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Velika noč je praznik veselja, 
upanja in življenja.
Naj vas velikonočno 

praznovanje napolni z novim 
upanjem, radostjo in 

harmonijo.

Županja, občinski svet, občinska uprava in odbori

Fotografija vir: https://govorise.metropolitan.si/
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Spoštovane bralke in bralci Novic občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah! 

April je mesec, ko svetli deli dneva postajajo dal-
jši od noči. Kmalu bomo kmetje in vrtičkarji pridno 
pričeli z delom na poljih ter vrtovih. 

Še prej pa nas čaka lep družinski praznik, katerega 
se veselijo predvsem otroci. Tudi tisti, ki ne praznu-
jejo velike noči, se radi držijo običajev tega krščans-
kega praznika, zlasti žegnja in barvanja pirhov.

Praznovanje praznikov, kot je velika noč, je za 
družine pogosto poseben čas. Čeprav je zaradi iz-
bruha koronavirusa težko praznovati tako, kot bi 
sicer, si lahko veliko noč še vedno naredimo prijet-
no. Z malo potrpljenja in ustvarjalnosti lahko s svojo 
družino preprosto ustvarimo nove tradicije, ki bodo 
trajale še prihodnja leta.

V tej številki občinskih novic si lahko preberete vse 
novosti, ki so se dogajale v naši občini v preteklih 
mesecih.

Zaradi korona situacije nismo izdali tradicionalno 
božično izdajo, zato si lahko v tej številki preberete 
tudi kaj je je dogajalo v okviru občinskega praznika.

V imenu uredniškega odbora vam želim vesele ve-
likonočne praznike v krogu najdražjih. Naj bodo kl-
jub vsemu prežeti s srečo, zdravjem in nasmehi. 

Nina Žvarc, 
uredniški odbor

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

2          Novice občine Sv. Andraž

Novice  št. 73 bodo praviloma izšle 24. junija 2021. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fotografij...) 
je najkasneje do vključno 10. junija 2021. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

Očistimo občino Sveti Andraž

Čistilna akcija bo v soboto, 10. 4. 2021.
Potekala bo individualno.

 
Vrečke in rokavice bodo od 8.00 ure naprej nastavljene na naslednjih mestih:

 -Drbetinci - avtobusna postaja Šilec;
-Vitomarci - avtobusna postaja križišče Berlak;

-Novinci - avtobusna postaja Košarjak;
-Slavšina - avtobusna postaja Kovaški muzej;

-Gibina - pri mlekarni;
-Rjavci - križišče Kukovec;

-Hvaletinci - pri kapeli.
 

Vsi, ki se boste čistilne akcije udeležili, se držite priporočil NIJZ 
in ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili v zvezi s COVID-19. 
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županja

Intervju z županjo za revijo Zlati kamen 2021.

Rdeča nit letošnjega izbora za nagrado Zlati kamen je 
sodelovanje in povezovanje. Kako vi gledate na moč 
sodelovanja, povezovanja? Kakšen je vaš recept za us-
pešno sodelovanje in povezovanje na vseh ravneh?
Občina je brez tega, da se povezuje in sodeluje na vseh 
ravneh težko uspešna. Zagotovo je prva predpostavka, da 
lahko uspešno delujemo konstruktiven občinski svet, kar 
je pri nas zelo dobro izraženo in kljub temu, da se včasih 
ne strinjamo, vemo zakaj smo tukaj, za ljudi in na koncu 
se vedno odločimo v dobro njih. In če smo pri ljudeh, 
naših občanih, v tako majhni občini, kot je naša je sodelo-
vanje in povezovanje z občani ključnega pomena in je 
še posebej izražena. Veliko občanov je tako ali drugače 
vpleteno v lokalno dogajanje ali preko organov Občine, 
vaških odborov, komisij in podobno, preko društev, na 
katera smo v občini zelo ponosni in so izjemno aktivna, 
preko šolstva in preko družabnega življenja. Vsi smo pov-
ezani in ljudje radi pomagajo pri uresničevanju občinskih 
projektov. 
V zadnjih letih smo se izjemno uspešno tudi medobčins-
ko in mednarodno povezovali in pri tem ustvarili nekaj 
dobrih projektov in hkrati stkali tudi veliko dobrih pri-
jateljstev. Sodelovali smo tako z občinami in društvi iz 
sosednje Avstrije, Madžarske in Hrvaške. To ti da neko 
novo širino, znanja, vidiš kaj drugi delajo drugače, do-
bre stvari poskušaš vpeljati tudi v svoje okolje. Preko teh 
sodelovanj smo pridobili veliko novih produktov pred-
vsem na turističnem področju, o čemer pa lahko gledalci 
pobrskajo po naših omrežjih. Predvsem smo ponosni na 
našo Hrgovo domačijo in interaktivno učilnico šolstva 
skozi čas, ki sta nastali v teh projektih. 
In navsezadnje je potrebno dobro sodelovati tudi s svo-
jimi sodelavci, zato sem vesela, da imamo v občinski up-
ravi dober »team« ljudi, ki prav tako stremijo k temu, da 
bi bila naša občina čim bolj uspešna in predvsem prijazna 
ljudem.
 
