrjen še mandat za člane občinskega 
sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah nasledn-
jim izvoljenim svetnikom: Tomažu Toš, Janiju Druzoviču, 
Andreju Vršiču, Vilmi Firbas, Vidi Štuhec Kuri, Stanku Fra-
su in Mateji Šamperl. 

Podan je bil ugotovitveni sklep, da se za županjo Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah na podlagi poročila 
občinske volilne komisije potrdi kandidatka Darja Vudler.
Županja je v nadaljevanju slovesno prisegla in nagovorila 
novoizvoljeni in potrjeni občinski svet.

Na koncu pa je bila imenovana še komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

Petra Breznik

V soboto, 6. oktobra 2018, smo se s člani društva, ki so 
sodelovali pri izvajanju naših aktivnosti v projektu DETOX, 
udeležili otvoritve tradicionalne domačije obnovljene v 
okviru omenjenega projekta. 

Pot nas je vodila do Gornje Voće. mesta kjer se je odvi-
jala še zadnja EtnoTour delavnica ter uradna otvoritev 
domačije. 

Izvajalci aktivnosti so prikazali kakšen je bil tradicional-
ni zajtrk v Donji Voći, ki so ga pripravile gospodarice za 
svoje delavce/težake, medtem ko so le-ti kosili travo na 
travnikih. Tipični zajtrk so obiskovalci lahko tudi poskusili, 
saj so ga gostoljubni gostje pripravili več kot dovolj. 

Odvil se je tudi blagoslov in uradna otvoritev domačije, 
ki so jo s svojim nastopom popestrile članice Društva up-
okojencev Vitomarci in tako zastopale še naše območje. 
Hiša ima tipično zagorsko postavitev prostorov, ki ni bist-
veno drugačna od slovenjegoriške, obsega pa sobo, hod-
nik ter črno kuhinjo. Kljub temu, da je oprema tradicio-
nalna ima pridih sodobnosti, saj lahko skozi moderni 3D 
hologram opazujete in poslušate pogovor stanovalcev 
hiše v izvirnem vočanskem dialektu. Svoje znanje o Zag-

orju lahko preizkusite na interaktivni tabli ali pa si samo 
ogledate zbirko starih fotografij, ki so jih posamezniki 
posneli skozi različna življenjska obdobja.

Po zaključeni otvoritvi, obilni pogostitvi in sproščenem 
druženju z gostitelji, smo pot nadaljevali na vinotoč, na 
obronke »hrvaških Haloz« kamor pogled sega tudi na 
slovensko stran meje. Po degustaciji nas je pot vodila še 
na večerjo in nazaj proti Sv. Andražu.

Gordana Šori

Vsakdo izmed nas rad gre na lep, miren sprehod oz. ned-
eljski izlet s svojo družino v naravo. V naravi se lahko naši 
otroci brezskrbno igrajo, skačejo in so lahko tudi glasne-
jši. Kaj je potem z vsemi temi odvrženimi odpadki v nara-
vo? Kdo se želi sprehajati po naravi, kjer vsepovsod ležijo 
plastenke, pločevinke, plastične vreče, kosovni odpadki, 
gradbeni odpadki, zeleni vrtni odpad itd.?

Kljub temu da občinski Odlok o načinu opravljanja ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki in Tehnični pravilnik o ravnan-
ju s komunalnimi odpadki, prepovedujeta kakršno koli 
ravnanje v nasprotju z določili odloka, tehničnega pravil-
nika  in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunal-
nimi odpadki, so podatki zadnje čistilne akcije Očistimo 
slovenijo 2018 pokazali, da temu ni tako.

Podatki kažejo, da občani najpogosteje odmetavajo 
odpadke iz avtomobilov (plastenke, pločevinke, plastične 
vreče, papirčke itd.) v cestno telo lokalno zbirnih cest, lo-
kalnih cest, javnih poti, da odlagajo zeleni vrtni odpad 
in zeleni vrtni odrez na mesta, ki niso za to predvidena, 
da odlagajo v naravo gradbene in kosovne odpadke, da 
odlagajo ob zbiralnicah ločenih frakcij namenjenih za 
zbiranje odpadne embalaže iz stekla tudi mešane komu-
nalne odpadke, druge ločene frakcije (odpadni papir in 
karton, odpadno embalažo iz papirja  in kartona, odpad-
no embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov) 
in kosovne odpadke.

Občinski odlok v 37. členu določa ukrepe v primeru 

občinski svet/občinska uprava

Ljudske pevke zapele na Hrvaškem

Udeleženci otvoritveOtvoritev v Donji Voći

Odpadki v naravi
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Otroci z nastopi navdušili

občinska uprava
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nepravilno odloženih komunalnih odpadkov, v prvem 
odstavku 49. člena pa določa prepovedi za povzročitelje 
oziroma imetnike odpadkov.

Z globo 1.400 evrov se za prekršek na podlagi prvega 
odstavka 57. člena odloka kaznuje pravna oseba. Z glo-
bo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 57. člena 
odloka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali sa-
mostojnega podjetnika posameznika. Z globo 400 evrov 
se za prekršek iz prvega odstavka 57. člena odloka kaz-
nuje posameznika.

Aleš Lešnik, inšpektor
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je potekala v sk-
lopu občinskega praznika 20.11.2018. Na prireditvi se je 
predstavilo 7 pevcev in otroški pevski zbor Podružnične 
Osnovne šole Vitomarci. Pele so: Zala Anželj, Lana Grnjak, 
Aneja Zorman, Nika Kuri in Zala Kuri v mlajši kategoriji ter 
Polonca Ljubec in Taja Pučko v starejši. V mlajši kategoriji 
je zmagala učenka 4. razreda Zla Anželj, s pesmijo Malo 
miru, starejši pa Taja Pučko, učenka 6. razreda s pesmijo 
Nisi sam. Za županjo Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah Darjo Vudler so vsi, ki so zbrali pogum in sto-
pili na oder zmagovalci. Županja si želi, da bi prihodnje 
leto nastopilo še več otrok, tudi tisti, ki so tokrat še peli v 
otroškem zboru, saj imajo vsi čudovite glasove. 

Petra Breznik

13. julija 2018 je Državni zbor razpisal redne lokalne vo-
litve za člane občinskega sveta in volitve za župana.

V Občini Sv. Andraž v Slov. goricah se je predčasno glaso-
vanje odvijalo v sredo 14. 11. 2018 od 7. do 19. ure v 
Večnamenski dvorani Vitomarci, redno glasovanje pa v 
nedeljo 18.11.2018 na treh voliščih.

Na območju občine je na dan glasovanja bilo 1003 volil-
nih opravičencev. V nedeljo do 19. ure je skupaj glasova-
lo 833 volilnih opravičencev, od tega 47 na predčasnem 
glasovanju. Skupna udeležba na rednih lokalnih volitvah 
2018 tako znaša 83,05 % in nas uvršča na skupno drugo 
mesto v Sloveniji.

Za županjo Občine Sv. Andraž v Slov. goricah je s 508 
glasovi ponovno bila izvoljena dosedanja županja ga. 
Darja Vudler, g. Franci Krepša je prejel 316 glasov. 9 odd-
anih glasovnic za volitve za župana je bilo neveljavnih.

Odmetavanje odpadkov v obcestni jarek

Odlaganje gradbenih odpadkov v naravo

V polfinale Zaja in Taja

Poročilo občinske volilne komisije
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Po rednih lokalnih volitvah 2018 Občinski svet Občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah sestavljajo:
Tomaž Toš z 58,39 % podporo, Jani Druzovič 57,42 %, 
Andrej Vršič, ki je prejel 55,96 % podpore, Vilma Firbas 
55,23 %, Vida Štuhec Kuri 55,11 %, Stanko Fras 36,01% ter 
Mateja Šamperl s 33,21% podporo. 

Gordana Šori, tajnica

V sklopu 350.272,46 eur vredne pogodbe o ureditvi in-
frastrukture v naselju Drbetinci smo do sedaj uredili 180 
metrov ceste z asfaltiranjem s smeri Čagone. V skupni 
dolžini 600 metrov smo že položili prečno kanalizacijo, 
v prvotno stanje uredili morebitne škarpe ob poti, sneli 
in na novo pripravili spodnji ustroj ceste ter položili cev-
ovode za električno omrežje. 

Uredili smo tudi preplastitev odseka javne poti Drbetin-
ci-Toš v dolžini 244 metrov, za asfaltiranje je že pripravl-
jen tudi odsek javne poti Drbetinci-Grdja v dolžini 184 
metrov. 

Investicija se bo glede na vremenske pogoje izvajala do 
spomladanskih mesecev.  

Ob koncu investicije se bo projekt nadaljeval z izgradnjo 
kolesarskih poti v celotni dolžini trase, s prekinjeno črto 
v širini 1,80 metra, za katero je trenutno v izdelavi pro-
jektna dokumentacija. Prav tako se bo v naselju uredilo 
odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda. 

