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uredništvo
Spoštovane bralke in bralci Novic občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah!
Zakorakali smo globoko v pomlad, pa tudi zima se je
letos kar hitro poslovila. Že smo kmetje in vrtičkarji
pridno začeli z delom na poljih in vrtovih.
Vsi smo pa v pričakovanju poletja in dopustovanja
na morju, da se odpočijemo od dela spomladi in da
za hip uidemo tempu vsakdana in skrbem.
V prejšnjih mesecih se je v naši občini dogajalo kar
nekaj. Več o tem si seveda lahko preberete v tej številki Novic.
Društva in druge skupine pa pridno pripravljajo dogodke in aktivnosti v smereh kjer delujejo, zato jim
namenite obisk in kakšen evro, da bosta njihov trud
in delo vsaj deloma poplačana. Ne pozabite biti aktivni tudi sami, tako doma kot v družbi, saj to krepi
duha in telo. Pridružite se kakšnemu društvu, saj

boste zagotovo zelo prav prišli.
Tudi občina pridno investira v prenove in nove
pridobitve, zato vas vabim, da se udeležite otvoritev
in pokažete podporo delu, ki ga izvajajo.
Kot član uredniškega odbora vas pa vabim tudi, da
se vključite v ustvarjanje Novic s kakšnim člankom,
s kakšno idejo ali pa že s sodelovanjem v akciji #andraz365, kjer lahko kakšno fotografijo, ki vam je res
posebej lepo uspela, pošljete občinski upravi, ta pa
jo bo objavila na socialnih mrežah.
V imenu uredniškega odbora vam želim, da velikonočne praznike preživite v krogu svojih najdražjih, veselo in razigrano, predvsem pa zdravo in polno ljubezni. Naj vam bo mirno in lepo.

Kristijan Majer,
odgovorni urednik

Novice št. 68 bodo praviloma izšle 20. junija 2019. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fotografij...)
je najkasneje do vključno 10. junija 2019. Prispevke posredujte na elektronski naslov:
		Uredniški odbor
novice@sv-andraz.si ali na prenosljivem mediju občinski upravi.
OBVESTILA

VABILA

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

Turistično društvo Vitomarci in Turistično društvo Trnovska vas prirejata Vleko vrvi med Prekmenci.

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

Vleka bo potekala 30. junija 2019 od 14. ure naperj pri
Pesniškem mostu, ki povezuje obe občini.
Vabljeni!

TD Vitomarci

Občinska uprava in TIC Vitomarci

Vaški odbor Drbetinci vabi vse občane na kresovanje
na Ostragovi.

Do napolnitve kontejnerja bo potekala ZBIRALNA
AKCIJA STAREGA PAPIRJA.

Kresovanje bo potekala na velikonočno nedeljo
zvečer, 21. 4. 2019.

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.

Vaški odbor Drbetinci

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč pri zbiranju.
Vrtec in šola Vitomarci

Odrasla gledališka skupina KUD Vitomarci na velikonočni ponedeljek pripravlja še zadnjo ponovitev
predstave (H)Amlet v Slovenskih goricah.
Vabljeni 22. 4. 2019 ob 18. uri v Večnamensko dvorano Vitomarci. Obiskala nas bosta tudi Tone Partljič in
selektor JSKD obmoćne izpostave Ptuj, zato potrebujemo tudi “glasno” publiko.
KUD Vitomarci

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.
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županja

Županjin uvodnik
Spoštovane občanke, spoštovani občani
Kar nekaj časa je minilo od izdaje prejšnje številke, zato
boste lahko tokrat prebrali številne novice in se seznanili
z aktivnostmi, ki so se in se še bodo odvile na območju
naše občine.
Trenutno največ aktivnosti posvečamo ureditvi infrastrukture v Drbetincih, kjer bo investicija zaključena v
prvi polovici meseca maja. Podrobnejše informacije vam
predstavljamo v posebnem članku v nadaljevanju.

Največji pridobitvi, ki smo jih pridobili s projektoma »DETOX« in »ESCAPE« sta Hrgova domačija in Interaktivna
učilnica šolstva skozi čas, na katerih tudi gradimo osnovni
turistični produkt.
Z letošnjim letom bodo v Hrgovi domačiji možne tudi
nočitve, na slami, čisto po domače, da bodo lahko današnje generacije občutile kakšno je bilo življenje nekoč.
Interaktivna učilnica je namenjena širokemu krogu skupin, od šolarjev, delovnim skupinam, do upokojencev.
Gre za prikaz izvajanja pouka kot nekoč, kjer se turisti
prelevijo v učence, pouk pa izvajajo čisto pravi in strogi
učitelji. Naučili vas bodo lepopisja, računstva in lepega
vedenja. Za konec boste prejeli tudi čisto pravo spričevalo.
Če se zdi, da smo še včeraj nazdravljali s šampanjcem
novemu letu, so za nami že skoraj 4 meseci novega leta
in pred nami so tudi velikonočni in prvomajski prazniki
ter šolske počitnice. Čas, ko ga namenimo tistim stvarem,
ki jih imamo radi. Svojim bližjim, raznim aktivnostim, ki
nas razveseljujejo, pa tudi delovnim opravilom, za katere
ob normalnih delovnikih ostane premalo časa.
Izkoristite proste dneve kar se da lepo, da vam bodo na
njih ostali čudoviti spomini.
Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike, polno
sreče in miline, vere, upanja in ljubezni.
S spoštovanjem

Darja Vudler, županja

Županje ob dnevu žena
Ob dnevu žena smo se županje zbrale v Ljutomeru.

Županja Darja Vudler
V sklopu projekta izgradnje kolesarskih poti na območju
Slovenskih goric iz dogovora za razvoj regij, v katerega je
vključena tudi naša občina, smo v postopku izbire projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo
kolesarskih poti. V pripravi je tudi razpis za nadaljevanje
ureditve kanalizacije čez center Vitomarcev.
V letošnjem letu bomo uredili še vodovod in cesto na
Ostragovi, ter uredili večnamenski prostor v kleti pod
občinsko stavbo.
Pomladni in poletni meseci bodo ponovno namenjeni prireditvam, zato vas že danes povabim, da se jih
udeležite in s tem vzpodbujate lokalna društva. Kaj vse se
bo odvijalo spremljate na naši facebook in spletni strani.
Na občini se v sodelovanju s Turistično informacijskim
centrom pospešeno pripravljamo na otvoritev turistične
sezone, zato bomo v ta namen izvedli dan odprtih vrat
vseh kulturnih in ostalih znamenitosti naše občine in s
tem otvorili sezono. Dan odprtih vrat bo potekal v soboto
18. maja.

Pripravljale smo prleško gibanico
V petek, 8. marca 2019, na dan žena, smo slovenske
županje obiskale kolegico županjo, mag. Olgo Karba, ki
že tretji mandat uspešno vodi Občino Ljutomer. Obiskali
smo čudovito pridobitev - Vrtec Cezanjevci, kjer je bilo
snemanje oddaje Dobro jutro in kjer smo se ob pomoči
Nine Žuman v kuhinji vrtca v Cezanjevcih učile pripravljati prleško gibanico. Spoznale smo številne kulinarične
dobrote in zanimivosti občine Ljutomer in se polne vtisov
vrnile vsaka v svojo občino.

Darja Vudler, županja
April 2019
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Župan prestolnice sprejel županje
V Ljubljani so se 12.2.2019 prvič v novem mandatu sestale županje slovenskih občin, ki sodelujejo v sklopu
Skupnosti občin Slovenije v Klubu županj. Srečanje je
potekalo prvič po nastopu njihovega novega mandata
po lokalnih volitvah 2018 in je bilo namenjeno spoznavanju novoizvoljenih županj in načrtovanju dejavnosti
podporne mreže v naslednjem obdobju. Županjam se je
pridružil tudi župan glavnega mesta Zoran Janković, ki je
predstavil svojo izkušnjo z vodenjem največje slovenske
občine in se z županjami pogovoril o principih in izzivih
uspešnega vodenja občin.

V nadaljevanju so se županje sestale tudi z Natašo Briški,
novinarko, voditeljico, svetovalko za tradicionalne, nove
medije in družbena omrežja ter soustanoviteljico Metine
liste, ki je z županjami spregovorila o tkanju povezav in
mrež, komuniciranju z javnostmi in pojavljanju v medijih. Predstavila je analizo o pojavljanju žensk v medijih,
ki jo redno pripravlja Metina lista, predstavila je razlike
med komunikacijo z moškimi in ženskimi javnimi osebami, še posebej pa je opozorila, da večina medijev ne
polaga večje pažnje na enakopravno medijsko izpostavljenost spolov. Z županjami je delila tudi svojo izkušnjo z
ekspedicijo na Severni tečaj in izpostavila, da lahko ženke
ravno tako kot moški dosežejo vse, kar si zastavijo.

Slovenske županje pri Zoranu Jankoviću
Župan glavnega mesta je uvodoma izpostavil zadovoljstvo, da se je Klub županj za svoje prvo srečanje sestal
prav v Ljubljani ter, da je novice o njihovem obisku bil
zelo vesel. V pogovoru z županjami je izpostavil zlasti,
kako pomembno je, da se držiš zastavljenih ciljev, danih
obljub in se zlahka ne vdaš, kadar nastopijo težave. Poseben poudarek je dal kvalitetni občinski upravi, izboru
najboljših kadrov, sodelujočem, odprtem odnosu znotraj
nje in pripravljenosti za pogovore tako z zaposlenimi kot
občankami in občani. Povedal je, da so izkušnje in težave
slednjih tiste, ki ga pri njegovem delu pogosto pretresejo
a obenem predstavljajo motivacijo za spremembo politik
v mestu. A priznava, da teh sprememb ne bi bilo brez
dobrega sodelovanja z občinskimi svetnicami in svetniki
ter občinsko upravo, ki postori vse potrebno za njihovo
izvajanje. Ob tem, ko je predstavil načrtovane projekte
Mestne občine Ljubljana je poudaril, da je za uspešno
vodenje občine potrebno verjeti v to, kar govoriš. Zato
velikokrat v javnosti pove, da je Ljubljana najlepše mesto,
saj v to verjame, verjame pa tudi, da bodo to pozitivno
sporočilo začutili drugi.
4
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O preteklih aktivnostih mreže in možnih dejavnostih v prihodnje so županje spregovorile z Romano Lesjak, županjo Občine Črne na Koroškem in Jasmino Vidmar, generalno sekretarko SOS. Odločile so se, da bodo model Kluba
županj nadaljevale, naslednja srečanja bodo tako potekala vsakič v občini, ki jo vodi ena izmed županj. Naslednje
srečanje bo že 8. marca, ob mednarodnem dnevu žensk,
v občini Ljutomer, nanj pa bodo povabile uspešne ženske
iz univerzitetnih, podjetniških in medijskih voda.
Klub županj je pod okriljem Skupnosti občin Slovenije
nastal leta 2014 kot prostor medsebojne izmenjave izkušenj in podporne mreže žensk v lokalni politiki. Nastal
je z zavedanjem, da uravnoteženje prostorov odločanja
vpliva na oblikovanje politik, ki čim širše zaobjemajo in
vključujejo različne potrebe in pričakovanja občank in
občanov ter, da uspešnost žensk v politiki dolgoročno
pozitivno vpliva tudi na pripravljenost žensk za vstopanje
v lokalno politiko.

Skupnost občin Slovenije

Novice občine Sv. Andraž
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županja/občinski svet

Parlamentarke in županje
V Državnem zboru RS je v četrtek, 31. 1. 2019, potekalo
prvo srečanje Kluba poslank in Kluba Županj. Dogodka
se je udeležil tudi predsednik Državnega zbora RS Dejan
Židan, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil in jim predstavil aktualne teme, s katerimi se ukvarja državni zbor.
Predsednica Kluba poslank, Suzana Lep Šimenko je predstavila dosedanje delo Kluba poslank in načrte, ki jih imajo v prihodnje. Županje in Jasmina Vidmar iz sekretariata
SOS, so predstavile dosedanje delo Kluba županj ter vrsto
težav, s katerimi se soočajo županje pri svojem delu. Prisotne so se dogovorile, da bodo vzpostavile tesno sodelovanje na različni področjih dela tako poslank kot županj.
Dogovorile so se tudi za temo skupne problemske okrogle mize in raziskovalne naloge, ki bo naročena za potrebe preverjanja - katere instrumente države v EU uporabljajo za ohranjanje poseljenosti obmejnih področij in
področij, ki so manj razvita oz. kakšne politike skladnega
regionalnega razvoja vodijo. Prav tako so se dogovorile,
da bodo vzpostavile čim bolj neposredno komunikacijo
pri temah, ki jih obravnava Državni zbor in zadevajo delovanje, organiziranje in financiranje občin.

Skupnost občin Slovenije

Seje občinskega sveta
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru pravic
in dolžnosti Občine, je v času od decembra 2018 do konca marca 2019 odločal na treh rednih sejah in eni dopisni
seji:
1. 20. decembra 2018; 2. redna seja; prisotnih 6 članov Občinskega sveta:
Na seji sprejeto:
1. Tretji rebalans proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2018.
2. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne
dežurne pogrebne službe v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah po skrajšanem postopku.

Županje v parlamentu
3. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah.
4. Sklep o imenovanju članov odborov in komisij Občinskega sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
5. Sklepa o imenovanju člana v svet zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci.
6. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora javnega glasila Novice Občine Sv. Andraž
v Slovenskih goricah.
7. Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini
Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
8. Sklep o potrditvi poravnave po zapisniku glavne
obravnave v zvezi z zadevo Kmetijska zadruga.
2. 31. januarja 2019; 3. redna seja; prisotnih 6 članov
Občinskega sveta:
Na seji sprejeto:
1. Predlog proračuna za leto 2019 v prvi obravnavi.
2. Predlog proračuna za leto 2020 v prvi obravnavi.
3. Sprememba sklepa o določitvi cene programov vrtca v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
4. Soglasje k podaljšanju koncesije za opravljanje zasebne
zdravstvene dejavnosti – nega in patronaža na domu.
5. Sprememba sklepa o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora javnega glasila Novice Občine
Sv. Andraž v Slovenskih goricah.
3. 28. februarja 2019; 4. redna seja; prisotnih 5 članov
Občinskega sveta:
Na seji sprejeto:
1. Proračun za leto 2019.
2. Proračun za leto 2020.
3. Letni program kulture za leti 2019 in 2020.
4. Letni program športa za leti 2019 in 2020.
5. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019.
6. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Sprejet po skrajšanem postopku.
7. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Sprejet
po skrajšanem postopku.
8. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje
April 2019
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občinski svet/občinska uprava
meje parcele v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Sprejet po skrajšanem postopku.
8. Osnutek Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah v prvi obravnavi.
9. Osnutek Poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah v prvi obravnavi.
10. Sklep o določitvi cene programov vrtca 2019 v Občini
Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
11. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o najemu dvoran,
telovadnic, sejnih sob in ostalih prostorov v Občini Sveti
Andraž v Slovenskih goricah.

bomo izvedli festival, ki temelji na druženju, spoznavanju
kulinarike in enologije območja.