Kaj so trenutno glavni projekti občine?
Zagotovo je to nedavni zaključek ureditve infrastrukture 
skozi center občine, ki se bo v letošnjem letu nadaljeval 
še z ureditvijo javne poti proti pokopališču in ureditvijo 
opornega zidu pri pokopališču, za katerega bomo v le-
tošnjem letu uredili vse potrebno za pridobitev gradben-
ega dovoljenja za izgradnjo nove mrliške vežice.
Zraven ureditve nekaterih cestnih odsekov pa bosta glavni 
investiciji v naslednjih dveh letih ureditev nekaj več kot 
tri kilometre kolesarskih poti, financiranih iz dogovora za 
razvoj regij v vrednosti okrog milijona evrov. Druga večja 
investicija je ureditev regionalne ceste v sodelovanju z 
Direkcijo za ceste, kjer gre za nekaj več kot tri milijonsko 
investicijo in bo največja investicija v naši občini nasploh. 
Občinski delež predstavlja investicija v pločnike in javno 
razsvetljavo. Seveda bomo nadaljevali s turističnimi pro-
jekti, kot to počnemo vsako leto v sklopu projektov Las, 
kjer smo lani zaključili projekta ureditev Enoteke in Šport-
nega parka Vitomarci, tik pred izvajanjem pa je projekt 
»Razgledi Ostragove«, kjer bomo na drugi najvišji točki 
naše občine uredili manjši razgledni stolp s prireditven-
im prostorom, hkrati se bo v sklopu dogodka odvilo kar 
nekaj prireditev. 

Ne smemo pozabiti tudi na sodelovanje s Telekomom 
Slovenije, kjer pospešeno širimo optično omrežje po naši 
občini, zato verjamem, da bomo do konca mandata us-
peli celotno občino pokriti z optiko, kar je v teh časih iz-
jemnega pomena.
 
Kakšni so po vašem koraki do celovitega in urav-
noteženega delovanja slovenskih občin?
Zagotovo bi k tej uravnoteženosti pripomogla vz-
postavitev pokrajin in hkrati ureditev financiranja občin. 
K ustanovitvi regij nas veže že ustava in kakorkoli je to 
očitno tema, ki je nikakor ne gre zaključiti, se bo verjetno 
enkrat morala zgoditi. Seveda je zelo pomembno, da se 
ob ustanovitvi pokrajin hkrati uredi tudi finančni vidik, da 
se torej finance v celoti prenesejo na pokrajine in potem 
navzdol. Morda širša javnost to takoj poveže še z enim 
nepotrebnim aparatom, ki bo veliko stal, a sem mnenja, 
da bi se tudi te funkcije dale urediti tako, da so v njih 
navzoče osebe na obstoječih funkcijah in da ni nujno, da 
bi bile vse plačljive. A verjemite, da izgleda smešno, ko se 
o kakšnem skupnem projektu npr. širše obmejnih občin 
pri nas, deželni glavar v Avstriji ali župan županije na Hr-
vaškem mora pogovarjati z npr. 20 ali več župani in ne z 
enim predstavnikom naše regije. Vse te sosednje države 
poznajo drugi nivo lokalne samouprave in čas je, da za-
devo realiziramo tudi pri nas. 
Potrebno bi bilo urediti tudi financiranje občin o katerem 
je govora že veliko let. Pohvalno je, da smo bile občine v 
zadnjih dveh letih uslišane in smo prejele nekaj več de-
narja, dobili smo zakon o finančni razbremenitvi občin, 
več nepovratnih sredstev za investicije, a kljub vsemu je 
še prostor za izboljšave, veliko občin je še vedno podfi-
nanciranih. Občine smo velikokrat le računovodski servis 
in nimamo vpliva na odločanje o tem kaj plačujemo. Npr. 
plačujemo domsko varstvo po odločbah CSD-ja in nima-
mo vpliva ne na cene, nimamo nadzora, nič, samo plačnik 
smo. Glede na staranje prebivalstva pa se nam lahko hitro 
zgodi, da imamo iz leta v leto več takšnih primerov, lahko 
tudi čez leto. To so po več deset tisoč evrov vredne spre-
membe v proračunih iz danes na jutri, na katere nimamo 
vpliva. To je samo en primer, jih pa je kar nekaj. 
 