Zahvaljujemo se vam za strpnost pri izgradnji. 

Petra Breznik

občinska uprava

Dela bodo potekala do spomladanskih mesecev

V polnem teku investicija v Drbetincih

Dela na odseku javne poti Drbetinci - Grdja

Položeni cevovodi za električno omrežje

Projekta DETOX in ESCAPE

Preplastitev odseka javne poti Drbetinci - Toš
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8          Novice občine Sv. Andraž

V soboto 20. oktobra 2018 smo se predstavniki društev, 
člani odborov, komisij, občinskega sveta ter drugih de-
lovnih teles Občine Sv. Andraž v Slov. goricah odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Kumrovec in Olimje.

Pot nas je najprej vodila na sosednjo Hrvaško v Kumrovec, 
kjer smo si ogledali muzej na prostem – »Staro selo«, v 
katerem stoji tudi rojstna hiša maršala Tita. Udeleženci 
so v muzeju lahko obiskali lokalne obrtnike, si ogledali 
njihovo delo in jih tudi prosili za kakšno uslugo.

Po okrepčilu, ki so ga pripravili člani Turističnega društ-
va Vitomarci, smo se odpravili na ogled dobrih praks v 
Olimje. 

Streljaj od Podčetrtka, v neposredni bližini Term Olimje se 
nahaja Domačija Haler, kjer v lastni mini pivovarni varijo 
domače pivo. Na vodenem ogledu pivovarne, kjer nas-
tajajo svetla in temna piva po nemškem – starograjskem 
receptu, nas je čakala tudi degustacija. Posebna vrsta piva 
na katerega so ponosni, je zeleno pivo z aromatičnim 
ameriškim hmeljem citra.

Naprej nas je pot vodila na Jelenov greben, pričakala sta 
nas lastnik, g. Ježovnik ter župan Občine Podčetrtek, g. 
Peter Misja. Občina Podčetrtek se lahko pohvali z nagra-
do Zlati kamen 2017, ki jo prejmejo razvojno najbolj pro-
dorne občine Slovenije, je pa tudi ena izmed Občin, ki 
najbolj uspešno črpajo evropska sredstva.

G. Ježovnik nam je predstavil zgodbo nastanka Jeleno-
vega grebena ter pestro turistično ponudbo, ki jo vedno 
znova dopolnjujejo ter nadgrajujejo in v katero so vkl-
jučeni vsi člani družine.

Udeleženci so po ogledu Jelenovega grebena prosti čas 
izkoristili za obisk trgovine zlata Skrinjica, kjer vzpodbuja-
jo prodajo lokalno izdelanih in pridelanih izdelkov ter za. 
sprehod do Čokoladnice Olimje ali najstarejše lekarne v 
Evropi v samostanu Olimje. 

Našo ekskurzijo smo polni novih idej in prijetnih vtisov 
zaključili na večerji. Verjamemo, da nam bodo pridobljene 
informacije koristile pri snovanju novih idej za nadaljnje 
delo in razvoj občine.

Gordana Šori

Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši 
okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih 
bolezni in skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Zato na Nacio-
nalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljamo, da 
je zrak v času kurilne sezone pri nas velikokrat onesnažen, 
še posebej so problematični delci (PM). Gre za mešanico 
trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna 
sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodl-
jive snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine. 

Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim 
očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od veliko-
sti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in 
kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo 
najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, 
dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi.

Kaj povzročajo v našemu telesu?
Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje 
vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in povzroča-
jo draženje, poškodbe tkiva in vnetje.  Najmanjši delci iz 
pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne or-
gane: v srce, jetra, ledvice, možgane... ter tudi tam povz-
ročajo vnetja in različne škodljive kronične učinke.                        
Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na diha-
la: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek 
astme.

Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi 
in na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano nevar-
nost za nastanek krvnih strdkov in infarkta. 

Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica 
gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati) 
sodi namreč v prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokaza-
no povzročajo raka.

V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi nev-
rološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo 
vplivajo praktično na celo telo.

Kdo je najbolj ogrožen?
- bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi 
boleznimi;
- starejši ljudje, majhni otroci;

Staro selo v Kumrovcu

Strokovna ekskurzija

Na Jelenovem grebenu

Kurilna sezona prinaša onesnaženje
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- sladkorni bolniki;
- zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na pros-
tem - zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje).

Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi 
tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih 
bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro po-
slabša. 

Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v 
zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih, ki so  
objavljeni na spletni strani NIJZ. Ob povišanih koncen-
tracijah priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlas-
ti na prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že od 
prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma zaznavajo 
težave. Še posebej pa smo na to pozorni v obdobjih, ko 
so vrednosti  delcev več dni skupaj močno presežene. 

Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesnaženosti 
zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavl-
ja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske 
napovedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za 
ravnanje v obliki barvne lestvice. Različnim stopnjam 
onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo vi-
soke), ki so označene z zeleno, rumeno, oranžno in rdečo 
barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.

Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka 
podaja ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (pri-
poročila glede kurjenja in pravilne priprave drv, zman-
jšanja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...). 
                       
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak 
posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko 
naredi: uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, 
ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane 
in dobro delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogrevanje 
na plin, toplotne črpalke...

 Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno 
posušena drva ali druge oblike pravilno pripravljene le-
sne mase.  

Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpad-
nega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem 
povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki 
jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci. 
                                                                         

Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Center za zdravstveno ekologijo-

člani strokovne skupine za zrak

Občina Sv. Andraž v Slov. goricah v sodelovanju z Društ-
vom gospodinj Vitomarci, Ambulanto družinske medi-
cine Vitomarci in šolo Alma Mater Europaea ponuja vad-
bo, Šola zdrave drže. 

Uvodna predstavitev aktivnosti je potekala v sredo 24. 

10. 2018 v Večnamenski dvorani Vitomarci, kjer so zaint-
eresirani pridobili informacije kaj lahko sami naredijo za 
zdravo držo ter se seznanili z vadbo. 

Šola zdrave drže se izvaja vsak četrtek ob 18. uri v telovad-
nici Podružnične OŠ Vitomarci, je brezplačna, odprta za 
vse občane in primerna za vse starostne skupine. 

Poskrbite za svojo hrbtenico tako, da se nam po četrtkih 
pridružite na vadbi. 

Gordana Šori

V okviru projektov iz mednarodnega sodelovanja s 
sosednjo Hrvaško in Madžarsko sta nastala dva turistična 
produkta.

EtnoTour - turistični produkt je s poudarkom na kulturni 
dediščini, katere osrednji predmet je Hrgova domačija. 
V okviru turističnega produkta so se pri domačiji odvija-
le delavnice in dnevi odprtih vrat, kjer so se obiskovalci 
lahko preizkusili v starih tradicionalnih delih/opravilih, si 
ogledali domačijo ter razstavo. 

ESCAPE - turistični produkt je nastal v sklopu projekta 
ESCAPE Slovenija-Madžarska, osrednja tema pa je raz-
voj šolstva pri Sv. Andražu. V sklopu projekta je v pros-
torih Podružnične OŠ Vitomarci urejena muzejsko inter-
aktivna učilnica, v kateri spoznavate razvoj šolstva ter 
se preizkusite na praktičnih delavnicah. Člani Kulturno 
umetniškega društva Vitomarci izvajajo programe, ki so 
primerni tako za posamezne skupine obiskovalcev, šole 
in vrtce pa tudi za team buildinge podjetij.

Gordana Šori

občinska uprava

Šola zdrave drže

Hrgova domačija

Turistični produkt EtnoTour in Escape

Muzejsko interaktivna učilnica
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Srečanje je potekalo v nedeljo, 25. novembra 2018, po sve-
ti maši, v prostorih Turistične kmetije Pri kapeli. Za pester 
kulturni program so poskrbeli člani Kulturno umetniške-
ga društva Vitomarci  s predstavo »Kako je Pavliha kljukca 
prodal« in Društvo gospodinj Vitomarci. Zbrane sta na-
govorila tudi županja, Darja Vudler in častni predsednik 
društva upokojencev, Edi Kupčič. Sledila je pogostitev in 
zabavni del programa s Štajerskimi zvoki. Udeleženci so 
dobili tudi manjšo pozornost s strani Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah v obliki promocijskega medu.

Občinska uprava

Konec oktobra smo otvorili in blagoslovili javne poti Pole-
na-Lovski dom, Kobošak-Horvat, Slavšina-Ropa in Novin-
ci-Jaklin. Otvoritve je popestril kulturni program, domači-
ni pa so se lepo potrudili in poskrbeli za pogostitve. 