4. Od 21. 3. 2019 do torka 26. 3. 2019 do 12. ure; 1.
dopisna seja; prisotnih 5 članov Občinskega sveta:
Na seji sprejeto:
1. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Juršinci.
2. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Destrnik.
3. Sklep o spremembi poteka meje med Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občino Cerkvenjak.

Petra Breznik

Evropski spomin: WALLS

31. januarja 2019 je bila podana prijava projekta WALLS
iz Evropskega programa Evropa za državljane. Projekt
temelji na ohranjanju spomina na pomembne prebojne
dogodke v Evropi leta 1989. Skozi aktivnosti projektnih
partnerjev bomo med širšo javnostjo spodbujali razprave
v okviru različnih pogledov na ekonomske migracije in
ozaveščali o pomembnosti poznavanja vzrokov in posledic.
V sklopu projekta se bodo na območju občine Sv. Andraž
v Slov. goricah predvajali filmi na temo migracij, spominski ponatis reprezentativnih literarnih del, spominsko
srečanje izseljencev, projektnim partnerjem pa bodo podarjena drevesa Evropskega spomina.

Čiščenje prostora
Prostor bo tako po letih zapuščenosti dobil novo osveženo podobo za izvedbo aktivnosti v organizaciji in izvedbi
lokalnih društev ter občinske uprave.

V projektu sodelujejo Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
kot vodilni partner, Slovensko prosvetno društvo ZARJA
iz Avstrije, Slovenski zvon Krefeld iz Nemčije, Zveza
Slovencev na Madžarskem iz Madžarske, Ekonomska
fakulteta Univerze v Bihaću iz Bosne in Hercegovine,
Pomurski muzej Murska Sobota ter Inštitut za narodnostna vprašanja. Rezultate pričakujemo v začetku poletja.

Gordana Šori

Obnova kletnih prostorov občine
Konec leta 2018 smo s strani Agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, prejeli odločbo o pravicah do sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Na podlagi odločbe, so se v začetku leta pričela izvajati
pripravljalna dela za obnovo prostorov in preureditev v
Večgeneracijski center Vitomarci – E(t)NOTEKA. V spomladnih dnevih bomo pričeli z gradbenimi deli in popolno ureditvijo prostora, nadaljevali pa z opremljanjem
prostora za izvedbo aktivnosti. Skupaj s projektnim partnerjem Vinogradniško-sadjarskim društvom Vitomarci
6
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Pripravljalna dela za obnovo v polnem teku
S svojo opremo in ureditvijo bo E(t)NOTEKA primerna za
izvedbo različnih delavnic in predavanj lokalnih društev,
posameznikov ter gostov. V njej se bodo odvijali sprejemi skupin turistov in gostov, hkrati pa bo tudi prostor
za promocijo izdelkov lokalnih ponudnikov.

Gordana Šori
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Nepovratna sredstva za izgradnjo MKČN
Občina Sv. Andraž v Slov. goricah je 18. 3. 2019 objavila
Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sv.
Andraž v Slov. goricah v letu 2019.
Razpis je odprt od 18. 3. 2019 do porabe sredstev, najkasneje do 30. 9. 2019 do 12. 00 ure.
Vloge je potrebno oddati do 12.00 ure, dne:
1. 03.05.2019 – ZA PRVO ODPIRANJE;
2. 28.06.2019 – ZA DRUGO ODPIRANJE (v kolikor
sredstva ne bodo porabljena);
3. 27.09.2019 – ZA TRETJE ODPIRANJE (v kolikor
sredstva ne bodo porabljena).
Zadnji rok za vložitev je 30. 9. 2019 do 12.00 ure po načelu sprejemne teorije. Sredstva se razdelijo med vlagatelje
do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas
prejetja. Vloge se pošljejo na naslov: Občina Sv. Andraž
v Slov. goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci s pripisom
»Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje MKČN«.

Ali potrebujete čistilno napravo takoj?
Ali v tem trenutku zadostuje vaša greznica in ne rabite
storiti ničesar?
Ali lahko vašo greznico le nadgradite?
Ali se že lahko ali pa se boste lahko priklopili na čistilno
napravo v prihodnosti?
Ali boste morali imeti čistilno napravo oz. novo greznico
ob vaši prvi rekonstrukciji vašega objekta?

Obisk s Pošte

Občinska uprava

Obiskal nas je direktor PE Maribor Pošte Slovenije, g.
Janez Pernek, s katerim je županja Darja Vudler opravila
ogled Poštne poslovalnice. Pogovor je tekel o nadaljnjih strategijah Pošte Slovenije na področju pogodbenih
pošt in možnostih povišanja prihodkov pogodbene pošte
Vitomarci. Prav tako sta se dogovorila o podaljšanju brezplačnega najema.

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

Občinska uprava

Popis greznic, čistilnih naprav ...
Obveščamo vas, da bomo v spomladanskih in poletnih
mesecih izvedli popise naprav za odvajanje in čiščenje
komunalnih voda, z namenom, da vam bomo lahko sporočili, kakšno rešitev potrebujete za vaš konkreten objekt
glede odvajanja in čiščenja komunalnih voda.
Na vašem domu vas bo obiskala pooblaščena oseba, napotena s strani Občine, ki se bo identificirala z občinsko
izkaznico. Datume obiskov po posameznih vaseh bomo
poslali naknadno.

Obisk direktorta PE Maribor Pošte Slovenije

Prosimo vas, da:
1. osebi pokažete lokacijo vaše naprave za odvajanje
in čiščenje komunalnih voda, ki bo koordinatno natančno določila lokacijo,
2. da imate pripravljeno gradbeno dovoljenje, ki ga
bo pooblaščena oseba skopirala,
3. da ogovorite na kratek vprašalnik in sporočite osebi druge pomembne podatke, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih voda.

Še vedno vas naprošamo, da zaradi možnosti
ohranitve poštne poslovalnice in turistično informacijskega centra, čim več koristite njihove storitve.

Po popisu bomo na občinski upravi proučili vsak posamezni primer in vam sporočili kakšno rešitev potrebujete
za vas v tem trenutku.

Sporočamo vam nekaj pomembnih informacij glede
investicije v Drbetincih.

Odgovorili vam bomo na vprašanja:

Občinska uprava

Investicija v Drbetincih

1. Rok za dokončanje investicije v Drbetincih je 15.5.2019.
Pogodbena vrednost investicije je 350.272,46 EUR z ddv.
April 2019
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občinska uprava
2. V sklopu tega dela investicije bodo:
-urejena in zaključena vsa dela po levi strani trase gledano iz križišča pri Antonekovi kapeli navzgor (urejeni
oporni zidovi, ki so predvideni po projektu, urejeni nasipi,
robniki, zasaditve in podobno),
-urejeno bo cestišče v širini 3,5 metrov + bankina 0,5 metra + cesta Grdja,
-urejena bo javna razsvetljava – 26 kandelabrov po celotni trasi,
-v tla bo položen cevovod za elektriko po celotni trasi –
kabli bodo vpeljani v cevi v roku enega leta po zaključku
te faze,
-urejena bo prometna signalizacija.

je in izvedbo ločiti na del Trnovska vas, Sveti Andraž in
Cerkvenjak. Predvidevamo, da so realne možnosti, da se
izgradnja prične v letu 2020, najkasneje jeseni, upamo, da
že spomladi, v kolikor ne bo zapletov pri izbiri izvajalcev.

3. Med zaključnim delom zemljišča in javno razsvetljavo
bo ostal dvometrski pas, ki je puščen za izgradnjo kolesarskih poti, za katerega se trenutno izbirajo projektanti
za izdelavo projektne dokumentacije.

8. Za rešitev urejanja odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda v Drbetincih si preberite članek v teh
Novicah z istim naslovom.

4. V sklopu kolesarskih poti bo:
-urejena dvometrska kolesarska pot po celotni trasi (z
morebitnimi nujnimi ožanji, kjer drugače ni mogoče…),
-urejena in zaključena bodo vsa dela po desni strani trase
(urejeni oporni zidovi, ki so predvideni po projektu, urejeni nasipi, robniki, zasaditve in podobno),
-speljana trasa tudi v klanec – Pekel čez Pesniško dolino
na eni in proti regionalni cesti na drugi strani,
-po celotni trasi bo po vsej verjetnosti potrebno postaviti
nekaj fizičnih hitrostnih ovir – zaradi potreb kolesarske
poti,
-urejena bo postavitev avtobusnih postajališč.

7. Država je z novo uredbo območje Drbetincev izvzela iz aglomeracijskega območja, kar pomeni, da na tem
območju več ni potrebna izgradnja kanalizacije. Predračunska vrednost po projektih za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je 1.500.000,00 EUR, za kar občina nima
finančnih sredstev, sofinanciranj s strani države za projekte kanalizacij več ni. Za ta namen so bila sredstva na voljo
do leta 2014.

Po končanju prvega dela trase bo otvoritev v mesecu
maju. V kolikor se bo izkazalo za potrebno, bomo v ta
namen ponovno sklicali sestanek za občane Drbetincev.
Za vse ostalo se dogovarjamo individualno in sproti. V
kolikor ima kdorkoli kakršnakoli vprašanja, pobude in
predloge se lahko v času uradnih ur obrnete na občinsko
upravo.
Želela bi se vam zahvaliti za strpnost, potrpežljivost in
iskanje kompromisov pri izvajanju investicije.

Darja Vudler, županja
Kraja materiala v Drbetincih
Na gradbišču v Drbetincih se je zgodila kraja gradbenega materiala. Vrednost škode znaša okrog 5.000,00 EUR.
Ukraden je bil material za izdelavo opornih zidov. Krajo
so posnele nadzorne kamere, primer raziskuje policija.
V kolikor ima kdo kakršnekoli informacije v zvezi s krajo,
naj o tem obvesti policijo ali pokliče na občinsko upravo.
Občinska uprava

Poročilo o delu vaških odborov
V Občini Sveti Andraž deluje sedem vaških odborov, to
so: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci, Gibina, Slavšina, Novinci in Rjavci.
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 2. 000 evrov.

Dela v Drbetincih
5. Urejeno bo krožišče v spodnjih Drbetincih.
6. Kolesarske poti morajo biti končane do leta 2022. Investicija izgradnje kolesarskih poti v naši občini se bo
začela, ko bo sprojektirana celotna trasa, ko bodo odmerjena vsa zemljišča za traso kolesarskih poti v naši
občini. Zaradi pospešitve izgradnje želimo projektiran8
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Vaški odbori lahko sredstva porabijo za delovne in
družabne namene.
Letos so svoja sredstva uporabili: Vaški odbor Novinci,
Vaški odbor Rjavci, Vaški odbor Slavšina, Vaški odbor
Vitomarci, Vaški odbor Drbetinci, Vaški odbor Hvaletinci
in Vaški odbor Gibina skupno v višini 1878,01 evrov.
Poročila o delu Vaških odborov po posameznih odborih:
1. Vaški odbor Vitomarci:
Sodelovali so v spomladanski čistilni akciji, izvedli in pri-
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11.04.2019 08:58:56

občinska uprava
pravili vse potrebno za štiri klopi za sprehajalne steze vasi
Vitomarci (tri klopi ob obrobnem jarku Žvarc – Čuček, ena
klop ob cesti v Müžah. Organizirali so martinovanje za
vse vaščane vasi Vitomarci (cca 85 ljudi). Sodelovali so pri
pripravi aktivnosti in pogostitve pri odprtju novega dela
ceste hladilnica Toš – Petrovičevi in finančno-organizacijsko pri otvoritvi ceste Vitomarci – Center. Prav tako so
sodelovali pri prireditvi Srečanje Andrašovčarjev – Escape
v Müže in so edini vaški odbor, ki je sodeloval pri prikazu
vaških običajev. Za občinska sredstva so zaprosili v skupni višini 419,00 evrov, od tega so 319,00 evrov porabili
za Martinovanje 97,00 evrov za sofinanciranje otvoritve
česte Pürga (Vitomarci – Center) in 50,00 evrov ob odprtju ceste Oplot. Porabili pa so 47,00 evrov lastnih sredstev
in zagotovili lasten material za izdelavo klopi, prav tako
pa so s prostovoljnimi prispevki poskrbeli za pogostitve
v lastni režiji.
2. Vaški odbor Drbetinci:
V letu 2018 so se člani Vaškega odbora (v nadaljevanju VO) Drbetinci srečali na enem sklicanem sestanku v
mesecu novembru glede izvedbe druženja vaščanov vasi
Drbetinci, ki so ga uspešno izvedli 14.12.2018.
Tekom leta so se s člani VO slišali telefonsko in se poskušali uskladiti glede izvedbe že dolgo načrtovane delovne akcije čiščenja ob cesti Drbetinci Pekel, vendar se
zaradi poklicnih obveznosti glede izvedbe same delovne
akcije niso uspeli uskladiti. Sredstva, ki so bila predvidena
za izvedbo, so tako namenili za druženje. Potekalo je pri
domačih turističnih ponudnikih, in sicer na Vinogradništvu SiSi Simon Druzovič, kjer so imeli degustacijo mladih
vin ob domačem prigrizku. Sledilo je še druženje z večerjo in igranjem kart na Turistični kmetiji Pri Kapeli. Skupni strošek druženja ni presegal zgornje meje odobrenih
sredstev, in sicer je degustacija vina znašala 142,00 evrov,
večerja in druženje pa 195,00 evrov. Sodelovali so tudi
pri izvedbi zelo uspešnega in atraktivnega, pa tudi dobro
obiskanega dogodka »Žakljanje na Brünčečovem bregi«,
vendar tam finančnih sredstev niso rabili.
3. Vaški odbor Novinci:
Podali so predloge za vas Novinci, nadzorovali in pregledali stanje vasi Novinci čez celo leto, 3.10.2018 so priredili
Piknik vaščanov Novinc in za ta namen porabili sredstva, ki so jih prejeli od Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah v višini 279,13 evrov.
4. Vaški odbor Rjavci:
17. 11. 2018 so izvedli planiran dogodek, ki naj bi bil
delovno družabne narave, a je bil izveden le družabni
del. Dogodka, kjer so se vaščani ob dobri hrani in pijači
pomerili v pikadu, se je udeležilo 38 vaščanov. Porabili so
zaprošena sredstva v višini 186,97 evrov.
5. Vaški odbor Slavšina:
Organizirali so pohod k polnočnici z baklami in za navedeno porabili 100 evrov za nakup pripomočkov za pohod
in nabavo materiala za božično okrasitev vasi Slavšina.
Poskrbeli so tudi za navoz gramoza na cesto, kjer so porabili sredstva v višini 182,00 evrov.
6. Vaški odbor Gibina in Vaški odbor Hvaletinci poročila o
delu Vaškega odbora v letu 2018 niso oddali.
Za občinska sredstva so zaprosili:

-vaški odbor Gibina za Srečanje vaščanov Gibine v višini
176,66 evrov;
-vaški odbor Hvaletinci za Srečanje vaščanov Hvaletinc v
višini 201,96 evrov.
Petra Breznik

Aktivnosti pri Hrgovi domačiji

Želite ubežati vsakodnevnemu vrvežu in prehitremu tempu življenja? Želite doživeti čas, kot so ga doživljali naši
babice in dedki? Spoznati opravila, ki so jih naši predniki
redno opravljali, a v današnjem času tonejo v pozabo?
Obiščite Hrgovo domačijo.
Domačija predstavlja tip stegnjenega panonskega doma
iz začetka 19. stoletja. Sestavljata jo hiša in gospodarsko
poslopje. V letu 2017 je poslopje bilo obnovljeno in dobilo nove vsebine s katerimi oživljamo kulturno dediščino
območja. Hiša je preurejena v muzej z muzejsko zbirko
starega orodja in pripomočkov, v gospodarskem poslopju pa je prostor za aktivnosti društev in sprejem gostov.

Hrgova domačija
Skozi vso leto se pri domačiji odvijajo sprejemi turistov in
drugih gostov območja občine ter turistična vodenja, ki
vključujejo degustacije in predstavitve izdelkov lokalnih
ponudnikov. Udeležite pa se lahko organiziranih tematskih delavnic na temo tradicionalnih opravil v katerih se
lahko tudi preizkusite.
Če želite občutiti pristno doživetje časa nekoč, pa so pripravljena tudi ležišča na slami, kjer najbolj pogumni lahko
tudi prenočite.
Podrobnejše informacije o aktivnostih in organizaciji vodenega turističnega ogleda poseduje TIC in Pošta
Vitomarci.
Vabljeni

Gordana Šori

Pravilno oranje
V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker je naša inšpekcijska in redarska služba v lanskem letu prejela kar nekaj
prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo
kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in
April 2019
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občinska uprava
pravilen pristop k temu opravilu.
Zakon o cestah /ZCes-1/ v 4. točki drugega odstavka 5.
člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot
4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na
cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.«.
Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in
pravilnega pristopa k takemu opravilu si lahko preberete
na spletni strani občine.

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in
občinsko redarstvo
Skupna občinska uprava občin
v Spodnjem Podravju

Doživetje v muzejski učilnici

V muzejsko interaktivni učilnici omogočamo izjemno izkušnjo obiskovalcev, da doživijo vzdušje nekdanje
šole. Znajdeš se v razredu, kjer veljajo drugačna pravila
kot danes. Ko moraš nagovoriti učiteljico z gospodična
učiteljica, sedeti zravnano, odgovarjati s celimi stavki in
ne klepetati med poukom, če nočeš preostali del pouka
klečati na koruzi ali oslu. Strogi učitelji vam skozi animacije predajo znanje lepopisja in računstva, vas z uporabnimi
lekcijami pripravijo na življenje in po potrebi tudi sankcionirajo, gre za preplet spontanega učenja in zabave.

ku

-v zvezi s kršitvami pravic delavcev,
-v zvezi urejanja razmerij med solastniki,
-za urejanje najemnih razmerij,
-za urejanje medosebnih odnosov (sosedski, družinski,
poroštveni, preživnine….),
-urejanje pogodbenih razmerij,
-zastaranja,
-uveljavljanje pravic do varstva osebnih podatkov,
-uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
-in drugo.
KONTAKT: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor, TELEFON: 02/2342146, FAKS: 02/2342147
e-pošta: pip@zavodpip.si
Občinska uprava

Bankomat (zaenkrat) ostaja

V mesecu februarju smo s strani Nove kreditne banke
Maribor prejeli obvestilo o ukinitvi bankomata. V obvestilu so navedli, da si prizadevajo za učinkovitejše in bolj racionalno poslovanje. Ob upoštevanju mesečnih stroškov
vzdrževanja, polnjenja in drugih stroškov, ter predvsem
dejstva, da je bilo v zadnjem času zaznati manjše število
transakcij, je bankomat v Vitomarcih nerentabilen.
Občinska uprava se je nemudoma odzvala, saj smatramo,
da je ukinitev bankomata nedopustna. Po več neuspelih
poskusih vzpostavitve telefonskih razgovorov z odgovornimi smo poslali dopis v katerem smo pojasnili, kako
pomembno je za nas, da bankomat ostane v naši občini.
Ker na dopis v razumnem času nismo prejeli odgovora
in še vedno nismo mogli vzpostaviti stika z odgovornimi
smo o zadevi obvestili medije ter zbrali okoli 400 podpisov za ohranitev bankomata.

Stare učne navade v muzejski učilnici
Vsebine učnih ur se odvijajo po starih učnih načrtih ter
so prirejene za določeno starostno skupino in po željah
obiskovalcev. Za dodatne informacije in rezervacijo terminov – TIC in Pošta Vitomarci.
Gordana Šori

Brezplačna pravna pomoč občanom
Obveščamo vas, da je za občane Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah v letu 2019 in 2020 zagotovljena
možnost koriščenja brezplačne pravne pomoči v okviru
Zavoda PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor. Kontaktirate jih lahko tudi po telefonu: 02/2342146 in po
e-pošti: pip@zavodpip.si. Brezplačno pravno pomoč lahko koristite zlasti v postopkih:
-uveljavljanja potrošniških pravic,
10
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Županja z zbranimi podpisi
Konec marca smo od vodstva Nove kreditne banke Maribor prejeli dopis, da bo banka kljub vsem okoliščinam
in nerentabilnosti, poskušala z nadgradnjo bankomata
dvigniti število transakcij. Na bankomatu bo omogočeno plačevanje položnic, hkrati pa bodo v roku 6 mesecev
spremljali število povišanja transakcij.
Občinska uprava
Bankomat bo v naši občini ostal v primeru,
da se bo število transakcij povečalo,
zato vas s tem obvestilom tudi obveščamo,
da bodite aktivni in če je le mogoče opravljajte
storitve in transakcije na bankomatu v Vitomarcih.

Novice občine Sv. Andraž
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občinska uprava

Kanonična vizitacija

Obiski poslanca g. Lenarta

V mesecu februarju je ob kanonični vizitaciji župnije
Svetega Andraža Mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl obiskal tudi županjo naše Občine. Ob prijetnem
pogovoru sta izmenjala nekaj besed o sodelovanju z župnijo in o občinskih projektih. Skupaj z domačim župnijskim upraviteljem g. Jankom Babičem so si ogledali tudi
Podružnično osnovno šolo z interaktivno učilnico in Vinotoč Druzovič. G. Cvikl je izrazil zadovoljstvo , da se je
z g. župnikom in županjo ustvarilo ozračje zaupanja in
plodnega sodelovanja, saj se tako sproti rešujejo odprta
vprašanja in iščejo najboljše možne rešitve.

Vsak prvi ponedeljek v mesecu bo v naši občini prisoten
poslanec državnega zbora, g. Jože Lenart, kjer boste
lahko z njim izmenjali svoje poglede ter mu postavili
vprašanja in pobude. Naslednjič bo poslanec prisoten v
ponedeljek, 6. 5. od 13 – 14:30 ure v sejni sobi Občine.
Lepo vabljeni!

Na obisku pri Vinotoč Druzovič
Občinska uprava

Občinski prostorski načrt

Sprejem Občinskega prostorskega načrta pričakujemo v
roku enega meseca. Prejeli smo že vsa pozitivna mnenja s strani soglasodajalcev, čakamo le še Ministrstvo za
okolje in prostor, kjer je naša vloga trenutno v pregledu.
Z sprejemom Občinskega prostorskega načrta
bomo pridobili nekaj novih ustreznih stavbnih zemljišč za stanovanjsko, poslovno in kmetijsko gradnjo.
O sprejemu vas bomo obvestili.
Občinska uprava

Regionalna cesta R3

Na Direkcija RS za infrastrukturo smo podali, glede na recenzijsko zahtevo, dopolnjeno projektno dokumentacijo
za ureditev regionalne ceste R3. Prva faza ureditve zajema ureditev iz smeri Juršincev od pričetka table Vitomarci, kjer bodo do krožišča »Berlak« urejeni pločniki in javna
razsvetljava, ter ureditev cestišča do križišča – Druzovič
d.o.o..
Druga in tretja faza bodo zajemala ureditev proti
Cerkvenjaku in Juršincem.
Županja in direktor občinske uprave sta se že udeležila
prvega sestanka za pripravo sporazuma o financiranju.
Predvidevamo, da bi se obnova lahko pričela v letu 2020.

Občinska uprava

Županja in poslanec
Občinska uprava

Sprejeta proračuna za 2019 in 2020
Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah, 31.1.2019 sta bila predstavljena
predloga proračuna za leto 2019 in 2020. Po predstavitvi
je bila skladno s 82. členom statuta Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah opravljena splošna razprava in sprejet
sklep s katerim sta bila predloga proračuna za leti 2019
in 2020 poslana v javno razpravo. Skladno z navedenim
sta bila predloga proračuna v javni razpravi do 15.2.2019.
V tem času sta bila predloga proračuna za leti 2019 in
2020 obravnavana na delovnih telesih Občinskega sveta.
V času javne razprave občinska uprava ni prejela nobenega pisnega predloga spremembe predloga proračuna
za leti 2019 in 2020. Določene pobude so bile podane na
seji Občinskega sveta, 31. 1. 2019, ko je bila opravljena
splošna razprava.
Na 4. redni seji Občinskega sveta, 28. 2. 2019, sta bila
proračuna za leti 2019 in 2020 soglasno potrjena.
Pomembnejše investicije v letu 2019:
-izgradnja Večgeneracijskega centra v kleti pod občinsko
stavbo,
-sofinanciranje gasilske avtocisterne,
-ureditev infrastrukture v Drbetincih,
April 2019
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-izgradnja vodovoda in ceste – Ostragovo in
-izgradnja kanalizacije center Vitomarci.
Pomembnejše investicije v letu 2020
-izgradnja kolesarskih poti v Drbetincih,
-ureditev medgeneracijskega športnega parka Vitomarci
– ob šoli in
- sofinanciranje ureditve regionalne ceste (pločniki in javna razsvetljava).
Občinska uprava

Ureditev optičnega omrežja

SLAVŠINA, NOVINCI, GIBINA, RJAVCI
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah se je vključila v projekt RuNE (Rural Networks). Sprejet je bil načrt
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij naslednje generacije v Občini Sveti Andraž v
Slovenskih goricah. Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika
do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. V
okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec
omrežja pa bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji.
Projekt RUNE (angl. Rural Network Project, RUNE), ki ga
v Sloveniji izvaja podjetje RUNE-SI, je načrtovan s ciljem
zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in na Hrvaškem. Z izgradnjo omrežja na področjih, ki trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo
projekt RUNE pomagal enotam lokalne samouprave pri
doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020 tako,
da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopovno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s.
Tak koncept izgradnje omrežja omogoča tudi liberalizacijo tržišča storitev na področju elektronskih komunikacij,
kar pomeni, da:
-ima končni uporabnik možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj
najugodnejši, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem
storitev zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja
pod enakimi pogoji;
-je projekt RUNE prvi in v tem trenutku tudi edini mednarodni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno infrastrukturo.
Za pospešitev in poenostavitev gradnje bo podjetje
RUNE-SI d.o.o. pri gradnji uporabilo vso razpoložljivo
obstoječo infrastrukturo, kot so telekomunikacijske cevi,
obstoječi elektro, telekomunikacijski drogovi in drogovi
javne razsvetljave, skladno s pravnimi in tehnološkimi
normami ter ob upoštevanju EU predpisov o zmanjšanju stroškov gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij
visokih hitrosti.
Omrežje je zasnovano kot aktivna infrastruktura, ki
omogoča dostop do širokopasovnih storitev prek optičnega omrežja. Temelji na hibridni pasivni arhitekturi,
vključno z agregacijskimi povezavami med dostopovnimi
vozlišči, kar ponudnikom storitev zagotavlja dostop do
največjega možnega števila končnih uporabnikov z na12
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jnižjimi stroški.
V skladu z evropsko strategijo Gigabit Europe 2025
morajo vsa podjetja in javni subjekti imeti infrastrukturo,
ki omogoča možnost prenosa podatkov s hitrostmi do
1 gigabita na sekundo (Gbit/s) in vsa gospodinjstva 100
Mbit/s, z možnostjo nadgradnje na 1 Gbit/s, na zahtevo končnega uporabnika. Zato podjetje RUNE verjame,
da širokopasovni dostop pomeni, da se končnemu uporabniku brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) omogoči uporaba vseh digitalnih storitev, ki jih je
mogoče prenašati na daljavo s hitrostmi 1 Gbit/s in več.
Ko bo vaš priključek zgrajen in omogočen, vas bo tehnični oddelek RUNE-SI d.o.o. o tem obvestil. To pomeni,
da je treba najpozneje v roku 90 dni od obvestila skleniti pogodbo za naročniški paket z izbranim ponudnikom
storitev.
Ru-Ne bo gradil na območjih, kjer bo za priključitev zainteresiranih najmanj 25% hišnih priključkov po posameznih
vaseh. V ta namen zbiramo informativne prijave.
Zainteresirane občane naprošamo, da svoj interes za
priključitev na odprto širokopasovno omrežje izrazijo
do 31. maja 2019 s posredovanjem pristopne izjave,
ki jo najdete na vstopni strani občinske spletne strani
www.sv-andraz.si ali jo dobite na občinski upravi in
Pošti in TIC-u Vitomarci. Pristopno izjavo dostavite
na naslov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci ali skenirano pristopno
izjavo posredujete na elektronski naslov: info@svandraz.si
Informacije o oddaji pristopne izjave lahko pridobite
na občinski upravi: 02 757 95 30.
Informacije o projektu lahko pridobite tudi na http://
www.ruralnetwork.eu/, kjer so ostale informacije v zvezi
s projektiranjem, izvajanjem in priključevanjem na odprto
širokopasovno omrežje.
Občinska uprava

Mednarodni dan muzejev

V sklopu Mednarodnega dneva muzejev, ki se bo odvijal
v soboto 18. maja 2019, vas vljudno vabimo na aktivnosti, ki se bodo odvijale pri Hrgovi domačiji. Na ogledu
bo moč doživeti prikaz že pozabljenih običajev in opravil
naših dedkov in babic, potekal pa bo voden ogled Hrgove domačije.