Županjin uvodnik

Podelitev 2020, 
letos je podelitev potekala virtualno

Novice 72.indd   3Novice 72.indd   3 22. 03. 2021   04:32:1422. 03. 2021   04:32:14



4          Novice občine Sv. Andraž

županja/občinski svet
Vaša vizija: kje vidite vaš kraj leta 2030?
Zagotovo je izziv malih podeželskih občin ohranitev pre-
bivalstva v svojem kraju, kar moram reči nam v zadnjih 
letih dobro uspeva, saj imamo vsako leto zelo lep naravni 
prirast, v letu 2018 smo imeli celo najvišjega na 1000 pre-
bivalcev v celotni Sloveniji. In zagotovo bodo sladke brit-
kosti, ko bomo morali širiti oddelke vrtca, upamo, da nam 
uspe posledično vzpostaviti tudi 9-letno osnovno šolo, 
sedaj imamo podružnično. Trend kaže, da se ljudje vedno 
bolj zanimajo za podeželje in dobra lokacija naše občine 
v bližini avtoceste je zagotovo zanimiva. V ta namen bi 
želela, da nadaljujemo z ureditvami prostorskih načrtov, 
kjer bomo omogočali na novih naseljih gradnjo novih 
stanovanjskih hiš. Želimo si privabiti tudi investitorje, ki 
bi zgradili še kak blok in pod njim kak poslovni prostor. 
Zagotovo si želimo, da bo do takrat že stala nova vežica, 
nov gasilski dom, da bo cestna infrastruktura v celoti ure-
jena. Želimo si preboja v turizmu, želimo, da bodo naši 
ponudniki, kmetije in gospodarstvo čim uspešnejši, že 
danes jih veliko od njih ponese ime naše občine v svet in 
verjamem, da bo z leti še več takšnih zgodb.
Predvsem pa si želim, da bi ljudje ostali tako harmonično 
povezani, kot so danes. Da kljub čudnim časom prihajajo 
lepši, da smo se znali iz teh kaj naučiti in da nas ne bo 
spet vase potegnil ves ta nori stres sodobnega sveta in da 
bomo znali to kar v naši občini znamo od nekdaj, držati 
skupaj, se zabavati, povezovati in sodelovati.

Vir: www.youtube.com
Uredniški odbor

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru pravic 
in dolžnosti Občine, je v času od novembra  2020 do kon-
ca marca 2021 odločal na treh rednih in eni dopisni seji:

1. 11. november 2020; 11. redna seja; prisotnih 5 čla-
nov Občinskega sveta: 
1. Sprejet je bil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2021;
2. Sprejet Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka 
Ptuj;
3. Podana je bila uradna odpoved 20. Sandijevega me-
moriala in prošnja za prenos donatorskih sredstev v leto 
2021;
4. Potrjen je bil DIIP »Ureditev športnega igrišča«;
5. Sprejet je bil osnutek proračuna za leto 2021;
6. Sprejet je bil osnutek proračuna za leto 2022;
7. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o uporabi grba in zastave ter o občinskem praz-
niku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah po skra-
jšanem postopeku;
8. Sprejet je bil pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav po skra-
jšanem postopku.