V sklopu investicije se je uredila javna pot Slavšina-Ropa 
v dolžini 363 metrov, javna pot Novinci-Jaklin v dolžini 
284 metrov in modernizacija javne poti Kobošak-Horvat 
v dolžini 150 metrov. Vrednost investicije za tri odseke je 
znašala 48.946,04 evrov.

Investicija zamenjave cevovoda na delu odseka javne poti 

»Polena-Lovski dom« je zajemala 300 metrov vodovoda, 
en hišni priključek in 300 metrov rekonstrukcije ceste. 
Vrednost te investicije je znašala 33.561,05 evrov.

Petra Breznik

Prerez traku na cesti 
Polena - Lovski dom

Srečanje starejših občanov

Srečanje popestrili člani KUD Vitomarci

Nove cestne pridobitve

Otvoritev ceste v Novincih

Otvoritev ceste na Kobošaku

Nova cesta v Slavšini - Ropa
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25. oktobra 2018 je v tradicionalni viniški hiši potekala 
zaključna konferenca projekta DETOX. Projekt se je zadn-
jih 25-ih mesecih odvijal v sklopu programa čezmejnega 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. 

Zaključna konferenca se je pričela s pozdravnim nagov-
orom gostitelja dogodka Marjana Kostanejevaca, župa-
na Občine Vinica ter župana Občine Lenart, mag. Jane-
za Krambergerja kot predstavnika vodilnega partnerja. 
Prisotne je pozdravila tudi ga. Mateja Topolovec Malarić, 
skrbnica projekta DETOX iz Agencije za regionalni raz-
voj Republike Hrvatske, ki je budno spremljala izvedbo 
projekta ter projektnim partnerjem čestitala za dosežene 
rezultate. Konferenca se je zaključila s kulturnim pro-
gramom v katerem so sodelovali učenci Osnovne šole 
Vinica ter Doroteja Žmegač s pesmijo »Kamen vinički«.

V sklopu projekta so trije slovenski in trije hrvaški pro-
jektni partnerji, skupaj s sodelujočimi lokalnimi društvi 
izvedli številne aktivnosti, ki so doprinesle k ohranjanju in 
promociji kulturne dediščine. V 25-ih mesecih je bilo ob-
novljenih šest objektov zavarovane kulturne dediščine ter 
izvedeno več kot 42 eno in več dnevnih dogodkov, ki jih 
je obiskalo več kot sprva načrtovanih 4.000 obiskovalcev. 

Gordana Šori

Zakaj je pomembno, da plačujete položnice na Pošti 
Vitomarci in kupite sveče ter ostale lokalne produk-
te v Turistično informacijskem centru. Zato, ker je od 
tega odvisen obstoj obeh!

Turistično informacijski center, ki ga je ustanovila obči-
na Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2016 si deli 
prostore s pogodbeno Pošto Vitomarci. Pošta Slovenije 
je namreč že v letu 2014 pričela z ukinjanjem pošt po 
Sloveniji. Do konca leta 2018 bo v Sloveniji nekaj manj 
kot 200 pogodbenih pošt, blizu 40 poštnih poslovalnic je 
bilo do danes ukinjenih. 

Tako Turistično informacijskim centrom, kakor s pogod-
beno pošto pri nas že drugo leto uspešno upravlja Turis-
tično društvo Vitomarci. 

Na pošti Vitomarci lahko opravljate skorajda vse storitve, 
ki jih nudi pošta Slovenije, v Turistično informacijskem 
centru pa ponujajo razne izdelke domačih ponudnikov, 
sveče, dnevno časopisje, turistične spominke in velik iz-
bor darilnega programa. Prav tako organizirajo vodenja, 
prenočišča in hrano za različne skupine turistov. 

Turistično društvo se večinoma preživlja s tržno dejav-
nostjo, torej s prodajo svojih storitev od česar je odvisen 
obstoj vsakega podjetja. 

Zato vas nagovarjamo, da podpirajte lokalno in kupujte v 
TIC-u ter naslednjič raje plačajte položnice na Pošti Vito-
marci, saj boste s tem omogočili, da bo tako pošta kakor 
Tic še dolgo uspešno poslovala v našem kraju.

Občinska uprava

V Občini Sveti Andraž od marca 2016 deluje 7 vaških 
odborov, to so: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci, Gibina, 
Slavšina, Novinci in Rjavci. Namen ustanovitve vaških 
odborov je, da so občani aktivni na svojem območ-
ju po vaseh, tako v delovnem, kot v družabnem smislu.

Podpiraš lokalni TIC in Pošto?

December 2018         11

Zaključna konferenca projekta DETOX

Delovanje vaških odborov

Konferenca potekala v viniški hiški

Družabno srečanje vaščanov v Gibini

V Hvaletincih okrasili vas
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V skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, 
ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah je Občina v letu 2018 za delovanje 
vaških odborov namenila 2000 evrov. Vaški odbori lahko 
sredstva porabijo za delovne in družabne namene. Le-
tos so svoja sredstva porabili vsi vaški odbori. Sredstva 
so porabili predvsem za organizacijo družabno delovnih 
srečanj. 

Tako so v Drbetincih izvedli turnir v šnopsu in degustacijo 
vina. Hvaletinci so poskrbeli za srečanje vaščanov Hva-
letincev. V Slavšini so gramozirali del ceste in se bodo 
skupaj odpravili k polnočnici. Vitomarčani so organizirali 
otvoritev investicije Vitomarci – center in Martinovanje z 
Martinovim krstom. Na Gibini in v Novincih so sredstva 
namenili za družabno srečanje. V Rjavcih so najprej iz-
vedli čistilno akcijo in se na koncu še pomerili v pikadu.

Petra Breznik

Ob dvajsetem prazniku občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah so v telovadnici podružnične osnovne šole Vito-
marci pripravili osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj.
Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah Darja 
Vudler je v svojem nagovoru strnila poročilo preteklega 
mandata. S predsednikom komisije za podelitev priznanj 
Tomažem Tošem je podelila najvišja občinska priznanja. 

Naziv častne občanke je prejela Vida Toš, nekdanja učitel-
jica na vitomarški podružnični šoli in dolgoletna predsed-
nica Kulturno-umetniškega društva (KUD) Vitomarci, pa 
zborovodja, vodja tamburaških orkestrov, fruličarskega 
krožka in recitacijske sekcije, dramska igralka, ena glavnih 
pobudnic za društveno knjižnico, urednica kulturnega 
glasila in zbornika itd. Toševa je naziv prejela za pomem-
ben doprinos k razvoju ljubiteljske kulture in vzgoje mla-
dih ter k prepoznavnosti občine.

Grb Občine je za vrhunske rezultate na področju organi-
zacijskega in strokovnega dela v športu ter pomemben 
doprinos k razvoju, promociji in ugledu občine prejel 
vodja Kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs. Pla-
keto Občine je za pomembno sooblikovanje društvene-
ga življenja in velik doprinos k prepoznavnosti in ugledu 
občine tudi zunaj njenih meja prejela Mojca Druzovič.

Priznanji županje sta prejela Turistično društvo Vitomar-
ci in mlada atletinja Taja Pučko. Priznanja za uspehe v 
izobraževanju so prejeli osnovnošolka Emina Arih, zlata 
maturantka Sara Lovrec ter študenti Tamara Kobale, Mar-
tina Lovrec, Tamara Megla, Sašo Menoni, Tjaša Mlakar in 
Domen Vršič. Nejc Vršič je kot občinski prvak v streljanju 
s športnim orožjem prejel pokal.

Na prireditvi je zaigral tamburaški orkester KUD Vitomar

12          Novice občine Sv. Andraž

Sreačanje Novinčarjev

Govor županje

Osrednja proslava ob 20. prazniku

Proslavo otvoril tamburaški orkester

Zapeli sta Zala Anžel in Taja Pučko
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ci, zapeli sta polfinalistki prireditve Otroci pojejo sloven-
ske pesmi in se veselijo Zala Anželj in Taja Pučko, nas-
topili sta Špela Pučko na klavirju in Nuša Čeh na violini, 
zapel je pevski zbor vitomarške podružnične osnovne 
šole, Nika Rojko je zaigrala na klavir, člani KUD Vitomarci 
so recitirali pesmi. Program sta povezovala Lea Vršič in 
Kristijan Majer. 

Petra Breznik

Mojca Duzovič je prejela plaketo občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, po predlogu Vinogradniško 
sadjarskega društva.

Mojca Druzovič je aktivna članica številnih društev in 
organizacij v občini. Je članica Župnijskega Karitasa in 
Rdečega križa in je redna darovalka krvi, sodeluje v upra-
vnem odboru Društva gospodinj Vitomarci, v nadzornem 
odboru Turističnega društva Vitomarci in je že štirinajs-
to leto predsednica Vinogradniško sadjarskega društva 
Vitomarci. Sodeluje tudi s Podružnično osnovno šolo 
Vitomarci in Vrtcem Vitomarci in svoje znanje prenaša 
na otroke s prirejanjem raznih delavnic, od kuhanja do 
trgatev in obiranja sadja. 