Stari ljudski običaji
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Hkrati bo za vas odprla vrata muzejsko interaktivna učilnica, ki je v lanskem letu bila urejena v sklopu mednarodnega projekta. Zainteresirani se boste lahko udeležili animacij na temo razvoja šolstva ter doživeli pouk kot so ga
doživljali naši stari starši.

BREZPLAČNA ANIMACIJA ZA OTROKE – NAPIHLJIVA
IGRALA.
Razpis in vse o turnirju je objavljeno na FB strani KMN
VITOMARCI.
PRIJAVA EKIP: Prijave ekip do žreba pred pričetkom
turnirja po določenem urniku oz.za članski turnir do žreba, ki bo v četrtek 30.maja 2019 ob 20.uri ali predhodno
po telefonu 031 634 847 ali emailu: rojs.darko@gmail.
com .
PRIJAVNINA: Člani, 50 evrov. Vse ostale kategorije brez
prijavnine. Število ekip je omejeno (člani in mladinci na
16 ekip v posamezni kategoriji), zato pohitite s prijavami.

Pouk kot v časih naših staršev
Doživimo pretekli čas na zanimiv in zabaven način. Se vidimo!
Gordana Šori

19. Sandijev memorial
Razpis turnirja VITOMARCI 2019
19. Sandijev memorial v malem nogometu
TEDEN MALEGA NOGOMETA in ZABAVE
29. MAJ - 2. JUNIJ 2019
Igrišče pri OŠ VITOMARCI - Štajerska - Slovenske
gorice
SREDA, 29. maj 2019
- ob 18.00 uri – Zbor ekip, priprava- plan tekmovanj in
sistema tekmovanj.
ČETRTEK, 30. maj 2019
- ob 17.00 uri - otvoritev in revijalna tekma otrok, ter
zaključek nogometne šole KMN Vitomarci 2019;
- ob 20.00 uri - žreb za članski turnir;
- ob 20.30 uri - mladinski turnir (letniki 1999 in mlajši).
PETEK, 31. maj 2019
- ob 17.00 uri- revijalna tekma med prvo Slovensko
reprezentanco v malem nogometu in KMN Vitomarci;
- ob 18.uri - ligaške tekme člani DMN Lenart;
- ob 21. uri - turnir med zaselki občine Sveti Andraž.
SOBOTA, 1. junij 2019
- ob 11. uri - TELOVADNICA - otroški nogomet U8, U10,
U12;
- ob 11. uri - mladinski nogomet U15,U17;
- ob 13.uri – članski turnir ;
- ob 15.uri – Veteranski turnir 35 + ;
- ob 17. uri - veteranski turnir 45 +;
- ob 20. uri - ekshibicijska tekma ženskih ekip;
- ob 21. uri - članski turnir finalni del;
- ob 24. uri – finale, ZABAVA Z DJ-jem ter HOSTESAMI in
presenečenjem večera.

Nagradni sklad članskega turnirja 2.100,00 €,
bogate praktične nagrade v vseh kategorijah in 35
pokalov.
Nagradni sklad ČLANSKEGA TURNIRJA,
ki bo potekal na asfaltnem igrišču pri OŠ v Vitomarcih
(po pravilih FIFA 4 +1):
1. mesto 1.000 € + pokal + prehodni pokal
2. mesto 500 € + pokal
3. mesto 300 € + pokal
4. mesto 50 € in praktična nagrada v vrednosti 150 €.
5. mesto 50 € +1 zaboj piva Kozel
6. mesto 50 € +1 zaboj piva Kozel
7. mesto 1 zaboj piva Kozel
8. mesto 1 zaboj piva Kozel
Bogate nagrade za najboljšega igralca, strelca, vratarja
in peterko turnirja.
Nagrade so fiksne, kot vedno!
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. BOGAT SREČELOV.
V sklopu turnirja bomo izvedli humanitarno akcijo
IGRAČO PODARI – SREČO USTVARI in okoljevarstveno
akcijo VODA JE ŽIVLJENJE .
Prireditev bomo izvedli ob vsakem vremenu, ob igrišču
bo postavljen tudi veliki prireditveni šotor.
Turnir je posvečen v spomin na tragično preminulega
igralca kluba Sandija Toša.
Vabljeni!

Darko Rojs, predsednik

Tudi letos pričakujemo turnir rekordov
April 2019
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Požar v Slavšini
V ponedeljek, 4. 3. 2019, smo gasilci PGD Vitomarci prejeli klic na pomoč in sicer v Slavšino, kjer je zagorelo ostrešje. Ker želimo delovanje društva oziroma postopek
intervencije približati širši javnosti, smo se odločili, da
opišemo omenjeno intervencijo.

sočasno napajali iz vozil PGD Cerkvenjak in PGD Desenci.
Sčasoma smo uspeli požar lokalizirati in kasneje tudi pogasiti. Sledil je ogled kriminalistov in čiščenje požarišča.
Intervencija se je za naše društvo končala ob pol deseti
uri zvečer, saj smo zaradi močnega vetra ostali na požarni
straži.

Naše društvo je bilo aktivirano 4. marca ob 8.15 uri, s sporočilom na mobilni telefon. Kot velevajo pravila v gasilstvu
moraš vsako svojo dejavnost sporočiti na regijski center
za obveščanje. Tako moraš najprej ko prispe prvi gasilec v
gasilski dom, najprej vzpostaviti zvezo s centrom. Takrat
dobimo prve informacije kaj in kje gori. Ko smo dobili te
informacije je vodja intervencije tako aktiviral PGD Biš.

Stanje po pogašenem
Ko smo naredili analizo, smo ugotovili, da smo zadevo
izpeljali strokovno in uspešno, saj smo rešili spodnje prostore, obvarovali sosednje objekte, delno rešili desni del
hiše in kot rečemo gasilci, nismo zalili hiše z vodo.
Na naši najzahtevnejši intervenciji v zadnjih šestih letih je
sodelovalo skupno 27 gasilcev iz gasilskih društev Vitomarci, Cerkvenjak, Biš in Desenci.

Pozivnik na požar
S prvim avtomobilom in sicer s cisterno in tremi gasilci
smo izvozili v štirih minutah od poziva, na kraj dogodka
pa smo prispeli 8 minut kasneje. Takoj po ocenitvi situacije je vodja zaprosil za pomoč PGD Cerkvenjak in PGD
Desenci. Takrat je bil ogenj že polno razvit. Takoj smo
pričeli z gašenjem z dvodelnim napadom ( iz cisterne B
cev do trojaka, ter iz trojaka po dve C cevi). Med tem
časom so na kraj dogodka prispeli tudi štirje gasilci iz
našega društva z gasilskim vozilom GVV-1 (Iveco). Ko so
na kraj prispeli tudi gasilci iz drugih društev, smo imeli
dovolj gasilcev za izvedbo notranjih napadov. Tako smo
izvedli dva notranja napada. Prvemu napadu je uspelo
pogasiti desni del ostrešja, kjer ni bilo betonske plošče.
Drugemu napadu pa je uspelo pogasiti požar v spodnjem delu hiše, kjer se je ogenj po cevi od kuhinjske nape
razširil v kuhinjo.
Med tem časom smo našo cisterno priklopili na hidrantno omrežje, ampak ker smo potrebovali več vode, smo se
14
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Na pomoč!

Tomaž Toš, predsednik

Vleka vrvi med Prekmenci
Najbrž se vas je veliko spraševalo, kdaj in če sploh bo letos vleka vrvi. Vleka vrvi zagotovo bo, čeprav smo se bali,
da bi nasprotni ekipi vrgli puško v koruzo - a zaenkrat še
niso dokončno obupali.
Vleka vrvi bo 30. junija 2019 ob 14. uri pri Pesniškem
mostu, ki povezuje našo občino in občino Trnovsak vas.
Tekmovanje je letos v organizaciji Turističnega društva
Vitomarci, katerega člani smo že skovali nekaj novitet. Za
kaj več informacij boste morali počakati še nekaj časa.
Člani smo v prejšnjih dneh pripravili teren. Spodnji nasip
reke Pesnice smo na naši strani izravnali in znižali, da bo
bolj enakoprimerno nasprotnemu bregu. Po strugi naprej
smo tudi podrli in sčistili rastje, da bo vleka potekala še
bolj diagonalno.

Novice občine Sv. Andraž
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Hrga, Mitja Berlak in Davorin Toš. Jani Druzovič pa bo s
pripravo podlage poskrbel, da bo trata pripravljena na
aktivnosti, ki se bodo dogajale na njej.

Brežini pripravljeni na spopad
Priprava terena
Pokala in naslov Nič več Prekmenci smo dve leti zapored
prejeli Vitomarčani in tako ne beležimo poraza. Tudi letos je vsem cilj, da pokali ostanejo naši v trajni lasti, zato
bomo ciljali na zmago. Vabljeni, da navijate in podpirate
naši ekipi.

Kaj več o pripravah in željah obeh strani, pa si lahko preberete v intervjuju, ki sledi in ki ga je napisala občanka
poraženih ekip.

Kristijan Majer, predsednik
PRIPRAVE NA VELIKI DVOBOJ: “VLEKA VRVI ZA PREKMEŠKI POKAL”
V teh zgodnjih spomladanskih dneh nam misli že vse bolj
tavajo proti poletju in dogodkih, ki nas čakajo v najbolj
toplih mesecih letošnjega leta. Eden izmed dogodkov,
ki na pesniški most poleti privabi vsako leto več ljudi je
zagotovo tekma med Vitomarčani (nam bolj poznanimi
“prekmeci”, čeprav ta naziv uradno zadnji dve leti ne pripada njim) in nami.
Letos se bo tekma odvijala dne 30. 6. 2019. Organizator dogodka je letos Turistično društvo Vitomarci, katerega predsednik je Kristijan Majer. Prejšnjo leto pa je
visoko obiskovan dogodek organiziralo Turistično društvo Trnovska vas, ki ga vodi Marjeta Nedeljko (nam bolj
znana kot Metka).
Ker nas vse zanima kako se društvi pripravljata na ta dogodek, kako potekajo vaje na eni in na drugi strani reke
Pesnice, sem se dobila z obema predsednikoma društev,
ki sta mi zaupala kako potekajo priprave na veliki dogodek.

Podiranje dreves
Za člane obeh naših ekip smo se letos odločili, da jim
nekako priskrbimo sredstva za primerne treninge in
primerno opremo. Iščemo sponzorje in donatorje, zato
nam lahko posredujete kakšen potencialni kontakt. Največ pa boste seveda naredili s samim obiskom na vleki
vrvi in strastnim navijanjem za naši ekipi.
Prav je, da se tudi zahvalim vsem, ki so za letos že ponudili
svojo pomoč predvsem pri pripravi terena. Srečko Čuček
je zravnal in znižal nivo terena na naši strani, Drago Zorko
je odpeljal podrta drevesa, sečnjo lesa pa so naredili Tadej

INTERVJU S PREDSEDNICO TURISTIČNEGA DRUŠTVA
TRNOVSKA VAS
Že imate ekipo najmočnejših, ki se bo letos borila na
pesniškem mostu?
Metka: Ekipe še kot vsako leto nimamo. Ekipo smo do
zdaj oblikovali običajno kakšna dva meseca prej… Prej
ne vemo kdo bo zainteresirani, kake bolezni še pridejo.
Seveda pa že razmišljamo kdo bi lahko bil v ekipi, da
bomo čimbolj močni- močni smo bili že do zdaj, še vedno
pa smo lahko bolj. Tak da z mislimi že oblikujemo ekipo,
da končno premagamo konkurenčno ekipo. Ni pa tu vse
odvisno od moči, kar se je izkazalo že lani. Lani je pač bila
sreča na drugi strani Pesnice, ki jim je bil žreb bolj nakApril 2019
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lonjen. To težavo letos mislimo letos odpraviti, tako da bo
res vse odvisno od moči.
Kako so prejšnja leta potekale priprave?
Metka: Kaka dva meseca prej so se začele priprave.
Treningi so potekali enkrat na teden, kjer nas je treniral
državni prvak v vleki- vsaj tako so potekale priprave lansko leto. Prvo leto zadeve nismo vzeli tako resno, kar se je
poznalo tudi na samem tekmovanju. Lani smo tako trenirali na bolj profesionalni ravni, izpili smo tudi tehniko.
Ampak kot sem že omenila- lani je bil ključen žreb in ne
sama moč tekmovalcev. Tu smo res bili dobri.
Bodo letošnje priprave potekale na enak način kot
prejšnja leta, ali boste obrali kako drugo taktiko?
Metka: Same priprave se ne bodo spremenile. Vse bo
potekalo na isti način. Tak da naj se nasprotna ekipa kar
pripravi- težko nam bodo kos.
Si upate napovedati kakšen bo izid letošnje vleke
vrvi?
Metka: Zmagali bodo najmočnejši. Kdo bo to pa bomo
videli 30. junija. Računamo tudi na čimveč navijačev in
podpore, da čimbolj močno potegnemo nasprotno ekipo. Motivirani smo, da letos zmagamo in se končno rešimo naziva “prekmec”.
Imate mogoče kakšno sporočilo za konkurenco?
Metka: Naj začnejo takoj s treningom. Naj le vlačijo kombajne… Pričakujemo, da se dobro pripravijo, da ne bo
delo prelahko za našo ekipo.
INTERVJU S PREDSEDNIKOM TURISTIČNEGA DRUŠTVA VITOMARCI
Že imate ekipo najmočnejših, ki se bo letos borila na
pesniškem mostu?
Kristijan: Celotne ekipe še nimamo. Nekaj je vsako leto
istih (predvsem nežnejši spol), medtem ko pri moških
imamo vsako leto malo več težav, saj se menjujejo. Če bi
temu rekli težava… vsako leto imamo premočno ekipo, ali
pa je konkurenca prešibka.