2. 16. december 2021; 12. redna seja; prisotnih 5 čla-
nov Občinskega sveta: 
1. Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki; 
2. Sprejet je bil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki;
3. Potrjen je bil proračun za leto 2021;
4. Potrjen je bil proračun za leto 2022;
5. Potrjen je bil letni program kulture za leti 2021 in 2022;
6. Potrjen je bil letni program športa za leti 2021 in 2022;
7. Sprejet je bil sklep o določitvi cene programov vrtca v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih  goricah;
8. Potrjen je bil sklep o izhodiščni vrednosti točke za iz-
račun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2021;
9. Potrjen je bil Sklep o načinu upoštevanja realizacije 
prijavljenih programov na Javne razpise za sofinanciranje 
programov društev in organizacij v letu 2020;
10. Svetniki so bili obveščeni o napaki in popravku pri 
naslovu Odloka o spremembi Odloka o grbu, zastavi in 
občinskem prazniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah – napaka v zapisu naslova Odloka.

3. Od srede 6. 1. 2021 do petka 8. 1. 2021 do 12. ure; 
6. dopisna seja; prisotnih 5 članov Občinskega sveta: 
1. Sprejet je bil ODLOK o spremembi Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-
nalno opremo na območju Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah;
2. Potrjen je bil sklep o porabi presežka prihodkov nad 
odhodki iz leta 2020 za Vrtec Vitomarci.

4. 16. marec 2021; 13. redna seja; prisotnih 6 članov 
Občinskega sveta: 
1. Podano je bilo poročilo o poslovanju javnega vzgo-
jno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda OŠ 
Cerkvenjak – Vitomarci za leto 2020;
2. Sprejet je bil novi sklep o porabi presežka prihodkov 
nad odhodki iz leta 2020 za Vrtec Vitomarci;
3. Predstavljen je bil zaključni račun Občine sveti Andraž 
v Slovenskih Goricah za leto 2020;
4. Potrjen je bil dokument identifikacije investicijskega 
projekta - Vitomarci včeraj in danes; 
5. Sprejet je bil sklep o potrditvi humanitarne pomoči 
občini Glina; 
6. Potrjen je bil sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 
506/1, k.o. 340-Slavšina za nepremičnino parc. št. 237/4, 
k.o. 340-Slavšina;
7. Sprejet je bil sklep o mnenju občine k osnutkom pokra-
jinske zakonodaje;
8. Potrjen je bil predlog zaprte liste kandidatov za člane 
Razvojnega sveta regije Podravje.

Petra Breznik

Seje občinskega sveta

Občinski svet z županjo, november 2018
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OBČINI ŽE DRUGIČ ZAPORED SREBRNI Isso certifikat

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je ponovno pre-
jemnica SREBRNEGA ISSO CERTIFIKATA razvojne odlično-
sti, saj smo srebrni certifikat prejeli tudi v letu 2020.

Razlog za uvrstitev je, da nudimo svojim občanom ka-
kovostno raven življenja in nas odlikuje solidna in urav-
notežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev v sam 
vrh lestvice nam prinaša SREBRNI ISSO certifikat razvojne 
odličnosti za leto 2021.

Srebrni certifikat prinaša pozitivno noto pri sodelovanju 
z investitorji ali poslovnimi partnerji, saj je izkaz razvojne 
kredibilnosti in kakovostne ravni življenja. 

Zaradi naše odličnosti pri delu na področju razvoja tako 
sodimo v sam vrh slovenskih občin.

Zlati intervju z županjo si lahko ogledate na občin-
skem you tube povezavi: https://www.youtube.com/
watch?v=8fCnl_Z-cDw

Občinska uprava

Na spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
so bili 1. 3. 2021 objavljeni štirje razpisi za sofinanciranje 
dejavnosti društev. Rok za prijavo je bil do srede, 31. 3. 
2021 do 12:00 ure. 

Razpisi so v letu 2021 spremenjeni in prilagojeni COVID 
situaciji, zato je potrebna posebna pozornost pri pripravi 
vloge. Največja sprememba v letu 2021 je to, da je pri 
nekaterih razpisih predvideno deljeno izplačilo sredstev, 
torej dve izplačili.
Odprti so bili naslednji razpisi: 
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij 
in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2021, kjer je na voljo 8.000,00 EUR. 
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2021, kjer je na voljo 3.000,00 
EUR. 
- JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za javne prireditve 
in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v letu 2021, kjer je na voljo 
3.000,00 EUR. 
- JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega pro-
grama športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2021, kjer je na voljo 4.000,00 EUR. 