Od leta 2004  z možem Marjanom in hčerkama Polono in 
Lucijo, vodi Turistično kmetijo »Pri kapeli«, katero je prev-
zela od mame. Ponujajo domače in lokalne stvari, pred-
vsem pa se ukvarjajo s ponudbo domačih vin, marmelad, 
sokov, sušijo jabolčne krhlje in pridelajo domači kis. Z 
lastnimi vini sodelujejo na različnih prireditvah in sejmih 
v bližnji in širši okolici in tudi izven meja ter dosegajo 
zavidljiva priznanja. Velikokrat ponudijo prostore tudi 
domačim društvom za  različne dogodke in delavnice.

Mojca Druzovič je predvsem ljubiteljica penin. Na njeno 
veliko strast že nekaj let donegujejo  več vrst penin od 
suhe rose penine Polone in muškatne penine Lucije. Od 
leta 2000 je sommelierka ali vinska svetovalka. Širši okoli-
ci želi predstaviti vina, predvsem vina iz domačega okolja, 
zato se je tudi na njeno pobudo skupaj z županjo Darjo 
Vudler in Turističnim društvom ustvaril projekt Vino v čaši 
pri Andraši, ki je včeraj potekal že četrto leto zapored. 
Na njeno željo smo v občino pridobili potomko stare trte 
ter posadili Ampelografski vrt ob cerkvi.  Kot predsednica 
Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci sodeluje s 
člani in s širšo okolico, ter želi predstaviti našo občino 
ljudem od blizu in daleč ter tudi v tujino, saj v naši občini 
pridelujemo izjemno kvalitetno sadje ter vrhunska vina, 
posledično tudi zaradi izjemne angažiranosti in svetovanj 
na društvu. 

Zaradi pomembnega sooblikovanja društvenega življen-
ja in velik doprinos k prepoznavnosti občine zunaj svo-
jih meja je delo Mojce Druzovič v občini prepoznano in 
pomembno in je z njim bistveno pripomogla k ugledu 
občine, zato se ji podeli občinsko priznanje - plaketa 
občine. 
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Nejc Vršič prejel pokal za prvaka 
občine v streljanju

Svetniki v prejšnjem mandatu 
prejeli zahvalo županje

Prejemniki občinskih priznanj

Prejemnica plakete in 
prejemnik grba občine
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občinska uprava
Grb občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah je prejel 
Darko Rojs na predlog Občnega zbora KMN Vitomarci.

Začetki nogometa v Vitomarcih segajo v drugo polovi-
co sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Klub malega 
nogometa Vitomarci je pod vodstvom Jožeta Bračka in 
Albina Druzoviča postal drugi registrirani klub malega 
nogometa v tedanji državi Jugoslaviji. 

Leta 2000 je vodenje kluba prevzel Darko Rojs, ki to 
funkcijo opravlja še danes. Pod njegovim vodstvom je 
Klub malega nogometa Vitomarci postal prvak druge 
Slovenske lige in se uvrstil v prvo državno ligo malega 
nogometa. V prvoligaški sezoni so Vitomarčani osvojili 
tretje MESTO V SLOVENIJI, v ligaškem, pokalnem in mla-
dinskem državnem prvenstvu, kar velja za največji športni 
uspeh v zgodovini kluba in še danes za največji uspeh v 
moških ekipnih športih z žogo na področju Slovenskih 
goric in širše. 

Pod vodstvom Darka Rojsa klub malega nogometa or-
ganizira mednarodne turnirje Slovenske malonogometne 
reprezentance, gostili smo tudi svetovne prvake Špance, 
in prirejali druge odmevne dogodke in prireditve.

V zadnjih osemnajstih letih sta naša občina in klub pre-
poznavna tudi po eni najodmevnejših športnih prireditev 
v Spodnjem Podravju, tradicionalnem Sandijevem me-
morialu, ki ga Klub malega nogometa Vitomarci prireja v 
spomin na žal prehitro preminulega igralca Toš Sandija. 
Dogodek dosega mednarodne okvirje in  vodja tega je 
od prvega dne Darko Rojs.

Pod vodstvom Darka Rojsa, je danes v klubu včlanjenih 
100 nogometašev in navdušencev tega športa, deluje 
tudi nogometna šola, mladinska, članska in veteranska 
selekcija. Klub sodeluje v medobčinskih ligah, nastopa na 
turnirjih in drugih tekmovanjih. Osnovno vodilo delovan-
ja kluba je, da se mladi in mladi po srcu zavzeto vključu-
jejo v delo in aktivnosti, ki jih izvajajo. 

Darko Rojs kljub temu, da ni več občan naše občine, nosi 
svoj kraj v srcu in izkazuje pripadnost svoji rojstni občini 
na vseh možnih nivojih. Tudi njegovo podjetje zaposluje 
veliko  občanov občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Zaradi vrhunskih rezultatov na področju organizacijske-
ga in strokovnega dela v športu, ter pomembnega do-
prinosa k razvoju, promociji in ugledu občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah se Darku Rojsu podeli občinsko 
priznanje – grb občine.

Naziv častna občanka občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah je prejela, na predlog Kulturno umet-
niškega društva Vitomarci, gospa Vida Toš. 

»V ljubiteljski kulturi naj uživa tisti, ki si to želi« je po-
gled na ljubiteljsko kulturo ob priložnosti izrazila dobit-
nica naziva častne občanke gospa Vida Toš. Predlagatelj 
Kulturno umetniško društvo Vitomarci so med branjem 
obrazložitve pripravili tudi recitaciji Ivana Minattija Neko-
ga moraš imeti rad in Toneta Pavčka Dober dan življenje. 

Vida Toš je bila učiteljica Podružnične šole v Vitomarcih, 

na šoli je vodila otroški pevski zbor, otroški tamburaš-
ki orkester in fruličarski krožek. Bila je dolgoletna pred-
sednica Kulturno umetniškega društva Vitomarci (prej 
Prosvetnega društva Vitomarci), v katerem je vodila 
Mešani pevski zbor, Dekliški pevski zbor in Ženski pevski 
zbor. Vodila je Tamburaški orkester in Recitatorsko sek-
cijo. Preizkusila se je tudi kot dramska igralka. Zaigrala 
je v ICrefiih, pa v predstavah Ploha, Sosedov sin, Če se 
ženski jezik ne suče, Ščuka da te kap. Nazadnje je zai-
grala v Partljičevih komedijah Štajerc v Ljubljani in Politi-
ka, bolezen moja, pod režisersko taktirko svojega moža. 
Slednja je bila premierno uprizorjena leta 1999.

Delala je kot knjižničarka, bila je ena glavnih pobudnic za 
to, da se je uredila društvena knjižnica. Bila je tudi društ-
vena knjižničarka. Njena zasluga je zbrano večje število 
knjig v društveni knjižnici, ki v naši občini v okviru društva 
deluje še danes.

Uredila je kroniko društva. Bila je urednica glasila Kulturni 
utrip v Vitomarcih leta 1995, za katerega je sama zbirala 
sredstva. Bila je pobudnica in urednica zbornika Vitomar-
ci 700 let, ki je izšel leta 1997 in v njem lahko najdemo 
pomembne podatke o zgodovini, življenju in delu v naši 
občini do tistega obdobja.

Ob vprašanju, kaj je tisto najpomembnejše v njenem 
ustvarjalnem ljubiteljskem opusu, takoj pove, da je to 
izgradnja prizidka z odrom in pododrskimi prostori h 
gasilski dvorani. Zato so v društvu varčevali z denarjem, 
ki naj bi ga za vodenje oziroma svoje mentorsko delo v 
sekcijah prejemala ona in njen mož Franček. 

Svoj trud in finančna sredstva je vložila v nakup tamburic, 
na katere naši tamburaši igrajo še danes. Po njeni zaslugi 
pa v društvu še danes hranijo tamburice, narejene v tride-
setih letih prejšnjega stoletja.

Bila je aktivna tudi na lokalno političnem področju.
Za svoje kulturno prosvetno delo je prejela več priznanj 
in sicer:
- srebrno plaketo Zavoda kulturnih dejavnosti Ptuj,

14          Novice občine Sv. Andraž

Vida Toš postala častna občanka
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- plaketo za življenjsko delo Zavoda kulturnih dejavnosti 
Ptuj,
- grb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za delo na 
področju ljubiteljske kulture,
- naziva častna članica Kulturno umetniškega društva 
Vitomarci.