vrvi?
Kristijan: Ja, če se ne bomo pustili, te bomo tak spet
zmagali. Samo se malo bojimo če bomo spet zmagali…
Bojimo se, da nasprotna ekipa več ne bo hotela sodelovati.
Imate mogoče kakšno sporočilo za konkurenco?
Kristijan: Sporočamo vam, da se če bi se začeli že včeraj
pripravljati bi bilo prepozno. Tak, da čim več vaje, malo
izpilite tehniko, izkoristite več časa, ki vam je letos na voljo, saj nimate preko organizacije dogodka. Mi se pa vas
ne bojimo, saj smo res močni, taktiko imamo naštudirano
v nulo.
V nedeljo 30. 6. 2019 vas predsednika obeh društev vabita na veliki dvoboj. Tako da vabljeni vsi, v čim večjem številu, da skupaj podpremo domačo društvo. Saj veste kako
rečejo ponavadi: “v tretje gre rado”. Mogoče bo pa sreča
letošnje leto na naši strani.
Tamara Trinkaus

Strelstvo

Počasi se končuje strelska sezona 2018/19, v kateri so bila
kar zanimiva dogajanja. Medobčinsko ligo smo zaključili
na zadnjem mestu, saj v celi sezoni nismo uspeli nastopiti
s celotno ekipo, člani imajo redko čas, da lahko nastopajo
v danih terminih. Je pa ligo zelo pokvaril incident, ki se
je pripetil na tekmi pri nas, ki smo jo snemali in to tudi
ustrezno označili. Predsednik SD Cerkvenjak si je privoščil
obsojanja vredno nešportno streljanje, poškodoval nam
je tudi strelišče. Po odkritju tega dejanja je s pravno zaščito prepovedal javno objavo tega posnetka.

Kako so prejšnja leta potekale priprave?
Kristijan: Srečali smo se kakih trikrat. Enkrat je bilo
spoznavno srečanje. Potem drugič smo izpilili tehniko- to
imamo vsako leto res naštudirano v nulo. Ker smo tak
prijazni ponujamo inštrukcije tudi nasprotni ekipi, da bo
tekma tudi za nas malo bolj naporna, kakor prejšnji dve
leti… Potem na tretjem srečanju pa smo te res malo povlekli štrik. Ker smo močni, ne rabimo nekih posebnih vaj
(smeh).
Bodo letošnje priprave potekale na enak način kot
prejšnja leta, ali boste obrali kako drugo taktiko?
Kristijan: Letos se naše priprave ne bodo nič spreminjale. Edina razlika z prejšnjimi leti je, da lahko pomagamo
pripraviti tudi konkurenco- glede na to, da letos nimajo preko organizacije dogodka, imajo malo več časa za
vajo. Naj le izkoristijo ta čas, pa našo pomoč, da bota
ekipi malo bolj konkurenčni. Drugače pa kot sem že prej
povedal- tehniko tak imamo naštudirano v nulo,.. Edino
kar bomo letos naredili malo drugače je, da bomo celotni
ekipi zagotovili pravilno opremo za takšen boj.
Si upate napovedati kakšen bo izid letošnje vleke
16
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Ker smo glavnino svojega dela posvetili mladim strelcem,
se je to tudi obrestovalo. Prav vsi cicibani in ml. pionirji so
dosegli visoko zastavljene norme za uvrstitev na državno prvenstvo. To so cicibana Tomaž Vršič in Žan Hauser ter ml. pionirji Nejc Vršič, Domen Kokol, Filip Gomzi
in Gašper Hanžel. Državno prvenstvo se je odvijalo
30.03.2019 v Mengšu, tja pa smo potovali s kombijem,
katerega najem so omogočili starši strelcev. Sama tekma
se je odvijala precej nervozno, tako da so vsi zaključili v
dobri sredini, ampak bila je še ena izkušnja več in z vztrajnim delom uspehi ne bodo izostali. Tako bi rekli, da je
to bila dobra strokovna ekskurzija, vzdušje pa odlično po
obisku Mc Donaldsa. Na poti domov pa so pokazali tudi
svoje fascinantne pevske sposobnosti s petjem nabožnih
besedil. Drugi dan 31.03.2019 je na državnem prvenstvu nastopil še mladinec Jan Soto Vargas. Zasedel je 14.
mesto, je pa z ekipo dosegel 2. mesto in tako so postali
državni podprvaki v kategoriji mladincev.
Z dobrimi rezultati so osnovnošolci OŠ Cerkvenjak -Vitomarci v šolskem prvenstvu dosegli ekipno 2. mesto v PC
Maribor in 3. mesto v Severni regiji v postavi Nejc Vršič,
Domen Kokol in Gašper Hanžel.
Trenutno še poteka regijska liga, kjer tudi pričakujemo
nekaj posameznih in ekipnih odlikovanj.

Marjan Horvat, predsednik

Iz zgodovine Društva upokojencev
Društvo je bilo ustanovljeno 25. 03. 1979. Ves čas smo
člani Zveze društev upokojencev Slovenije in od leta
2003 Pokrajinske zveze društev upokojencev Ptuj-Ormož. Včlanjenih je bilo nekaj čez 20 članov. Prvi predsednik društva je bil Alojz Berlak iz Vitomarcev. Tajnica je
bila Urška Zorko iz Vitomarcev, blagajnik pa Franc Gomzi
iz Slavšine. Od ustanovnih članov so žal že vsi pokojni.
Društvo ima od začetka svoj prapor. Na fotografijah si
lahko ogledate potek ustanovitve društva in poznejša
praznovanja desetletnic društva do sedaj. Več in podrobno imamo zgodovino zapisano v Zborniku iz leta 2009,
kjer so tudi fotografije dogajanj. Avtor zbornika je Edi
Kupčič, takratni predsednik društva.
Pred letom 1979 so bili nekateri upokojenci člani društva
v Rogoznici pri Ptuju, še prej pa na Ptuju. Od leta 2008
smo vključeni v projekt Starejši za starejše kot skrb za ostarele, bolne, težko gibljive, osamljene ali druge pomoči
potrebne starejše občane občine.

sredstev je takrat prispevala novoustanovljena občina Sv.
Andraž, upokojenci pa so svoje prispevali s prostovoljnim
delom. Prostori so bili uporabni 20 let. Sedaj smo v prostorih večnamenske dvorane Vitomarci.
3. Naslednji uspeh je bil razstava več kot 200 fotografij
ob 20 - letnici društva. Iz nje je nastala zgodovinska zbirka večjih fotografij » Tako smo nekoč živeli«. Sofinancirala jo je Občina in Evropska unija preko LAS Ptuj. Ta je
sedaj razstavljena na naši Občini, del pa v depoju. Izvirne
fotografije pa so razstavljene pri Vinku in Ani Gomzi v
Novincih.
4. Naslednji uspeh je bil dobro obiskani izleti delno povezan z romanji. Zasluge za to imata Nantek Ploj in Frančika ter Konrad Danko.
5. Naslednji uspeh je bil pridobitev računalniške komplet
opreme in navezava na projekt za starejše. V ta projekt
je bilo na začetku vključenih 141 ,danes pa 146 upokojencev.
6. Uspeh je bil tudi izvirni opis zgodovine kapel, križev,
cerkve in kužnih znamenj leta 2003. Posvetno zgodovino
je raziskal in opisal Edi Kupčič. Poglejte si predstavitve na
panojih pri zvoniku naše cerkve in drugje.
7. Leta 2008 je izšla knjižica Vodnik po Turističnih poteh naše občine iz raziskav avtorja Edija Kupčiča. Opisano
je 39 znamenitih točk in nekaj zgodovine ter zemljevidi
občine.
8. Istočasno so nastajali pohodi po občini, pohodi od
kapele do kapele z razlago zgodovine. Verski del je
počastil in opisal župnik. Vaščani pa so pripravili gurmanski del. Potovali smo tudi po ožji in širši domovini
Slovenije ter izven meja. Imeli smo uspešno športno sekcijo. Petkrat smo bili regijski prvaki in ta tekmovanja tudi
organizirali ter dvakrat državni prvaki, enkrat tretji, enkrat četrti itd. Pri tem smo sprejeli ustrezne pokale ter 20
kolajn skupinskih tekmovanj in dve kolajni posamezno za
prvo mesto, enkrat za drugo in dvakrat za tretje mesto.
Skupaj 25 kolajn plus regijska.
9. Imeli smo uspešno športno sekcijo. Bili smo petkrat
regijski prvaki ZDUS Spodnje Podravje in ta tekmovanja tudi organizirali. Bili smo dvakrat državni prvaki ZDUS
, enkrat tretji, enkrat četrti itd. Pri tem smo sprejeli ustrezne pokale ter 15 kolajn skupinskih tekmovanj in še
dve kolajni ter pokala za posamezno 1 mesto in enkrat
za drugo in še dvakrat posamezno za tretje mesto. Skupaj so prinesli v društvo in občino 20 kolajn plus številna
regijske kolajne.
10. Stalno skrbimo za zbiranje fotografij našega delovanja. Te so razstavljene v prostorih pisarne društva v stavbi
večnamenske dvorane. Vabljeni k ogledu.

Letos praznujemo 40 let od ustanovitve. Imamo bogato
zgodovino, bilo je veliko dobrih rezultatov in uspehov,
vmes pa tudi nekaj težav.
Poglejmo si nekaj zgodovinskih uspehov :
1. V času predsednikovanja Ivana Čučka in Edija Kupčiča
je članstvo naraslo čez 200 članov. Upokojenci so se z
veseljem, upanjem in velikim pričakovanjem včlanjevali v
društvo. Sedaj je članov nekaj čez 150.
2. Drugi velik uspeh je bil brezplačni najem prosvetne
dvorane od župnijskega urada, posodobitev prostorov,
tudi pisarne, kuhinje in dvorane. Prej je društvo uporabljalo prostore Krajevne skupnosti v stari šoli. Veliko

Občni zbor društva
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11. Nastala je knjiga o izvoru naše cerkve » Odlomki iz
zgodovine cerkve in fare Sveti Andraž in mi 1513-2013
leta«. Večinski avtor je Edi Kupčič. Verski vidik kapel in
križev, pa je opisal Andrej Omulec ter še drugi avtorji s
svojimi prispevki. Knjiga je izšla s pomočjo občine in LAS
Ptuj leta 2013. Z letnicami je opisana tudi druga zgodovina kraja, ter še nekaj o sosednjima farama, Sv. Lovrenc
( Juršinci ) in Sv. Anton ( Cerkvenjak ). Opremljena je s
precej fotografijami. Precej podatkov je izpadlo iz tiska,
zaradi omejitve denarnih sredstev. Ti podatki so dodani
prvi knjižici o naši cerkvi.
12. Leta 2014 je izšla knjižica v sodelovanju s Čebelarskim društvom » Življenje in zgodbe iz leta 1896 nadučitelja Ivana Strelca«. Opis stare platnene noše iz lanu
in konoplje. Opisi iztočnic stare in novejše zgodovine Sv.
Andraža, zgodovine vinogradništva in sadjarstva ter še iztočnice Tako smo nekoč živeli ter ostalo. Velik poudarek
je na razvoju čebelarstva od 1896 do danes. Knjižica je
opremljena z zanimivimi fotografijami preteklosti in sedanjosti.
13. Naša občinska revija » Novice » je polna zapisov s
področja upokojenskega društva. Teh člankov je krepko
čez 100. Tudi ti članki so že del naše bogate zgodovine.
Naj omenim le članek, ki govori o izvoru imena vasi Vitomarci. To je po plemenskem poglavarju Vitomirju, ki se je
tu naselil leta 556. Ime in vodstvo plemena se je ohranilo do leta 1292 ko je nastal obrambni stolp. Opisanih
je več dokazov obstoja tega voditelja. Ta zgodovina je
nastala po pripovedih mnogih upokojencev, ko sem jih
obiskoval. Vse to sem pa preverjal po knjižnicah, arhivih
in muzejih. Velika hvala vsem. Hvala pa tudi Antonu Rudolfu, sedanjemu predsedniku društva in še upravnemu
odboru društva, da ste mi omogočili te izdaje, pa tudi
prejšnjemu in sedanjemu vodstvu Občine.
14. Velik uspeh je zbrana zbirka s čez 500 predmeti v
Hrgovi hiši. To zbirko so zbrali člani društva, jo očistili in
konzervirali in še postavili na ogled. Ti imajo pogodbe z
društvom upokojencev, ta pa z našo občino v 5 let najema v okviru svojega projekta in s pogodbo z Turističnim
društvom za oglede. Sodeluje tudi Edi Kupčič kot večinski
lastnik razstavnih predmetov. V občini je nastal tudi zasebni muzej Vinka in Ane Gomzi iz Novincev z več kot
1000 predmeti iz kovaškega orodja, kmečkih naprav za
obdelavo zemlje, prešanje in starih podob iz kmečkih hiš
pa tudi fotografije mašnih plaščev iz naše cerkve. Blizu
je muzej hiše Viničarija Stanka Čučka in Vilme Firbas, opis
skrivnostne ravnice Vitomarškega vrha in zbirke več kot
100 starih listin pri Kupčiču. Letos praznujemo 500 let
posvetitve naše cerkve.
15. Nastala je moška pevska skupina 4-5 članov društva
upokojencev . Nastopov imajo veliko v občini in izven nje.
16. Uspeh je tudi prikaz in opis spomina na naše
znamenite može v preteklosti in sedaj pišoče pisatelje in
zapisovalce. Ti ljudje so: Ivan Jurančič, Ivan Strelec, Fran
Jurtela, Ljubec- Koprivec, Mirko Toš in v pripravi Jože Jurančič. V kratkem bomo izdali opise zgoraj omenjenih in
pišočih.
17. Občina je leta 2017 izdala monografijo Občine « Sveti
Andraž v Slovenskih goricah«. Precejšen avtor knjige je
Edi Kupčič. Izvor besedil je v večini iz raziskav v Društvu
upokojencev.
18. Uspeh so tudi mnoge prireditve, razstave, obujanja
starih kmečkih opravil pri Hrgovi hiši, opis zgodovine te
kajžarske prevžitkarske hiše in zadnjih lastnikov s prevžitkarjem vred. Mnogo tega je nastalo v sodelovanju z dru18
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gimi društvi in našo občino.
19. Stalno smo se tudi odzivali na nastajanje zakonov in
uredb s področja pokojnin, zdravstva in sociale. Dajali
smo pobude in zahteve ter predloge mnogih rešitev. Pri
tem je stalno aktivno sodeloval g. Kupčič.
20. Edi Kupčič je bil 4 leta član NO ZDUS in nekaj časa
njegov predsednik. Bil je tudi član večih komisij v Ptujski
pokrajinski zvezi, kar je tudi uspeh za naše društvo.
21 . Čas po tem občnem zboru bo tudi že zgodovina.
Tu omenjam konkretne aktivnosti pomoči potrebnim
upokojencem. Idejo je podal Edi Kupčič. Z izvedbo sta
se strinjala županja in predsednik društva Anton Rudolf.
Gre za brezplačne avtobusne vozovnice, gre za ponudbo
alarm rdeči gumb, gre za ponudbo možnosti kosil, gre za
pomoč na domu za razna opravila pomoči potrebnih ter
drugo kar je zapisano v poročilu projekta za starejše.