Prav tako je v teku ponovni preračun sredstev za leto 
2020, glede na poročila o izvajanju programov, ki so jih 
prijavitelji morali oddati do najkasneje 1. 2. 2021. Društva 
ste že prejela pozive za dopolnitve poročil, za katere je 
rok 5 delovnih dni od prejema poziva, sledijo odločitve o 
ponovni prerazporeditvi sredstev za leto 2020.

Občinska uprava

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja z odpadki,

obveščamo vas, da  smo skupaj z vami uspešno vpeljali 
ločeno zbiranja stekla po sistemu »od vrat do vrat«. V 
uporabo ste prejeli posodo (120 L), s tem pa smo umak-
nili tudi t.i. ekološke otoke za odlaganje stekla. V mesecu 
februarju oz. marcu smo opravili prvi odvoz po urniku.

Pripravili smo natančnejša navodila za ločevanje vseh 
vrst opdadkov, ki jih najdete na spletni strani: https://ci-
stomesto.si/navodila-za-locevanje/ oz s skeniranjem QR 
kode. Prav tako smo za odpadke, ki se pogosto napačno 
ločujejo, navedli pravilen način ločevanja.

KAJ SODI IN KAJ NE SODI V POSODO ZA STEKLO?

ZBIRANJE ODPADKOV V ZBIRNIH CENTRIH

Povečali smo razpoložljivost zbirnih centrov v upravljanju 
podjetja ČM Ptuj, kamor lahko pripeljete in brezplačno 
oddate odpadke, ki spadajo v okvir zbiranja gospodarske 
javne službe. Lokacije in odpiralne čase najdete zapisane 
na urnikih odvozov in na naši spletni strani: https://ci-
stomesto.si/zbirni-centri/) 
*Točni datumi odprtja zbirnih centrov so objavljeni na 
naši spletni strani ter v urnikih odvozov za leto 2021 - glej 
moder kvadratek na koledarju.

AKCIJA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV

Obveščamo vas, da bo akcija odvoza kosovnih odpadkov, 
kot običajno, izvedena 2x v letu, in sicer prvič v mese-
cu maju/juniju in drugič v mesecu septembru/oktobru. 
Naročilnico prejmete z eno izmed naslednjih položnic. 
Preverite kaj sodi med kosovne odpadke, informacije na-
jdete prav tako med navodili za ločevanje na zgornji pov-
ezavi. Navajamo pogoste odpadke, ki NE SODIJO med 
kosovne odpadke:
NE: nevarni odpadki; mešani komunalni odpadki; azbest-
na kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest; gradbe-
ni material; avtomobilske in druge pnevmatike; steklo; 
zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki; 
odpadna jedilna olja; deli avtomobilov; različni embalažni 
material; silažna folija.
  

Vaš zbiralec odpadkov 
ČISTO MESTO PTUJ

občinska uprava

Srebrni ISSO certifikat

Financiranje programov društev

Zbiranje stekla od vrat do vrat
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Kot vsako leto je Občina Sv. Andraž v Slov. goricah na 
podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah objavila Javni razpis 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sv. Andraž v 
Slov. goricah v letu 2021.

Sredstva se dodelujejo na podlagi razpisa, ki je odprt do 
porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah v tekočem letu. Sofinancira se ra-
zlika med odmerjenim komunalnim prispevkov v skladu 
z veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč, odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območ-
ju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki bi jo za-
vezanec moral plačati, če bi zemljišče bilo opremljeno z 
javno kanalizacijo. Sprememba tokratnega razpisa je v 
višini subvencije, ki jo zavezanec lahko prejme in sicer 
50% vrednosti investicije oziroma največ 1.200,00 EUR na 
gospodinjstvo za prehod iz greznice na malo komunalno 
čistilno napravo ali 25% vrednosti investicije oziroma na-
jveč 600,00 EUR na gospodinjstvo za novogradnjo male 
komunalne čistilne naprave.

Razpis je odprt od 15. 03. 2021 do porabe sredstev oz. 
najkasneje do 22. 10. 2021 do 12. ure.
Vloge je potrebno oddati do 12. ure, dne:
1. 23. 4. 2021 – ZA PRVO ODPIRANJE;
2. 18. 6. 2021 – ZA DRUGO ODPIRANJE (v kolikor 
sredstva ne bodo porabljena);
3. 22. 10. 2021 – ZA TRETJE ODPIRANJE (v kolikor 
sredstva ne bodo porabljena).