Gospa Vida je bila ena tistih, ki je številne generacije mla-
dih Andrašovčarjev vpeljala v svet ljubiteljske kulture. Bila 
je vzgled zaradi znanja, ki ga je delila z vsemi, ki so si 
to želeli, pa tudi zaradi svoje zagnanosti, delavnosti in 
neomajne vztrajnosti, ki je velikokrat mejila že na trmo. 
Predvsem je učila najpomembnejših vrednot in življenjs-
kega nazora, kamor sodijo ljubezen do maternega jezika, 
spoštovanje slovenske kulture in umetnosti, delavnost, 
poštenje, nesebičnost, sodelovanje in solidarnost.

S svojim strokovnim delom v okviru službovanja na os-
novni šoli in s svojim prostovoljnim dolgoletnim delom 
v društvu je izrazito zaznamovala obdobje in čas, v ka-
terem je delovala, učinki le tega pa so prepoznavni še 
danes. Tako je izredno pomembno doprinesla k razvoju 
ljubiteljske kulture in vzgoje mladih v naši občini ter k 
prepoznavnosti le te na območju Upravne enote Ptuj in 
na državnem nivoju.

Predvsem pa je verjetno najvrednejše to, da je v svoje 
ljubiteljsko delo dajala svojo dušo in srce, kar še posebej 
zaznamuje in daje vrednost njeni kulturno prosvetni ded-
iščini v našem kraju in širše.

Nazadnje je bila gospa Vida zborovodkinja Ženskemu 
pevskemu zboru. Z aktivnim delom je končala leta 2001. 

Zaradi njenega neizmernega in neprecenljivega truda ter 
strokovnega znanja na številnih področjih ljubiteljske kul-
ture, zaradi obsega dela ter predvsem kvalitete, ki jo je 
vsemu dajala in dodajala, se gospe Vidi Toš, naši šolski 
učiteljici, nenadomestljivi avtoriteti na področju ljubitel-
jske kulture, za njen neprecenljivi ustvarjalni opus na po-
dročju ljubiteljske kulture, umetnosti in vzgoje mladih, ki 
ima široke oz. globoke pozitivne učinke in na prepoznav-
nost občine, podeli naziv častna občanka Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah.

Emina Arih je prejela priznanje za odlične učne dosežke 
v osnovnošolskem izobraževanju. 

Priznanje za naziv zlata maturantka je prejela Sara 
Lovrec. 

Priznanje in denarno nagrado za študijski uspeh so 
prejeli:

- Tamara Kobale, za pridobitev naziva diplomirana inže-
nirka kemijske tehnologije;
- Tamara Megla, za naziv diplomirana biopsihologinja;
- Martina Lovrec, za naziv diplomirana biologinja;
- Sašo Menoni, diplomirani ekonomist;
- Domen Vršič, za naziv diplomirani inženir strojništva;
- Tjaša Mlakar pa je prejela priznanje in denarno nagra-
do za uspeh na magistrskem študiju, saj je prejela naziv 
magistrica zakonskih in družinskih študijev.

Občinska uprava

Člani Lovske družine Vitomarci smo 1. decembra uspešno 
izvedli »OBČINSKI LOV 2018«.

Zbrali smo se ob deveti uri dopoldne pred Lovskim do-
mom v Müžah, kjer nas je s svojo prisotnostjo počasti-
la tudi županja, Darja Vudler. Po uvodnem pozdravu in 
»zboru«, smo se pod vodstvom lovovodje, Mirka Danka, 
napotilo čez njive, travnike in gozdove. Vreme nam je 
bilo naklonjeno, zemlja rahlo zamrznjena, tako da nismo 
bilo blatni od hoje po sveže zorani zemlji. Na lovu pre-
ko Hvaletinških njiv smo uplenili dva fazana, enega zajca 
in lisico. Uplenjeni divjadi »lovski blagor«. Po končanem 
delu smo si privoščili zasluženo lovsko malico ali kot jo 
imenujemo lovci, »zadnji pogon«.

V prihodnje si želimo večjo udeležbo občanov in občank 
na tovrstnih dogodkih, ki jih ob prazniku naše občine, or-
ganizira Lovska družina Vitomarci.

Člani LD Vitomarci

Lovski zbor

Prejemnice priznanj ob dosežkih izobraževanja

Občinski lov
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16          Novice občine Sv. Andraž

V KUD Vitomarci smo tudi v letu 2018 pridno delali. De-
lovalo je trinajst sekcij, ki smo jim v jeseni dodali še eno, 
to so Bralne urice za mladostnike. Skupno smo izvedli 
ok. 150 prireditev in drugih aktivnosti ter tako presegli 
zastavljen načrt za to leto.

Kot že vrsto let, smo čez vse leto izvajali proslave, gle-
dališke predstave, kreativne delavnice, pravljične urice 
za otroke, pohode in izposojali knjige. Že četrtič zapore-
doma smo, tokrat v okviru projekta Počakaj na maj, iz-
vedli prireditev na prostem pri Hrgovi hiši Ljubezen na 
vasi, ko smo v sodelovanju z našo občino v goste pov-
abili takratnega kulturnega ministra Toneta Peršaka. V 
samem projektu je poleg gostujočih, skupno sodelovalo 
sedem domačih društev in vrtec. Sodelovali smo v pro-
jektu Muže - Srečanje Andrašovčarjev, ki ga je organi-
zirala naša Občina. Bili smo na srečanju naših rojakov v 
Baasemu v Nemčiji, kjer smo predstavili prej omenjeno 
prireditev ter odigrali prizore iz izbranih Cankarjevih del, 
saj so člani Društva Slovenski zvon iz Krefelda slovesno 
obeležili stoletnico smrti našega velikega pisatelja, pesni-
ka, esejista in dramatika. Sami smo se spominu na tega 
velikega Slovenca, zavednega narodnjaka, poklonili dru-
go nedeljo v decembru in pripravili bogat program. Bran-
je Cankarja priporočam, saj njegova dela spodbujajo k 
razmišljanju o pravici in krivicah tega sveta, pripovedujejo 
o trpljenju malega človeka, zavednega Slovenca, ki se ne 
ukloni, ki se ne vda, ki se ne sprijazni s hlapčevanjem. 
Čeprav pretežno z vsebinami, iz katerih vejejo bridkost, 
otožnost, obžalovanje in bol in so junaki tragični, njego-
va dela preveva močan navdih z ljubeznijo do domov-
ine, ozaveščanje za svobodo duha in vera v človeka, ki 
je pokončen, pravičen  in trden. Branje Cankarja je »tisto 
nekaj dobro za našo dušo«, saj nas spodbuja k razmišl-
janju o samem sebi in o razmerah, v katerih živimo.

Na srečanju gledaliških skupin je bila uspešna naša 
Odrasla gledališka skupina, saj je Petra Kostanjevec pre-
jela priznanje za najboljšo glavno žensko vlogo, Kristijan 
Majer pa je bil nominiran za najboljšo stransko moško 
vlogo – obema čestitamo! Letos sta se srečanja otroških 
skupin udeležili Otroška gledališka skupina Pavlihci in 
Mladinska skupina. Gledališka skupina Kalimero pa je, kot 
že vrsto let doslej, pripravila predstavo z obiskom Božič-
ka, s katero smo nastopili doma in tudi gostovali.

Pravljični kotiček je to leto razširil svoje delovanje, izv-
edli smo skupno kar tri delovne tedne pravljičnih uric za 
otroke v Večnamenski dvorani, ki so jih naše vrle men-
torice oz. animatorke popestrile s pravljicami, igricami, 
plesom, petjem, risanjem. Pravljični kotiček vedno tudi 
obiščejo učenci iz naše šole ter otroci iz vrtca.

Pevski zbor je prevzela nova, mlada, nadebudna zboro-
vodkinja Špela Pučko, število pevk pa je nekoliko naras-
lo. Pridno so vadili tudi tamburaši in tako so lepe pesmi 
izpod njihovih strun popestrile domala vsako pomemb-
nejšo kulturno prireditev doma. Kljub temu, da je veči-
na članic skupine Avis bila v tem letu na porodniškem 
dopustu, so tudi one vadile in nastopale. Pomembna 
pridobitev je nakup klavinove, kar bistveno pripomore h 
kvaliteti vaj in nastopov naših pevk. Prav tako je pridno 

vadila in nastopala tudi Otroška folklorna skupina.

Novost je izvajanje pouka v Muzejski šoli v okviru medn-
arodnega projekta Escape – Pobeg v šolstvo skozi čas, 
ki ga je financirala domača Občina. V muzejsko učilni-
co poleg domačinov prihajajo tudi drugi obiskovalci in 
se skupaj z nami učijo pravil lepega vedenja in olike, pa 
pravopisa, o starih slovenskih imenih mesecev, izvejo kaj 
o naših lokalnih posebnostih in znamenitostih, kot so 
barovčinov rog, skupna paša v Pesniški dolini in legen-
da o Vitomirju, seveda pa se učijo tudi matematike, ki 
je najpomembnejša naravoslovna veda, kot trdi naš zelo 
strogi učitelj matematike, ki pa običajno »požanje« smeh 
učencev namesto strahospoštovanja.