Nastop pevske skupine društva na občnem zboru
Izvedba naštetih dogodkov in aktivnosti, ter tudi drugih
ne naštetih aktivnosti vas-članov, stalna vpetost v življenje upokojencev je dala seveda tudi mnogo priznanj,
pokalov, kolajn, pohval in plaket za opravljeno delo.
Predolg bi bil za ta pregled naše zgodovine spisek vseh
podeljenih prejetih in danih listin. Vendar je potrebno poudariti, da smo prejeli priznanje ZDUS Podravja Ptuj-Ormož in drugih ustanov kot so plaketa in grb
Občine, predsednik Edi Kupčič pa za uspešno vodenje
društva. Plaketo Občine je prejelo več članov prejšnjega
upravnega odbora za uspešno delo v društvu in drugje.
Vsako leto smo podeljevali listino za 50 oz. 60 let skupnega zakonskega življenja. G. Kupčič ima listino častnega
predsednika Društva upokojencev Sv. Andraž-Vitomarci.
Za podrobnejše poznavanje našega društva si preberite
že naštete knjige in knjižice, zapisov v občinskih Novicah
in drugih časopisih.
Prihodnost je pa tudi del zgodovine. Sigurno bo društvo delovalo skladno z napisanim in sprejetim statutom
društva, skladno z zakoni in plani društva, skladno s sodobnimi zahtevami časa ter prilagajanju hitremu tempu
življenja. Osnova je bila in bo skrb za člane, posebno ostarele, bolne in pomoči potrebne na druženju, v skrbi za
čim bolj zdravo življenje. Cilj je tudi vključevati člane v
aktivnosti občine, se usposabljati za življenje v poznem
staranju in se upirati boleznim raka in demence.
Na koncu, kaj naj napišem ob tako uspešnem obdobju 40- letnici delovanja društva? Predvsem vam in nam
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čestitam za uspešno pot. Kot častni predsednik DU pa
vam veliki hvala za uspešno sodelovanje. Brez vas, člani,
društvo ne bi bili tako uspešno, pa tudi jaz ne. Hvala
bivšim predsednikom in odborom društva, hvala Pokrajinski zvezi Društev upokojencev Ptuj –Ormož, hvala Zvezi
društev upokojencev Slovenije, hvala drugim predsednikom društev v pokrajini, hvala nekdanji Krajevni skupnosti in predsedniku, hvala nekdanjim občinam in županom, posebej Franciju Krepši. Hvala sedanji Občini, tam
zaposlenim posebej pa županji Darji Vudler in na koncu
hvala sedanjemu predsedniku društva, Antonu Rudolfu
in članom odborov. Pa tudi hvala za sodelovanje drugim
predsednikov društev v občini in okrog nje.
Z doseženim bodimo zadovoljni, ponosni člani in srečni,
da smo to obdobje doživeli. Jaz sem presrečen, splačalo
se je vztrajati 20 let mojih aktivnosti za društvo in člane.
Če bom zdrav, še bom delal naprej. Hvala, ker sem lahko
ustvarjal med vami, za vas.
Edi Kupčič, častni predsednik

Srečanje veteranov GZ Trnovska vas - Vitomarci
Zimski dnevi so bili tudi priložnost za srečanje veteranov
GZ Trnovska vas – Vitomarci.
Zadnje srečanje veteranov je bilo v decembru v
Večnamenski dvorani v Trnovski vasi. Od 88 gasilskih veteranov se je srečanja udeležila skoraj polovica. Prisotnih
je bilo več moških članov, kar pa ni nič nenavadnega, saj
v gasilskih vrstah prevladujejo moški kot operativni člani,
ki so spretnejši in tudi fizično močnejši od žensk.
Srečanja sta se udeležila tudi predsednika PGD Biš in PGD
Vitomarci, poveljnika PGD Biš in PGD Vitomarci in predsednik Komisije za veterane pri GZ. S svojo prisotnostjo
sta nas počastila tudi županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in župan Občine Trnovska vas. Bolezen pa
je doma zadržala predsednika Podravske regije za veterane.

Da pa ne bi preveč mirovali ob bogato obloženi mizi, so
nas hitro vključili v tekmovanje, na katerega smo se veterani z veseljem odzvali. Tekmovanje je potekalo v treh
disciplinah: spajanje cevi na trojak, metanje obroča na cilj
in tekmovanje v ročnem nogometu. Vsi smo zelo »resno« tekmovali in se trudili za dober rezultat. Čeprav smo
bili vsi »odlični« v doseganju rezultatov, so prva tri mesta odnesli le najboljši. Tako sta prva dva pokala osvojila
Danilo Ornik in Danica Kramberger, oba člana PGD Biš,
bronasti pokal pa je dobil naš Stanko Kretič. Stanko je že
na lanskem srečanju osvojil zlati pokal, torej se bo prihodnje leto boril še za srebrnega.
To popoldne nam je vsem hitro minilo ob dobri in obilni
postrežbi, prijetni družbi in sproščenem klepetu. Veselimo se naslednjega srečanja, ki bo v Vitomarcih. Potrudili
se bomo, da nam bo spet lepo.
Ema Ilšeič

Delo se je pričelo ...

Prvi pomladni dan je že za nami, vreme je vedno lepše,
dela v sadovnjakih in vinogradih so v polnem teku.
Kljub temu se spomnimo nekaterih aktivnosti, ki smo jih
izvedli v preteklosti.
Tradicionalni božično-novoletni pohod v organizaciji Vinogradniško-sadjarskega društva se je že šesto leto
zapored zgodil na Štefanovo 26. decembra. Letos so pohodniki obiskali Novince in Rjavce.
Najbolj vztrajni pohodniki so se zbrali na trgu pred
cerkvijo pri potomki stare trte in se v prijetnem vzdušju
odpravili proti uradnemu startu pohoda, domu družine
Brenholc v Rjavce.
Že po dobrih 20 minutah hoje nas je pričakalo okrepčilo
pri Mimiki in Francu Vršiču v Novincih.
Tako smo lažje premagali prvi vzpon proti Rjavcem. Pri
družini Brenholc so nas pričakali še drugi pohodniki, na
uradnem startu se nas je zbralo kar 78. Družina Brenholc
je pripravila izredno pogostitev; tako po količini, okusu
in izvirnosti. Okrepčani s številnimi dobrotami in odlično
razpoloženi smo se odpravili naprej.
Že po nekaj minutah smo pogasili žejo z domačo kapljico, ki so jo ponudili Volgemutovi.
Zanimiva je bila tudi predstavitev ekološke kmetije Forštnerič, prav tako pa degustacija njihovih izdelkov.
Da ne bi pohodniki trpeli prehude žeje, so s dobro kapljico poskrbeli člani družine Lovrec. Družini Lovrenčič in
Herga sta nas na poti pričakali s pijačo in pogostitvijo.
Končni cilj pohoda je bil pri družini Vudler – Brlak, ki je
prav tako pohodnike pričakala s številnimi dobrotami in
dobro kapljico. Glede na količino pojedenih in popitih
dobrot smo si nabrali zaloge za vsaj še enkrat daljšo pot,
a noge so bile težke….

Dobitniki pokalov v ročnem nogometu

Zahvala gre vsem družinam, ki so pohodnike sprejele v
svoj dom in jim ponudile okrepčilo, prav tako pa vsem
vam, ki se udeležujete naših pohodov in tako pripoApril 2019

Novice 67.indd 19

19

11.04.2019 08:58:59

društva
morete k prijetnemu druženju in pozitivnemu vzdušju.

ni farani. Posebno vlogo pri rezi je seveda imel aktualni
viničar Alojz Fekonja, ki je rez opravil s posebnimi škarjami, ki skupaj z vlogo prehajajo med viničarji. Za kulturni
program so z lepo pesmijo poskrbele pevke Društva gospodinj Vitomarci in harmonikar Jaka Čeh.
Kljub močnemu vetru smo se okrepčali še z dobrotami, ki
so jih pripravili naši člani in članice.
Prepričani smo, da bo trta lepo uspevala še naprej in bo
kot pomembna naravna dediščina še naprej ponos našega društva in kraja.

Dobrodošlica
V mesecu januarju je bilo organiziranih več izobraževanj
na temo zaščite in rezi sadnega drevja in vinske trte. Tako
v društvu poleg prijetnih druženj, redno skrbimo tudi za
strokovno izobraževanje naših članov.
Člani društva smo imeli 1. 3. 2019 redni občni zbor. Pregledali smo poročila o delovanju društva v letu 2018 in jih
soglasno potrdili. Prav tako je bil potrjen izredno bogat
plan dela društva za leto 2019. Poleg že tradicionalnih aktivnosti in sodelovanja na dogodkih v občini, vsako leto
dodamo še kaj novega. Med drugim nas zelo veselita
izredno uspešna rast in razvoj potoke Stare trte. Za to
so zaslužni vsi dosedanji viničarji v društvu. Po pravilniku
smo letos, za obdobje dveh let, izvolili novega viničarja.
Tako bo za potomko Stare trte naslednji dve leti skrbel
Aloz Fekonja iz Vitomarcev.
Poleg številnih članov so se občnega zbora udeležili tudi
županja Darja Vudler, predstavniki domačih društev in
predstavnik društva vinogradnikov Juršinci.

Viničarji po opravljenem rezu
Društveno ocenjevanje vin je potekalo 12. aprila 2019
v Kulturnem domu Juršinci. Kot je predvideno v letnem
programu društva, vsako leto izvedemo ocenjevanje vin
v sodelovanju z Vinogradniško-sadjarskim društvom
Juršinci. Ocenjevanje poteka izmenično, eno leto v Vitomarcih, naslednje pa v Juršincih. Več o ocenjevanju in rezultatih pa v prihodnji številki Novic.
Nadgradnja društvenega ocenjevanja je seveda Grajsko
ocenjevanje vin na Ptuju v mesecu maju.
Prav tako boste v naslednji številki Novic izvedeli več o
ekskurziji v Srbijo, na katero se odpravljamo v mesecu
juniju.
25. junija bo tudi tradicionalno kuhanje obare z druženjem občanov, ki ga letos pripravlja ekipa občine Sveti Andraž. Ob tem bo, s strani našega društva, organizirana
tudi slikarska kolonija.
Člani Vinogradniško sadjarskega društva Vitomarci želimo vsem doživete Velikonočne praznike, ob delu v vinogradih in sadovnjakih pa čim manj slane ter obilo lepega
vremena in dobre vinske kapljice.
Ivanka Čeh

Številni pohodniki
Gostje so čestitali društvu za dosežke in zaželeli še veliko
uspešnih projektov za naprej.
Že v nedeljo, 10. 3. 2019, se je začelo prvo opravilo pri
skrbi za potomko Stare trte. Po nedeljski maši je bila,
na trgu pred cerkvijo, opravljena tradicionalna rez potomke v organizaciji Vinogradniško-sadjarskega društva
Vitomarci. Pri rezi so, poleg dosedanjega viničarja Franca
Čučka, sodelovali predhodni viničarji društva, predsednica Mojca Druzovič, gospod župnik Janko Babič in števil20
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Strokovna ekskurzija
V soboto, 9. 3. 2019 smo se članice Društva gospodinj Vitomarci odpeljale na strokovno ekskurzijo proti Ljubljani in Vačam v središče srca Slovenije.
Najprej smo se ustavile na Rakovniku, kjer se nahaja največja osrednja salezijanska ustanova v Sloveniji. Ob gradu Rakovnik in romarski cerkvi Marije pomočnice je v več
kot 100 letih zraslo salezijansko pastoralno središče, kjer
potekajo številne vzgojne, formacijske in upravne dejavnosti. Tam nas je pričakal g. župnik, Mirko Simončič in nas
seznanil z zgodovino in znamenitostmi cerkve in gradu.
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društva
Imajo tudi študentski dom, knjižnico in glasbeno šolo. Res veliko znamenitosti, ki smo si jih z veseljem ogledale. Po tem ogledu smo se odpeljali v BTC,
kjer smo imele malo prostega časa za kavico in nakup.
Nato pa nas je pot vodila proti Vačam, kjer nas je pričakala zgovorna vaška klepetulja Ana, ki nam je predstavila
nekaj znamenitosti trga Vače, nato nas je pospremila na
ogled enega najlepših božjih grobov v Evropi, ki se nahaja v cerkvi sv. Andreja.