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine 
Sv. Andraž v Slov. goricah na naslovni strani pod zavih-
kom Razpisi in natečaji. Dodatne informacije pa v času 
uradnih ur na občinski upravi Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah, na tel. 02/757 95 30.

Občinska uprava

KJE, KDAJ IN KAJ MORAM UREDITI PRI UREJANJU ODVA-
JANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA?

Vlada  Republike Slovenije je na 32. redni seji dne 17.9.2020 
sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode, ki pravi, da na območjih zunaj meja 
aglomeracij, kjer opremljanje z javno kanalizacijo ni pred-
pisano, morajo lastniki obstoječih objektov zagotoviti 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode skladno 
s predpisanimi zahtevami Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (praviloma male komunalne 
čistilne naprave ali nepretočna greznica) najpozneje ob 
prvi rekonstrukciji objekta, če je ureditev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, 
ki so veljali v času gradnje. Če pa se komunalna odpadna 
voda odvaja v okolje brez kakršnega koli čiščenja oziro-
ma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ni v skladu s predpisi, ki so veljali v času 
gradnje, pa je ta rok najpozneje do 31. decembra 2021. 

Pomeni, da morajo tisti, ki nimajo urejenega odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode tako, kot jim je 
napisano v gradbenem dovoljenju, postaviti malo ko-
munalno čistilno napravo najpozneje do 31.12.2021.

Miran Čeh,
direktor občinske uprave

Tudi pust je letos, zaradi situacije, potekal malo drugače. 
Kljub vsemu pa so domači kurenti – družina Ljubec v 
spremstvu županje, od zunaj zaružljali in pozdravili otroke 
pred osnovno šolo in vrtcem. Otroci so se presenečenja 
zelo razveselili, kot tudi pustno – valentinovih krofov, ki 
jim jih je prinesla županja. 

Občinska uprava

Male komunalne čistilne naprave 

Komunalna čistilna naprava

Bejži zima, kurent gre

Pustno valentinovo presenečenje 
za najmlajše

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Pust debelih ust 
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V prihajajočih mesecih začnemo z izvajanjem projekta 
Razgledi Ostragove, ki je sofinanciran iz EKSRP. Pričetek 
dela bo kmalu in pričakujemo da bo opazovalnica 
dokončana v začetku poletnih mesecev. V okviru projek-
ta bo v 1. fazi urejena okolica, postavljena opazovalnica 
in urbana oprema-nadstrešnica. V 2. fazi operacije bomo 
nabavili električna kolesa, e-skiroje, namestili vhodne tur-
istične table, s projektnimi partnerji Mojca Druzovič s.p. in 
Turistično društvo Vitomarci pa izvedli nekaj dogodkov.

S tem projektom želimo poudariti naravne, arheološke 
in zgodovinske vrednote. Imeli bomo možnost izposo-
je e-skirojev in e-koles ter večerje na opazovalnici ob 
predhodni najavi. Vzpodbudili bomo vključenost loka-
lne skupnosti in lokalnih ponudnikov. V sklopu projek-
ta pričakujte tudi kolesarski dan s vključenimi e-skiroji 
in e-kolesi ter pogostitev za obiskovalce. Predvsem pa 
želimo opozoriti na naše naravne lepote tudi turiste in 
verjamemo, da nam bo to s tem uspelo.

Predvsem zato, ker Ostragova leži v najvišjem delu nasel-
ja Drbetinci. Pogled pa sega proti Pesniški dolini, Lenar-
tu pa vse do Donačke gore, Pohorja in avstrijskih Koralp. 
Čeprav je ta prostor v preteklosti živel z različnimi do-
godki, danes temu več ni tako in upamo, da ga obudimo 
s tem, da postavimo tja razgledni stolp in nadstrešnico 
in tako dobimo tudi možnost izvajati kakšne javne in za-
sebne dogodke. 

Amadej Gavez

BOŽIČEK OD VRAT DO VRAT PRIČARAL NASMEHE NA 
OBRAZIH NAŠIH OBČANOV.

Skupaj z županjo, gasilskim društvom in svojimi škrati 
se je konec leta 2020 Božiček popeljal po celotni občini 
in obdaril ter razveselil občane, ki so ga pričakali pred 
svojimi domovi. Pripravil je darila za otroke, starejše in 
ranljive skupine in tako skupno razdelil preko 300 pake-
tov daril. Božiček je vsem namenil tudi pisma s vzpod-
budnimi besedami in željo, da novo leto 2021 prinese le 
dobre stvari.