Novost je bil tudi »Čarovniški pohod«, ki smo ga združili s 
kreativnimi delavnicami ter v spremstvu naših gasilcev iz 
Müž pregnali vse »druge čarovnice in čarodeje«. Sicer pa 
smo izvedli že peti tradicionalni Valentinov pohod k »teti 
Vilmi in Stanku« v Novince, kjer nas vedno tako prijazno 
sprejmeta in pogostita – iskrena hvala, in Pohod mlado-
sti in ljubezni, ki smo ga sklenili z Večerom ljubezenske 
poezije, prav tako v gosteh pri Angeli Forštnerič, kjer 
smo ob prebiranju pesmi povezane z glasbo v prijetnem 
ambientu stare kmečke hiše, katera na svojevrsten način 
dostojanstveno ohranja svojo preteklost ter jo spretno 
povezuje z novim, vrvečim časom, začutili mir in toplino 
skoraj še neokrnjene narave ter seveda gostoljubje last-
nikov.

Pravljične urice smo dosledno izvajali enkrat vsak mesec. 
Zdaj imamo kar nekaj novih bralk oz. pripovedovalk 
pravljic in tudi tukaj število otrok in staršev narašča. V 
goste pa smo povabili tudi  pravljičarko Aleksandro Pa-
pež, ki je pri nas nastopila še na dveh drugih prireditvah 
in s svojstvenim stilom branja vedno navdušila občinstvo.

V tem letu smo dobro sodelovali z občino, šolo, župni-
jo in domačimi društvi, še največ z Društvom gospodinj 
Vitomarci, ki pripravljajo malico in posladek ter pojejo 
na naših prireditvah ter s PGD Vitomarci, ki poskrbijo 
za varnost naših otrok oz. udeležencev v prometu, ko je 
to potrebno. Sodelovali smo z ljubiteljskimi kulturniki iz 
Cerkvenjaka, Sv. Jurija ob Ščavnici, Blance in drugimi. Smo 
pa smo čez vse leto tudi gostovali drugod po Sloveniji in 
tako prispevali k prepoznavnosti naše občine.

Konec lanskega leta smo se veselili priznanja, ki ga je do-
bila naša občina – Branju prijazna občina, saj to pomeni, 
da smo vsi, ki delamo na področju ljubiteljske kulture, na 
svoj način pripomogli k razvoju bralne kulture. Po podat-
kih naše društvene knjižničarke, moje mame, pa vidimo, 
da število bralcev, predvsem mladih in število izposojenih 
knjig, v naši knjižnici raste, kar je pomemben in dober 
podatek. V začetku leta pa smo pridobili naziv status 
društva v javnem interesu, kar nam veliko pomeni in je 
na nek način priznanje našemu društvu. Gospa Vida Toš, 
naša šolska učiteljica, mentorica in dolgoletna predsedni-
ca društva je na naš predlog na občinskem prazniku pre-
jela najvišji naziv naše Občine – častna občanka Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Veliko nam pomeni, da 
so tudi predstavniki lokalne skupnosti prepoznali izreden 
in neprecenljiv pomen njenega dela na področju ljubitel-
jske kulture in vzgoje mladih ter s tem doprinos k razvoju 
in razpoznavnosti naše občine. Gospa Vida nas je učila 

KUD Vitomarci v letu 2018
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Gospa Vida nas je učila prepevanja v zboru, igranja na 
tamburice in frulice, nastopanja na odru, recitiranja ter 
prebiranja lepe slovenske besede in kar je najpomem-
bnejše - učila nas je, kako biti dobri ljudje. Ponosni in 
hvaležni smo, da smo lahko bili del njene življenjske poti 
in se od nje učili. Hvala vam, »tovarišica« Vida.

Leto bomo sklenili z Božičnim koncertom v domači cerkvi 
in s prizorom »Na Sveti večer« na otroški polnočnici v 
cerkvi v sosednjem Cerkvenjaku.

Ob vsem naštetem, iz česar, verjamem, je razbrati, veliko 
vloženega časa, truda, energije in znanja, pa je naše zadnje 
leto zaznamovalo predvsem izredno dobro sodelovanje 
med člani znotraj samega društva in vse več skupnih ak-
tivnosti, kar pomeni, da domala vsako prireditev izvedeta 
vsaj dve ali več sekcij skupaj. Sestankov nimamo veliko, 
so pa naši dogovori dobri, saj smo toliko bolj učinkoviti 
»v praksi«, to so vaje, nastopi in druge prireditve. Na to 
smo lahko res ponosni. Za dobro delo na področju lju-
biteljske kulture v tem letu se zahvaljujem vsem članom 
društva.

Vsem skupaj, našim članom ter bralkam in bralcem oz. 
vsem občanom pa želim vse dobro v letu, ki je pred nami, 
predvsem pa zdravja, miru, človeške topline, razumevan-
ja ter sodelovanja in kar je najvažnejše – ljubezni. Srečno 
2019!

mag. Valerija Ilešič Toš, predsednica

Po celoletnem delu v vinogradu in sadovnjaku, se delo 
naših članov nadaljuje preko cele zime s spravilom in na-
daljno obdelavo pridelkov. V kleti dela gotovo ne zman-
jka.

Kljub obilici dela pa naši člani vedno najdejo čas za med-
sebojno druženje in za organizacijo ali sodelovanje na 
različnih dogodkih v kraju. Tako so se zvrstili:

Muzejska šola in pohod
V nedeljo, 28. oktobra smo se člani društva zbrali pred 
POŠ Vitomarci. Nato smo imeli voden ogled muzejske 
učilnice, ki je bila na novo postavljena v naši šoli v tem 
letu.

Izredno nas je navdušila izvedba učne ure v muzejs-
ki učilnici. Doživeli smo šolo, pouk in učitelje na način 
o katerem smo slišali pripovedovati naše starše. Starejši 
udeleženci učne ure pa so se v mislih vrnili in podoživeli 
svoja otroška leta.

Po končani uri smo se odpravili na 7,5 kilometrov dolg 
pohod v Juršince. Pot so peš prehodili starejši pa tudi 
najmlajši pomladek našega društva. Dan smo zaključili 
ob harmoniki, vinski kapljici, predvsem pa ob prijetnem 
druženju.

Delavnica Pokušnja in analiza mladih vin
Na turistični kmetiji Pri kapeli je v sredo 21. novembra 
2018  potekala delavnica Pokušnja in kemična analiza 
mladih vin. Na analizo se je prineslo več kot 20 vzorcev. 
V vinih so bili izmerjeni sladkor, kislina in žveplo. Določe-

ni so bili tudi organoleptični parametri. Vsi vzorci so bili 
dobri in kvalitetni. Podana so bila navodila za nadaljnje 
ukrepe pri negi mladega vina. Strokovno mnenje je, da 
lahko pričakujemo kakovosten vinski letnik, kljub temu, 
da je po količini presegel vsa pričakovanja.

Vino v čaši pri Andraši
Člani Vinogradniško sadjarskega društva in Turističnega 
društva Vitomarci so 30. novembra 2018,  že četrtič or-
ganizirali izjemno in originalno prireditev Vino v čaši pri 
Andraši. Prireditev je potekala v Večnamenski dvorani v 
Vitomarcih. Šlo je za pokušnjo vzorcev  mladih vin naših 
pridelovalcev in spoznavanje kulture pitja vina. Sodelova-
lo je 24 ponudnikov vin našega društva. Možno je bilo 
poskusiti 53 različnih vzorcev odličnih vin. Domačo kuli-
nariko je ponudil kolektiv Gostilne 29. Za kulturni vložek 
so poskrbeli z izbrano glasbeno točko Špela Pučko in 
Nuša Čeh, na harmoniko pa je zaigral in zapel Jaka Čeh.
Višek večera je bil prihod in nagovor ministrice za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano doktorice Aleksandre Piv-
ec. Poudarila je pomen tovrstnih prireditev tudi v manjših 
občinah, saj le-te veliko doprinesejo k promociji in razvo-
ju kmetijstva v manjših krajih.

Prisotne sta nagovorili tudi predsednica društva Mojca 
Druzovič in županja Darja Vudler.

Prireditve so se med drugimi udeležili gostje iz sosednje 
Hrvaške iz občin Vinica in Donja Voča.

Letos je izjemno uspela dražba protokolarnega Andre-
jevega vina iz grozdja naše potomke stare trte. Ves izk-
upiček dražbe bo šel v dobrodelne namene in sicer 210 
evrov za streho na cerkvi in 502 evra za nakup novega 
gasilskega vozila.

Večer je v celoti uspel, obisk in odziv občanov in obiskov-
alcev iz drugih krajev na prireditvi je bil izjemen. Takšen 
odziv daje organizatorjem prireditve zagon za organi-
zacijo tudi v prihodnje.