Podvozje novega vozila

Fašenk 2019

V času pusta je v naših krajih veliko povork. Tudi pri nas je
bila po nedeljski maši, ki ga je organiziral KUD Vitomarci.
Člani Turističnega društva Vitomarci pa smo letos
poskrbeli za novo okrasitev naših krajev. Po predlogu
ženskega dela članstva smo naredili fašenk zastave.

Gospodinje v Vačah in Ljubljani
Družinsko gledališče Kolenc nas je povabilo na
čaj in kavo ter nam predstavilo nekdanjo trško
življenje na Vačah in utrip hribovskih zaselkov.
V nadaljevanju smo si ogledale muzej Petra Svetika in
znamenito situlo iz Vač
Pot smo nadaljevale v središče srca Slovenije, na GEOSS. Ob zabavni srčni animaciji smo se
seznanile s simboli GEOSSA in bližnjega okolja.
Po ogledih pa smo šle na zasluženo pozno kosilo pri
Vidrgarju, nato pa polne doživetij veselo proti domu.
Ob Velikonočnih praznikih želim vsem našim članicam
društva, bralcem in bralkam Novic veliko družinske sreče
in obilo dobrot na praznični mizi.

Ljudmila Kocuvan, predsednica

Prispelo podvozje
V prostovoljno gasilskem društvu se pospešeno pripravljamo na prevzem gasilskega vozila. V mesecu marcu
je v Ilirsko Bistrica, kjer se bo delala nadgradnja vozila,
prispelo podvozje našega novega vozila.

Izdelovanje zastav
Naj seveda omenim, da je nastavke iz blaga patentirala
in sešila Daniela Žvarc. Ostali smo iz odpadnih plastičnih
vreč izrezljali trakove in jih pritrdili na te nastavke iz blaga.
Nastavke smo nato nataknili na droge.

Kristijan Majer, predsednik

V mesecu maju se bo pričela nadgradnja, trenutno pa
poteka izris, da bomo si lahko predstavljali kakšen bo
končen izgled. Skrajni rok za dokončanje nadgradnje je
15. avgust, do takrat pa planiramo še kar nekaj aktivnosti in dogodkov, ki bodo namenjena zbiranju sredstev za
nabavo avta, na kar vas bomo sprotno obveščali. Vabimo
vas, da se jih udeležite v čim večjem številu!
Naj vas spomnimo, da bodo konec tega meseca, na vaš
naslov prispele prošnje za tretji obrok vaših prostovoljnih
prispevkov. Upamo, da bo odziv tudi tokrat takšen, kot je
bil sedaj že dvakrat.
Tomaž Toš, predsednik

Danica med šivanjem
April 2019
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Vpis v vrtec
JVI IN VVZ OŠ CERKVENJAK-VITOMARCI na podlagi 20.
člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in Pravilnika o kriterijih in
postopku za vpis otrok v vrtec Cerkvenjak in Vitomarci:
OBJAVLJA SKUPNI JAVNI VPIS NOVINCEV V JAVNI
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC CERKVENJAK
IN VITOMARCI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Vpis otrok v vrtec bo potekal od 1. do 30. aprila 2019.
Vloge za vpis so na voljo v tajništvu šole Cerkvenjak, v
obeh enotah vrtca Cerkvenjak in Vitomarci, ter na
spletni strani http://wwww.o-cerkvenjak.mb.edus.si in
spletni strani https://www.sv-andraz.si/objava/183861 .
Ponovni vpis ni potreben za otroke, ki so že vpisani med
letom. Starši lahko vpišete otroke v vrtec v starosti od
11 mesecev do vstopa v šolo. Izpolnjene vloge lahko v
času od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 oddate v tajništvu OŠ
Cerkvenjak-Vitomarci, v obeh enotah vrtcev ali po pošti.
Po tem datumu bodo naknadno prispele vloge upoštevane le do zapolnitve prostih mest.
Vse ostale informacije dobite na telefonski številki
svetovalne delavke na Osnovni šoli Cerkvenjak - Vitomarci Jasne Lipovž 02/729 58 43.

Nabiranje zvončkov za 8. marec

OŠ Cerkvenjak - Sv. Andraž

Vrtec v slikah

Pust 2019

Delavnica z atiji

Pripravljeni na srčkov ples s prijatelji
22

Novice 67.indd 22

Spoznavanje pošte in pošiljanje dopisnic

Novice občine Sv. Andraž

11.04.2019 08:59:00

šola

Materinski dan
V četrtek, 21. 3. 2019 smo učenci POŠ Vitomarci pripravili
prireditev ob materinskem dnevu. Materinski dan v Evropi praznujemo od konca 2. svetovne vojne in sicer 25.
marca. Posvečen je vsem mamam, babicam in ženam in
sovpada s cerkvenim praznikom.
Vsi učenci od 1. do 6. razreda smo predstavili zanimive
točke. Prireditev so začeli učenci plesne šole Samba.
Tudi otroci iz vrtca so predstavili zanimiv plesno - pevski
program. Učenci 1. in 2. razreda so zaplesali, zapeli in
deklamirali v sklopu igrice. Ostali razredi so recitirali,
igrali na inštrumente in podajali čudovite misli o mamah.
Tudi šestošolci smo se predstavili z igrico Dobili smo
dojenčka, v kateri smo pokazali svoja pričakovanja in
težave ob prihodu novega družinskega člana. Občinstvo
smo navdušili z dvema zelo zanimivima plesoma. Tudi na
očete nismo pozabili, to smo jim pokazali z recitacijo in
nagovorom.
Učenci, ki hodijo h gimnastiki so pokazali, kaj že znajo.
Izvajali so prevale, kolesa, razne skoke in druge vaje.
Mame sta proti koncu prireditve nagovorila tudi g.
ravnatelj Mirko Žmavc in ga. županja Darja Vudler.
Prireditev, ki je trajala približno eno uro in pol smo zaključili s pevskim zborom. Zapeli smo dve pesmi o mamah.
Po koncu prireditve so vse prisotne mame, babice in tete
ob izhodu dobile cvet, ki jim ga je podarila Občina Sveti
Andraž in rožico s pikapolonico – delo naših učencev.

Pust 2019

Sara Krepša, 6. b

Na pustni torek, 5. 3. 2019 so Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah obiskali otroci iz Vrtca in Podružnične osnovne šole Vitomarci. Otroci in učiteljice so bili maskirani
v najrazličnejše pustne like. Obiska Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah se je udeležilo okrog 70 otrok in
odraslih v dveh skupinah. Najprej so nas obiskali otroci iz vrtca, potem pa še iz šole. Maškare je pred Občino
pozdravila županja ga. Darja Vudler. Otroci pa so se na
parkirišču pred občinsko stavbo okrepčali še s sokom in
sladkarijam, da so lažje nadaljevali pot nazaj proti šoli.

Občinska uprava

Pri županji

Skupinska fotografija

Prešernova nagrada Nini Toš
Prešernove nagrade so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Prve nagrade
so bile podeljene leta 1947, na dan kulturnega praznika. Nagrade so bile z zakonom, sprejetim leta 1955, poimenovane po Francetu Prešernu. Že leta 1956 je zakon
natančneje opredelil znanstvena področja, največja sprememba pa je bila sprejeta leta 1961. Nagrade so od tedaj
namenjene samo še umetniškim delom, razdeljene pa so
na Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.
Število nagrad se je spreminjalo. Danes se podeljujejo
nagrade, in sicer največ dve Prešernovi nagradi oziroma
največ šest nagrad Prešenovega sklada.
Letos podeljujemo v Cerkvenjaku »malo Prešernovo nagrado« že tretje leto zapored, učenki Nini Toš, ki obiskuje
sedmi razred. Nina je zelo dejavna na področju kulture.
Nastopa na prireditvah, ki jih organizira šola in lokalna
skupnost. Obiskuje glasbeno šolo in odlično igra flavto.
Flavto igra tudi v Slovenskogoriškem pihalnem orkestru glasbene šole Lenart. Poje v MPZ OŠ Cerkvenjak –
Vitomarci.
Rada nastopa, že v prejšnjih letih je obiskovala dramski krožek. Če ji le čas dopušča, bere knjige. Ustvarjalna
je, kadar je treba napisati spis ali kakršnokoli besedilo.
Pri likovnem pouku pa je opazen njen čut za lepo. Nina
je lepo vzgojena, spoštljiva je do sošolcev, učiteljev in
delavcev šole in pripravljena vsakemu priskočiti na pomoč.
Nina je na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, 6.
februarja 2019, prejela »malo Prešernovo nagrado«.

Jožica Vršič, profesorica slovenščine

Mala Prešernova nagrajenka
April 2019
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Solze sreče
V sredo, 6. 3. 2019 sem bil zelo nestrpen zaradi strelskega
tekmovanja. Streljanje je potekalo v Rušah.
Po končanem pouku sem hitro naredil domačo nalogo,
ker smo morali ob 16.45 od doma. Po poti sva z atijem
najprej pobrala Nejca in Tomaža, v Vitomarcih pa še
Gašperja. Potem smo se po stari cesti peljali do Ruš. Med
potjo smo se pogovarjali in smejali, posladkali smo se
tudi s Čunga Lungo. Ko smo prispeli v Ruše do športne
dvorane so nas že čakali Domen, Filip in trener Marjan.
Najprej smo odnesli puške in stojala v garderobo, potem
smo šli še malo na sveži zrak. Nato nas je trener poklical,
da se moramo pripraviti na tekmo. Odhiteli smo v garderobo, se oblekli, vzeli vsak svojo puško in stojali ter šli
na strelska mesta. Sodnica nam je dala navodila za poskusne strele, imeli smo pet minut. Po petih minutah je
sodnica prekinila poskusne strele, mi pa smo se morali
odmakniti od strelskih mest. In nato se je strelska tekma začela. Imeli smo petindvajset minut časa. Že s prvim
strelom sem bil zadovoljen in sem z veseljem nadaljeval
tekmo. Tudi nadaljeval sem dobro in sem upal na dober
rezultat. Po zadnjem strelu je trener dvignil palec, saj je
na zaslonu pisalo 162. Ko sem končal sem šel k atiju in
mu povedal, kako sem streljal. Potem pa sem šel v garderobo, kjer sem se veselil in od veselja tudi jokal. To niso
bile navadne solze, bile so solze sreče. Nato smo nestrpno čakali na podelitev pokalov in medalj.
Po končani podelitvi smo se počasi odpravili proti avtomobilu in se odločili, da gremo v McDonalds. Med potjo
domov smo se pogovarjali kako smo streljali.
Pozno zvečer smo prišli domov, bil je dolg in naporen
dan, vendar zelo srečen in poln veselja.

Žan Hauzer, 5. b

du Buckingham Palace. Tam smo videli nekaj stražarjev
in kraljico Elizabeth Alexandra Mary Windsor oz. kraljica Elizabeta ter kočije s konji. Odpravili smo se nazaj do
podzemne železnice. Odpeljali smo se v Harrods. To je
veleblagovnica. Tam smo sli v različna nadstropja z oblačili. Bilo je super. Ko smo si nekaj kupili smo se odpravili v
Starbucks in tam spili kavo, jaz in Bor sva pila ledeno kavo
s karamelo. Prispeli smo do Picadily Circus.
Tam smo videli zelo velike reklame, hodili smo in videli
trgovino po imenu Supreme, tukaj je tudi zelo veliko majhnih gledališč. Prišli smo do Traffalgar Squera. Tam smo
videli dve brezdomca, ki sta pobirala denar iz fontane.
Ko smo ugotovili, da je ura šele 14.00 in ugotovili, da
je M&M trgovina 6 min od nas, smo se odpravili do nje.
Tam smo si kupili bonbone. Na bonbone je bilo možno
odtisniti tudi svoje ime ali svoj obraz. Zunaj samo še gledali, kako plešejo na ulici. Minilo je nekaj časa in lahko
smo se odpravili na Shard. To je najvišja zgradba v Londonu. Zgradba ima 72 nadstropij in je visoka 255 metrov.
Lepo smo se razgledali in se fotografirali. Ko je bila ura za
večerjo smo se odpravili v Nandos. Prišli smo v hotel, se
umili in odpravili spat.
V četrtek smo odšli v grad Tower of London. Tam smo
videli krone in žezla in razne izdelke iz zlata. Videli smo
tudi krokarja. Tam sem se slikala z vojakom in varovalcem
krokarjev. Ko smo se odpravili ven smo odšli v Madame
Tussauds. Tu smo si ogledali voščene lutke veliko zelo
znanih filmskih igralcev, znanih športnikov in kraljeve
družine. Voščene lutke izgledajo kot da so ljudje dejansko živi. Naslednja znamenitost, ki smo si jo pogledali je
bila cerkev po imenu Westminster Abbey. V tej cerkvi se
izvajajo kronanja in poroke kraljeve družine. Tam so tudi
grobovi raznih kraljev in kraljic, tam sta pokopani dve
deklici, ki ju je nekdo ubil da je lahko postal kralj. Ceste
okrog cerkve in parlamenta so ta dan bile zaprte zaradi
demonstracij ljudi oz Brexit. Bilo je veliko policije, zato
smo hitro odšli drugam.

Moje potovanje v London

Otroci, ki hodijo v šolo v Londonu imajo šolske uniforme.
V centru je tudi Oxford Street, to je najbolj znana nakupovalna ulica v Londonu z zelo veliko trgovinami.

Bilo je 27. marca 2019. Zjutraj smo se zbudili zelo zgodaj
in se odpravili na pot.

Zadnji dan v Londonu smo preživeli v živalskem vrtu. Tam
mi je bil naj bolj všeč tiger. Proti večeru smo se z vlakom odpravili v hotel na letališču. Naslednje jutro samo
zgodaj zjutraj odleteli domov.