S to gesto je Božiček v občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah v teh čudnih časih pričaral nasmeh na obrazu šte-
vilnim svojim občankam in občanom, predvsem pa na-

jmlajšim, ki so se prihoda Božička neizmerno razveselili. 

Občinska uprava

Vsak človek ima v odrasli dobi težave, ki so povezane s 
hrbtenico. Vzroki zanje so lahko v prisilni drži, poškodbi 
ali preobremenjenosti. Lahko gre za več let trajajoče, kro-
nične težave ali občasne intenzivne občutke zakrčenosti. 
Bolečine lahko vsaj omilimo z redno vadbo, ki krepi pre-
del celotne hrbtenice.  

V sklopu LAS operacije Športni park Vitomarci, ki je sof-
inanciran iz ESRR, se vsak četrtek ob 17. uri v telovadni-

občinska uprava

Razgledi Ostragove

Božiček od vrat do vrat Šola zdrave drže

Božiček, palčki in županja

Božiček obdaril otroke doma

Šola zdrave drže v telovadnici
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ci Podružnične OŠ Vitomarci odvija aktivnost za zdravo 
hrbtenico »Šola zdrave drže«. Telovadbo izvajamo pod 
nadzorom za to usposobljenih izvajalcev, ki bdijo nad 
pravilno izvedbo vaj, saj z nepravilnim potekom lahko 
hrbtenici naredimo več škode kot koristi. Šola zdrave 
drže poteka pod strokovnim vodstvom predavateljice in 
mentorice fizioterapije na AMEU Tatjane Horvat.

Letos smo z izvedbo pričeli v začetku oktobra, vendar 
smo se zaradi ponovne razglasitve COVID epidemije bili 
primorani seliti na splet. Od konca oktobra pa do januar-
ja, z vmesnimi prazničnimi pavzami, smo tako skrbeli za 
hrbtenico iz domače dnevne sobe, preko virtualne vadbe 
na zoom-u. 
V začetku marca smo ponovno pričeli s fizično obliko 
vadbe v telovadnici Podružnične OŠ Vitomarci, vendar v 
omejenem številu obiskovalcev – po priporočilih NIJZ. 

Gordana Šori

Medtem ko so v mnogih občinah zaradi razmer odpove-
dali prireditve ob občinskih praznikih, se v Svetem An-
dražu praznovanju nismo odpovedali, praznovali smo, 
kot običajno cel mesec, le da tokrat virtualno.

V spletno ledino so prvi zaorali člani Kulturno umetniške-
ga društva Vitomarci z gledališko predstavo, zraven tega 
pa ves koronski čas pripravljajo še vrsto drugih dogod-
kov, med njimi pravljične urice za otroke, bralne urice za 
mlade, večerno branje za odrasle in prireditve ob pomem-
bnejših dogodkih in praznikih. Uspešno je bila izpeljana 
tudi delavnica »Kultura pitja med mladimi in starejšimi« z 
virtualno degustacijo lokalne ponudbe, ki so jo udeležen

ci dvignili v TIC-u, dogodek je potekal v sklopu projekta 
E(t)NOTEKA. Tudi dogodek »Vino v čaši pri Andraši« je 
dobil lepo število ogledov, tukaj je potekala tudi draž-
ba protokolarnih steklenic vina ter dobrodelna akcija za 
malega Žigo, za katerega ste prispevali lepo vsoto de-
narja, ki je bila namenjena za Žigove terapije. Turistič-
no društvo nam je postreglo še z virtualnim turističnim 
videom. Spremljali smo lahko še koncert pianistke Nike 
Rojko in ženskega pevskega zbora pod vodstvom Špele 
Pučko. S kuharsko delavnico so nas razveselili v Društvu 
gospodinj, gasilci pa so nam prikazali uporabo defibrila-
torja in ravnanje z gasilnim aparatom. Praznični program 
se je zaključil z nagovorom županje ob občinskem praz-
niku ter neposredniim prenosom svete maše ob farnem 
prazniku. Vsi dogodki so bili izredno dobro gledani, saj so 
imeli povprečno okoli 4000 ogledov. 