Podelitev plakete občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah
Na predlog Društva gospodinj Vitomarci in na predlog Vi-
nogradniško sadjarskega društva je letos plaketo Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah prejela predsednica 
našega društva Mojca Druzovič. Ob podelitvi plakete so 
se vsi prisotni strinjali s predlagatelji, da je prejemnica 

društva

Jesen v Vinogradniško sadjarskem društvu

Pohod v Juršince
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v veliki meri zaslužna za pestro družabno življenje in za 
kvalitetno izvedbo prenekaterega dogodka v občini. 
Ob tej priložnosti Mojci Druzovič za prejeto plaketo 
iskreno čestitamo!

Vabilo
Ob vseh aktivnosti pa leto še ni končano. V decembru nas 
čaka še en pomemben dogodek, tradicionalni Božično 
novoletni pohod v organizaciji Vinogradniško sadjarske-
ga društva.

Pohod bo v sredo 26. decembra, na Štefanovo,  s startom 
ob 9.30 uri izpred Potomke Stare trte na trgu pred cerkvi-
jo.  Zbiranje bo 15 minut prej.

Letos nas bo pot vodila po delu  Rjavcev in Novincev.  Da 
bomo zmogli začrtano pot, se bomo na poti okrepčali s 
pijačo in  toplo malico. Obiskali bomo družine Brenholc, 
Volgemut, Forštnerič in še koga. 

O podrobnostih boste obveščeni z obvestili po pošti ne-
kaj dni pred pohodom.

Lepo vabljeni vsi občani, člani društva in simpatizerji, s 
seboj pripeljite tudi svoje prijatelje!

Ob koncu Vam v teh predprazničnih dneh člani Vinograd-
niško sadjarskega društva želimo mirne, zadovoljne in 
doživete božične praznike v krogu tistih, ki jih imate radi. 
V novem letu 2019 si lepe trenutke obogatite s dobro 
vinsko kapljico, spremljajo pa naj vas zdravje, veselje in 
osebna sreča.

Ivanka Čeh

Z mesecem oktobrom se je spet pričela nova strelska se-
zona,  s tem pa tudi novi cilji po doseganju še boljših 
rezultatov.  Delo z mladimi strelci se pospešeno nadal-
juje. Da bi zagotovili vsem strelcem enake pogoje smo 
priskrbeli štiri nove kvalitetne zračne puške HW 30S, ki so 
glede teže in velikosti primerne za mlade strelce. Sedaj 
bo treba pridno trenirati in nadgrajevati strelske sposob-
nosti, v začetku januarja bodo sledila šolska tekmovan-
ja, nato regijsko in državno prvenstvo, vmes pa poteka 
regijska liga.  V sklopu prireditev ob Občinskem prazniku 
smo izvedli tudi strelsko tekmo za pokal občine s pokali 
za kategorijo cicibani in pionirji z zračno in MK puško ter 

seštevkom obeh rezultatov za pokal Občine 2018.  Pokale 
je prispevala Občina, podelitev pa je potekala na osrednji 
slovesnosti ob Občinskem prazniku.

Posebej pa še zahvala podjetju Grafična forma Hutter, za 
donacijo nabave ene nove zračne puške.

Pokal občine 2018-rezultati:
Zr. puška:                              MK puška:                                                  
1. Vršič Nejc                         1. Kokol Domen
2. Vršič Tomaž          2. Vršič Tomaž                  
3. Hanžel Gašper                  3. Hanžel Gašper   
                
               Pokal občine 2018 – Nejc Vršič

 Strelski pozdrav!                     Marjan Horvat

Vino v čaši pri Andraši

Gasilci na ekskurziji

Mladi strelci

Strelstvo pri nas

Gasilci
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»Gasilstvo je mnogo več, je način življenja«, mi je nekoč 
dejal prijatelj gasilec. Ta stavek sem imela v mislih, ko smo 
se člani PGD Vitomarci v zgodnjem oktobrskem jutru 
odpravili na gasilsko ekskurzijo.

Pot nas je najprej vodila v Velenje, kjer smo obiskali 
Muzej premogovništva Velenje. Nekateri člani društva so 
se v spremstvu vodiča spustili v jamo nekdanjega pre-
mogovnika, drugi smo si ogledali Muzej premogovništva 
Velenje. Videli smo prikaz dela in način življenja tamka-
jšnjih rudarjev (knapov) nekoč, njihova delovna orodja, 
delovne pripomočke, oblačila in način življenja rudarske 
družine ter nevarnosti, ki so vsakodnevno prežale na njih. 
Zato ni nič presenetljivega, da je pred vhodom v jašek bil 
napis: Srečno!, kajti srečo so res potrebovali, da so se po 
napornem in nevarnem delu vrnili na površje iz globine 
200 metrov, 300 metrov in več globoko. V pestri 143-let-
ni zgodovini Premogovnika Velenje je zapisanih mnogo 
pomembnih mejnikov in vsak naslednji je bil naprednejši 
in varnejši za življenje in delo rudarjev. Pomembno za-
nimiv je bil pogled na sušenje njihovih delovnih oblačil, 
ki so danes le še opomnik na tiste čase. Prebrala sem tudi 
zanimiv podatek, da je bil premogovnik tudi v naši bližini 
– pri Makolah. Aktivni premogovnik Velenje ima danes 
Prostovoljno gasilsko industrijsko društvo, v okviru kat-
erega deluje Poklicna gasilska in reševalna enota. 

Nedaleč stran od muzeja se nahaja PGD Velenje, ki je 
bila naša naslednja postaja. Sprejel nas je poveljnik PGD 
Velenje Bojan Brvar. Predstavil nam je pestro 120-let-
no zgodovino društva, razkazal moderna gasilska vozi-
la in gasilsko opremo. To je bila prava »paša« za naše 
oči, predvsem so bili fascinirani naši operativni gasilci. 
Povedal nam je tudi, da znotraj PGD Velenje deluje Pok-
licna gasilska enota, ki pokriva velik del Šaleške doline. 
Dejal je, da so največjo in najbolj zahtevno intervencijo 
– reševanje imeli pred desetimi leti, ko je gorela Tovar-
na gospodinjske opreme Gorenje in pred tremi leti, ko 
je bil na tem območju velik žled in vetrolom. Takrat so 
gasilci spali kar v gasilskem domu in se izmenjevali pri 
reševanju. Tukaj smo imeli tudi okusno malico, nato smo 
se odpeljali v Poklicno gasilsko enoto Celje. Pričakal nas 
je poveljnik enote in nas ob predvajanju filma seznanil z 
delovanjem poklicne gasilske enote. Ogledali smo si tudi 
prostor, kjer 24 ur dnevno na monitorju spremljajo doga-
janje na terenu v Celju ter ožji in širši okolici. S pomoč-
jo teh naprav lahko hitro posredujejo pri reševanju vseh 
vrst požarov, nesreč in nezgod. Razkazal nam je moderna 
gasilska vozila in opremo, ogledali smo si tudi odsluže-
na gasilska vozila. Povedal je, da imajo vsak dan  precej 
intervencij pri prometnih nesrečah, požarih, nezgodah, 
reševanj iz hiš in stolpnic, reševanj na vodi in v vodi, po-
maga pa jim tudi pes reševalec.

Pozno popoldne smo v bližini Celja imeli kosilo, nato 
smo se odpeljali do Šmartinskega jezera, ki pa trenut-
no ni dobro vzdrževano. Upam, da bodo odgovorni znali 
poskrbeti za ta naravni biser.

Začelo se je mračiti, ko smo se ustavili pri fontani piva v 
Žalcu. Po osvežitvi sta nas naša prijazna šoferja Tonček in 
Bojan odpeljala proti Štajerski. Bila je skoraj polnoč, ko 
smo se »izkrcali« pred našim gasilskim domom in polni 
mnogih lepih vtisov odšli vsak na svoj dom.

Na koncu bi v zvezi z gasilci dodala še misel, ki jo je ne-
koč izrekel naš gasilec Srečko: »Lepo je biti gasilec, še 
posebej takrat, ko ti nekdo samo s skromno besedo hva-
la, stiskom roke in pogledom pove, da ti je hvaležen za 
pomoč.« Slovenski gasilci so naši junaki! Gasilci, HVALA!

Ema Ilešič

V  torek, 20. 11. 2018 so učenci  POŠ Vitomarci v okvi-
ru občinskega praznika zapeli na prireditvi Otroci pojejo 
slovenske pesmi in se veselijo, ki jo že peto leto zapored 
organizira Radio Ptuj v sodelovanju z občino Sveti An-
draž.

Ta projekt Radio Ptuj izvaja že peto leto in naša šola 
sodeluje že od začetka. V teh petih letih so nas v polfinalu 
zastopale Nuša Gavez, Nina Toš, Zala Anželj in Taja Pučko. 
Lansko leto se je Taja Pučko v mlajši kategoriji uvrstila 
tudi v finale, ki je potekalo na OŠ Ljudski vrt, kjer nas je 
odlično zastopala. V finalu pa je pred tremi leti zapela 
tudi Nina Toš. 