Začeli smo se voziti proti Dunaju. Ko smo prispeli na
letališče smo morali iti skozi kontrolo. Nato smo se
odpravili na letelo. Vsi smo se pripeli. Povedali so tudi,
kako odreagiramo če letelo pade v vodo in kako nadenemo masko za dihanje in jopič. Ko smo pristali na letališču,
nas je voznik odpeljal v center. Zelo je bil prijazen in vljuden. Pogovarjali smo se zelo dolgo in končno smo prišli v
hotel. Tam samo se namestili in odpravili v London Dungeon Hodili po temnih sobah in so nas strašil. Enkrat sem
se zelo prestrašila. Ko smo prišli ven smo odšli na London
Eye. Bilo je super, bil je tudi lep razgled. Ko smo prišli dol
smo se odpravili na most po imenu Westminster bridge
in bilo je lepo gledati kako ladjice plujejo po Temzi. Nato
smo se odpravili nazaj v hotel in tam smo pojedli večerjo.
Odšli smo spat.
Naslednji dan smo se zbudili in odšli na zajtrk. Ko smo se
najedli smo se odpravili s podzemno železnico do gra24
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Nikita Rehak Friš, 5. b

Tihožitje, Zala Kuri 5. b
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Branje otrokom
Pomembno je, da mladi bralci vzamejo knjigo v roko z
veseljem, da se o prebranem pogovarjajo, sodelujejo pri
pogovoru, poustvarjanju, risanju.
Knjiga je tista, ki pomaga oblikovati pozitivno samopodobo. Otroke usmerjam pri branju h knjigam, ki jim bodo
koristile in si bodo skozi zgodbe pridobivali izkušnje.
Delo z otroki temelji na branju, pogoj za to pa je, da mladim bralcem približamo literaturo, ki jo bodo brali z veseljem, o kateri bodo lahko razmišljali, se o njej pogovarjali.
Z različnimi projekti v načem vrtcu in v šoli poskušamo
doseči prav to. Ugotavljamo, da so mladi projekte, povezane z branjem, dobro sprejeli, uživajo pri dramatizacijah, glasbenih uprizoritvah, debatah, poustvarjanju ...
Lahko le upamo, da bodo malčki tudi po zaključku vrtca
posegali po knjigah, si jih izposojali v knjižnici ali pa si kljub draginji tu in tam privoščili knjigo za domačo knjižnico. Otroci našega vrtca si izposojajo knjige v šolski knjižnici, doma jih skupaj s starši prebirajo. Sama otrokom
pripovedijem zgodbe, ali jim preberem zgodbo, pravljico.
V vrtcu jim vzgojiteljice, prebirajo pravljice, se z njimi o
prebranem pogovarjajo in poustvarjajo, da knjige zaživijo
med vrteškimi otroci. V vrtec pa so vabljeni za pripovedovanje, branje tudi zunanji sodelavci; knjižničarke oz.
pravljičarki iz Lenarta in s Ptuja, pripovedujejo tudi babice, ki imajo vnuke v vrtcu. V času, ko obiskujejo vrtec,
pripovedujejo za predšolsko bralno značko.
Igralne knjige predstavljajo otroku prvi stik s knjigo.
Starši naj otroka pred spanjem umirjajo s pogovarjanjem,
pripovedovanjem o minulem dnevu in pripovedovanjem
kratke pravljice.
V prdšolskem obdobju beremo slikanice, pojmo jim pesmice. Skupaj opazujmo ilustracije, pripovedujmo jim
pravljice iz svojega otroštva.
Televizija, računalnik in drugi mediji so koristni, glasno
branje otrokom, pogovarjanje z otrokom in ukavarjanje
z njim je nenadomestljivo opravilo. Naj nam ne bo čkoda
časa, ki ga preživimo s svojim otrokom in knjigo.
Vzgajanje bralca se nadaljuje v času osnovnošolskega
izobraževanja. Vzgajajmo otroke, da bodo postali bralci
za vse življenje. Kot pravi Daniel Pennac: »Naj živi knjiga!
Naj živimo bralci!«
Jožica Vršič, profesorica slovenščine

Branje

Tako smo se našemili, 5. b

Med v javne institucije
Čebelarska zveza Slovenije se že enajst let zavzema za
več slovenske hrane v javnih institucijah! Slovenski čebelarji smo orali ledino na področju promocije uživanja slovenske hrane, po enajstih letih smo spoznali, da je
bilo naše razmišljanje pravilno, morda celo vizionarsko!
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je pred več kot enajstimi leti spoznala, da je edina pravilna pot v pridelavi
in uživanju lokalne hrane. Da pa bi o pomenu uživanja
lokalne hrane osvestili javnost, pa je ključnega pomena
promocija lokalne hrane, v našem primeru slovenskega
medu. Takrat je bilo v javnosti milo rečeno »zločinsko«
naglas govoriti o uživanju slovenske ali lokalno pridelane
hrane, češ da EU tega ne dovoljuje, da bomo kaznovani
… skratka NE in NE. ČZS je ne glede na to že takrat javno
poudarjala pomen uživanja lokalno pridelane hrane in to
dokazala z izvedbo in javno promocijo medenega zajtrka, ko so otroci zajtrkovali med slovenskih čebelarjev. Že
takrat smo si upali naglas reči: »Uživajmo lokalni med in
ga kupujmo neposredno iz rok lokalnih čebelarjev, saj je
lokalni med najboljši!« Na pobudo ČZS je zajtrk leta 2011
prerastel v tradicionalni slovenski zajtrk (zajtrk sestavljen iz lokalne hrane – med, kruh, maslo, mleko , jabolko),
kjer so tudi drugi deležniki projekta upali že bolj naglas
reči »jejmo slovensko hrano«, saj je bil ta dan sprejet na
nacionalni ravni. ČZS je zatem predlagala, da se razglasi
še dan slovenske hrane, ki ga je Vlada RS leta 2012 tudi
razglasila. Od takrat dalje je vse podrejeno promociji lokalne hrane in ozaveščanju ljudi, da je lokalno najboljše.
Po več kot enajstih letih lahko ugotovimo, da smo slovenski čebelarji orali ledino na področju promocije uživanja slovenske hrane. Po enajstih letih smo spoznali, da je
bilo naše razmišljanje pravilno, morda celo vizionarsko!!
Odlična slovenska hrana sodi na mize Slovencev, sodi v
javne institucije in zato je prav, da odkrito in naglas povemo, da je naša lokalna hrana najboljša! V zadnjem času
se posamezniki izpostavljajo z drzno idejo, da v slovenske
vrtce, šole, bolnišnice in domove za starejše pripeljejo še
več ali celo vso hrano, ki je pridelana na lokalni ravni. Ovira, ki jo posamezniki zaznavajo, prav tako pa tudi ČZS in
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je v veliki meri v
sistemu javnih naročil. Cilj bi moral biti, da nas nobena birokratska ovira ne zadržuje, da vse količine lokalno pridelane hrane navsezadnje končajo na krožnikih naših otrok,
starostnikov, bolnikov itd. ČZS vsa ta prizadevanja podApril 2019
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organizmiodpredzzaradivpričofrom
interoziromaand
obvarovanjevarovanjezavarovanjezaščitenješčitenjeočuvanječuvanjeobvarovatizavarovatizaščititiočuvatizaščititi
sezavarovati seobvarovati seočuvati seprotectingm čebel. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane se uporabi
FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V
Sloveniji poznamo številne zgledne primere sodelovanja
sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno
pa se pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba
v prihodnje izboljšati.

Kupujmo lokalno
pira in čestita vsem, ki razmišljajo v smeri večje pridelave
in potrošnje lokalno pridelane hrane za drzno, a uresničljivo idejo. Lokalno pridelana hrana na slovenskih mizah
ima širši pomen in multidisciplinaren učinek: obdelano
zemljo, podporo lokalnim kmetom, podporo lokalnemu
gospodarstvu, čebelarstvu, kakovostnejšo hrano, ki jo
nudimo svojim otrokom, bolnikom, starostnikom, in še
bi lahko naštevali. Zato bodimo v prihodnje ambiciozni in
omogočimo javnim institucijam nakup lokalno pridelane
hrane brez birokratskih težav, da bo ta hrana čim večkrat,
še bolje pa vsakodnevno na mizah Slovencev! Slovenci si
zaslužimo najboljše in to je NAŠA SUPER HRANA!

Boštjan Noč, predsednik

Pravilna uporaba FFS in varnost

Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu
zelo velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke, kot so
med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji
strup, človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju
zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni
kot surovina za pridobivanje nekaterih živilskih in drugih
proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko
manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v
stik s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker kmetijski pridelovalci GojiteljiceGrowersza
zaradidonasprotiprotikljubnavkljubobprivkljubponanamestokpredvpričokotgledekar
se
tičekajtizakajforopraševanjeoprašitev
rastlinoprašenjepollination
svojih
pripozzaizizmedzmeddooftheir
pridelkov potrebujejo poljski pridelekletinapridelekletoposevekgolšabičevnikcropbiti odvisen odbiti vezan
nadependentvoobprigoronmedhoneyčebelebees, moratrebaveljalahkosmemorajoveljajosmejomoštmustjo ves
časkar naprejneprenehomanepretrgomastalnonenehomavenomerconstantly skrbeti za zatrditipotrditiohranitiobdržatitrdijozatrdijopotrdijoohranijoobdržeohranjatipreživljativzdrževatiohranjajopreživljajovzdržujejomaintain
kočljivnežendelikatenrahelkrhekmilneprijetendelicateo
uravnoteženostravnotežjeravnovesjesaldobalance medbetween
obvarovanjevarovanjezavarovanjezaščitenješčitenjeočuvanječuvanjeobvarovatizavarovatizaščititiočuvatizaščititi sezavarovati seobvarovati seočuvati
seprotectingm njihovtheirih pridelkov pred škodljivimi
26
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Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru
nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih,
skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno
ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v
skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja
ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo
priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele; FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za
čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom;
priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih
odmerkih;
pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast
v sadovnjaku ali vinogradu;
škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s
strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali v skladu z
navodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave in
bolje preskrbljene, ter dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin.
ČZ Slovenije

Varujmo čebele

Dan odprtih vrat čebelarjev
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam
predstavlja simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge.
Ko pa odrastemo občudujemo njeno učinkovitost, socialni red in gospodarnost. V Sloveniji nas je več kot 10000

Novice občine Sv. Andraž
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Jabolko v zgodovini
DONACIJE ZA GASILSKI AVTO
Vljudno vas naprošamo za donacije za gasilski avto. Donirate lahko preko SMS sporočil, tako da pošljete ključno
besedo: PGDVIT1 (donirate 1 EUR) ali PGDVIT5 (donirate 5 EUR) na kratko številko 1919.
Hvala in z gasilskim pozdravom, na pomoč!
PGD VITOMARCI

čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s čebelami nam
predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki
jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarska dežela in je
veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je
Slovenija izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih
pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela
ohranila vse do danes.
Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih in kako čebele s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali, kakor tudi na
človekovo zdravje in druge dejavnike življenja, boste lahko zvedeli na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo Čebelarska
zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu,
skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji, organizirala v
petek 26. aprila 2019.
Čebelarska društva bodo poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih v čebelnjakih in na stojnicah, slovenske Občine
pa smo že povabili k sodelovanju pri k promociji dneva
odprtih vrat preko svojih lokalnih glasil. Na ta izobraževalni in promocijski dogodek vabimo osnovne šole, vrtce,
splošno javnost in obiskovalce iz ožje in širše okolice čebelarskega društva, ki predstavlja svojo dejavnost.
Na dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bomo obiskovalcem predstavili čebeljo družino, njeno bivališče, člane
čebelje družine, satje – kjer čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske pripomočke in čebelarjeva opravila.
Predstavili bomo pomen medovitih rastlin, glavne paše
na posameznem območju in aktivnosti s katerimi lahko
vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili
bomo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Na predstavitveni
stojnici ali čebelnjaku bomo čebelarji predstavili čebelje
pridelke in izdelke, z možnostjo degustacije in nakupa.
Vabljeni ste, da z vašim obiskom podprete našo dejavnost, kajti brez čebelarjev ne bo čebel in posledično vsega, kar čebele s svojim poslanstvom storijo za človeka in
za ohranjanje okolja.
ČZ Slovenije

Prvo jabolko za vsakdanjo hrano,
človeških nabiralcev sadja davnine.
Nato blizu bivanja odvržene peškedajale so sad brez iskanja.
A glej, čudo narave!
Nekatera drevesa so dala
lepše in slajše plodove.
Še več je dalo precepljanje.
Antika, Mionski in Rimski čas,
so jablano častili kot svetost.
Poganstvo in bog v vejah jablane,
je določal več ali manj rodnost.
Pripovedi govorijo o zlatih jabolkih.
Horoskop Keltov govori o viru zdravja.
Horoskop Slovanov jabolko dvigne na vrh.
Srednji vek je poln sadnih vrtov in parkov.
Pride meščanska revolucija.
Pride trženje jabolk in drugo.
Pridejo visokodebelni sadovnjaki.
Pridejo sedanji tržni nasadi.
Pojavi se več različnih sort jabolk.
Pojavijo se dokazi o zdravilnosti jabolk.
Pojavijo se hladilnice za obstoj jabolk.
Pojavi se misel. Ja, jabolko je res zlati sadež.

Edi Kupčič

Kronika kraja
Rojstva:
Od sredine decembra 2018 do konca marca 2019 so se v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah rodili trije otroci. Srečnim staršem čestitamo.
Smrti:
Od sredine decembra 2018 do konca marca 2019 sta
bila na pokopališču Vitomarci dva pogreba, od tega dve
občanki Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

April 2019
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PROJEKT #ANDRAŽ365

#andraz365#day9
avtor: Martina Lovrec

V začetku leta smo pričeli
s projektom #andraz365, v
okviru katerega vsak dan
na facebook stran občine
objavimo eno fotografijo, ki je povezana z našo
občino, njenimi ljudmi,
znamenitostmi, naravo in
podobno.
Vabimo vas, da se priključite projektu tudi vi in
vaše fotografije primerne
letnemu času pošiljate na
info@svandraz.si, mi pa
jih bomo s pripisom
avtorja objavili.

#andraz365#day10
avtor: Martina Lovrec

Hvala za sodelovanje.
Občinska uprava

#andraz365#day41
avtor: Ciril Ambrož

#andraz365#day42
avtor: Iris Zorko

#andraz365#day46
avtor: Aleksandra Pučko

#andraz365#day43
avtor: Irena Kukovec

#andraz365#day48
avtor: Nuša Gavez

Vir: facebook stran
občine Sveti Andraž v
Slov. goricah
#andraz365#day1-day60
avtorji
#andraz365#day54
avtor: Jure Čeh
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#andraz365#day56
avtor: Laura Krajnc
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