Ta večer so nam  s svojim petjem polepšali  Zala Anželj, 
Lana Grnjak,  Aneja Zorman, Nika Kuri, Zala Kuri, Polonca 
Ljubec in Taja Pučko.

Deklice so odlično zapele, zato je imela komisija zelo 
težko delo. V mlajši kategoriji je v polfinale napredova-
la Zala Anželj, učenka 4. razreda, ki je  zapela  pesem z 
naslovom Malo miru, ki jo v originalu poje Irena Tratnik. 
V starejši je uspelo Taji Pučko, učenki šestega razreda s 
pesmijo Ule Ložar Nikoli nisi sam.

Prireditev so popestrili  tudi pevci otroškega pevskega 
zbora podružnice Vitomarci.

Zala in Taja bosta predstavljali podružnično šolo na pol-
finalu nekje v mesecu aprilu ali maju. Zato vas že sedaj 
vabim da ju spodbujate na njunem nastopu.

Marjana Gomzi, vodja POŠ Vitomarci

društva/šola

Nastopajoče

Otroci pojejo
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Laura Draškovič: Zjutraj smo predstavniki razredov pri-
pravili pogrinjek za zajtrk. Po zajtrku smo imeli različna 
predavanja in delavnice. Učenci 5. in 6. razreda smo se 
pogovarjali o škodljivosti kajenja. Ob koncu smo imeli 
plesno uro s Plesno šolo Samba. Naučili smo se ples.

Žan Hauzer: Za zajtrk smo jedli domači kruh, maslo, 
mleko in med ter jabolko. Delali smo plakate o kajenju. 
Počutil sem se odlično.

Tara Korenjak: Predstavili smo plakate o kajenju. Nazad-
nje smo imeli plesno uro. Danes je bil super dan! Jupi!

V četrtek, 6. 12. smo imeli tehniški dan, ki se je začel ob 
osmih.  Do malice smo izdelovali snežinke iz kljukic za 
obešanje perila. Nadaljevali smo  z izdelavo snežaka. Na 
lesene krogce smo nanesli belo akrilno barvo. Nato smo 
z akrilnimi barvami narisali oči, korenček in gumbe.  Nanj 
smo prilepili šal iz filca. Ki smo izdelke končali, smo šli 
k malici.  Za malico so bili parklji in čaj. Ker je ponoči 
hodil Miklavž, smo od kuharice dobili vsak dva bombona 
in Kinder jajčko.  Po malici smo nadaljevali delo v razredu.  
Sledil je še zadnji izdelek- Božiček.  Med delom smo se 
zabavali.  Po končanem delu smo pospravili razred in se 
še malo pogovarjali.  Prišel je čas za kosilo, zato smo si 

umili roke. Po okusnem kosilu smo šli domov.
Ta tehniški dan mi je bil  zelo zabaven.

Sara Krepša, 6.b

6. 12. 2018 smo imeli tehniški dan. Ko smo prišli v učilnico 
nas je na mizi čakalo presenečenje. Ponoči je vsakemu uč-
encu na mizo Miklavž nastavil vrečkico z radirko, svinčni-
kom in dvema čokoladicama.

Nato je v razred prišla učiteljica in pripravili smo se na 
delo. Ta dan smo izdelovali izdelke za novoletni bazar. Iz 
ščipalk smo izdelali snežinke. Snežinke smo izdelali tako, 
da smo jih vzeli narazen in jih s hrbti zlepili skupaj. Za 
izdelavo ene smo potrebovali 8  ščipalk.  Na koncu smo 
iz plastenk za Aktimel izdelali Božička.

Gašper Meglič, 6.b

V četrtek smo imeli tehniški dan, kjer smo izdelovali 
okraske za bazar. Zjutraj smo prišli v šolo  kot običaj-
no.  Dejavnosti so se začele ob 8.00.  Ta dan smo dela-
li zvezdice iz kljukic, snežake iz lesa in Božičke iz malih 
plastenk.  Ko smo z delom končali smo zvezdice obesili v 
razredu na luči. Ostalo pa smo dali sušit.
Ta dan mi je bil zelo poučen.

Žan Repič, 6.b

Predstavniki razredov smo pripravili pogrinjek 
za zajtrk

Izdelovanje zvezde

Vodja šole, ga. Marjana Gomzi je spregovorila o 
pomenu zajtrka za naše zdravje

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tehniški dan

Božički,  končni izdelek

Novice 66.indd   20 14.12.2018   05:41:05



December 2018         21

Na POŠ Vitomarci imamo tudi planinski krožek. Sodeluje-
mo s Planinskim društvom iz Lenarta. 

Tako smo se 17. novembra 2018, na lep sončen in hladen 
dan podali na naš prvi planinski pohod na Roglo. Pot nas 
je vodila po mehkih gozdnih tleh od Klopnega vrha do 
Doma na Pesku.

Prijetno utrujeni smo se pogreli na naši zadnji točki. 
Preživeli smo lep dan v prijetni družbi.

Milena Zagoršek, mentorica krožka

Moji lubi Slovenci
Derendingen, 15. 10. 1575

25 let že mineva odkar sem napisal svoji dve prvi knjigi. 
Abecednik je Slovence naučil brati in pisati, Katekizem pa 
ljudem pove vse o verskih naukih, protestantskih; vse na-
pake v cerkvi in kaj bi morali spremeniti. Na Katekizem 
sem zelo ponosen, da sem ljudem pokazal kaj se v cerkvi 
dogaja in zakaj sem postal protestant. Cerkev je imela 
nehuman odnos do ljudi, ker so morali plačevati odpus-
tke za svoje grehe. Jaz pa vem, da ljudje ne potrebujejo 
posrednika z Bogom, zato z Luthrom podpirava protens-
tatizem in ga bova nadaljevala do smrti. Ko sem leta 1545 
prišel v Slovenijo, me je bilo sram, da preprosti ljudje 
niso znali brati in pisati. Zato sem se odločil, da za njih 
napišem knjigo po kateri se bodo ljudje učili. Pokazati 
sem jim moral tudi, da cerkev ne dela prav, saj bi mora-
la biti Biblija prevedena v materni jezik, da jo lahko vsi 
razumejo. Moram pa priznati, da je knjige bilo še lahko 
napisati in natisniti, težje jih je bilo pretihotapiti v Slo-
venijo. Ampak sem dobil zamisel, da bi jih pretihotapil 
v vinskih sodih. Malo sem bil na trnih, če se bo vse lepo 
izteklo. Ampak so knjige srečno prispele v Slovenijo. V 
Nemčiji uživam v miru s svojo tretjo ženo. Vsako nedeljo 
hodiva k maši. Potem se še dobimo s prijatelji na kavi in 
uživamo v lepem vremenu. Edino kar me moti je moja 
bolezen. Imenuje se šen in mi onemogoča, da bi lahko 
hodil kam daleč. Bolezen poskušam omiliti z Pruntom. 
Do svoje smrti bi še rad izpolnil svojo željo, da obiščem 
grob očeta in matere na Dolenjskem. Pošiljam vam lepe 
pozdrave in želje.

Vaš Primož Trubar
Ticiano Esih, 9. b

šola

Postanek na poti

Planinski pohod

Zvezde, končni izdelek

Izdelovanje božičkov

Trubarjevo pismo Slovencem

5. b v slikah ...

Likovno ustvarjanje, Alina Pajek: Noč čarovnic

Pri naravoslovju si pripravljamo zdrav zajtrk
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Izdelali smo uporaben izdelek iz pločevinke

Letni časi

Želod

Strašilo

1. in 2. razred v slikah ...

Maketa

Polžek
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OBISK REŠEVALCA iz ZD Ptuj 
26. 10. 2018 

- Spoznavanje poklica reševalca (kako je oblečen?, kaj 
počne?, komu pomaga?); 
- ogled reševalnega vozila od znotraj; 
- vožnja z rešilcem s prižgano sireno po asfaltnem igrišču.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 petek, 16. 11. 2018 

ZAJTRK 
- Priprava slavnostnega pogrinjka; 
- pogovor: danes in nekoč (elektrika, sveče, petrolejke, 
stare posode); 
- zajtrk: domače mleko in črni kruh, maslo, med, jabolka;
- prisotnost županje. 

DRUŠTVO ČEBELARJEV VITOMARCI 
- Pogovor o čebelah; 
- risanka: Čebelica Maja (rojstvo čebele); 
- ples kranjske sivke;
- pobarvanka, delovni list; 
- poslikava novega panja.

vrtec

Vrtec Vitomarci

Reševalec predstavil vozilo

Skupinska fotografija

Slovenski zajtrk

Slovenski zajtrk, starejši otroci

Pogovor o čebelah
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