Kreativna delavnica KUD Vitomarci

Občinski praznik virtualno

Dobrote festivala vina in jabolk

Donacija Žigu
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Upamo, da smo vam skupaj z društvi uspeli pričarati 
prešerno vzdušje ob občinskem prazniku.

Občinska uprava

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je v letu 2020 
poslovala v skladu z načrti in sprejetim proračunom. 
Zaradi uravnoteženja odhodkov s prihodki smo pripravi-
li in sprejeli dva rebalansa občinskega proračuna. V tem 
letu se v računovodskih izračunih prikaže proračunski 
presežek v višini 159.164 EUR. Iz razvojnih sredstev Ev-
ropske Unije, na podlagi 23. člena ZFO je bilo pridobljenih 
69.829 EUR nepovratnih razvojnih sredstev in 34.914 EUR 
povratnih razvojnih sredstev. 

Prihodki občine v letu 2020 so znašali 1.255.435 EUR 
in so višji od predhodnega leta za 13,22%. Najvišji del 
prihodkov je iz davčnih prihodkov 1.018.932 EUR. Sk-
upni odhodki so v tem letu znašali 1.096.271 EUR in so 

za 9,33% nižji od lanskega leta. Najvišji del odhodkov je 
med tekočini transferi in znaša 433.381 EUR. Konec leta 
2020 smo komitentu, banki NKBM, izplačali zadnji obrok 
za kredit najet leta 2005 za obnovo dela vodovoda ter del 
kredita za obnovo podružnične osnovne šole Cerkvenjak 
– Vitomarci. 

Monika Firbas

Obveščamo vas, da je za občane Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah tudi v letu 2021 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 post-
opkih: 
- uveljavljanja potrošniških pravic,
- 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 druge.

KONTAKT: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Mari-
bor, TELEFON: 02/2342146, FAKS: 02/2342147 e-pošta: 
pip@zavodpip.si

Občinska uprava

občinska uprava

Brezplačna pravna pomoč
Praznična okrasitev

Finančni zaključek 2020

Novice 72.indd   9Novice 72.indd   9 22. 03. 2021   04:32:1822. 03. 2021   04:32:18



občinska uprava

10          Novice občine Sv. Andraž

 

Zaradi zajezitve širjenja z virusom COVID-19, vse s ciljem 
zaščite zdravja vas, svojih občanov, smo se odločili, da na 
občinski upravi Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
od ponedeljka, 19. 10. 2020 začasno omejimo dostop in 
delo s strankami v prostorih občine. 

Prosimo vas, da svoje zadeve poskušate najprej reše-
vati preko elektronske pošte: info@svandraz.si  ali s 
klicem na kontakt: 02 757 95 30.

V kolikor potrebujete osebni stik, se prosimo najavite na 
zgornja kontakta. Na vhodnih vratih občinske uprave je 
navedena kontaktna števika, na katero pokličete, da vam 
odpremo vrata. 

Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja, vas 
naprošamo, da se držite uradnih ur.
Uradne ure občinske uprave so: 
Ponedeljek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 in
Petek: 8.00 - 11.00, 12.00 - 13.00

V stavbo stopajte zdravi in z zaščitno masko. Vsak obis-
kovalec si mora v sprejemni pisarni na avtomatski napravi 
izmeriti temperaturo. 

Prosimo vas, da ste strpni in upoštevate vse priporočene 
ukrepe, skrbite za svoje zdravje in zdravje vseh okrog vas. 
Pred nami je pomlad, ko smo virusom še bolj izpostavlje-
ni. Le z upoštevanjem vseh ukrepov bomo lahko virus čim 
prej zajezili in ponovno normalno zaživeli.
 

Občinska uprava 

V začetku novembra smo imeli v Hrgovi domačiji prav 
posebno gostjo. Kasneje smo sicer ugotovili, da urad-
no ni imela urejene rezervacije za prenočitev v domačiji, 
vendar ni bila niti zahteven gost, tako da ji spregledamo 
njeno »švercanje«. 

S člani Društva upokojencev Sv. Andraž smo se za fo-
tografiranje starih orodij po območju občine ustavili tudi 
v Hrgovi domačiji, kjer smo jo v muzejskem delu domači-
je ravno ujeli pri raziskovanju in ogledovanju razstavljenih 
starih pripomočkov in orodij. Ko smo jo našli, nas je sicer 
malo jezno in utrujeno gledala, vendar se ni upirala, ko 
smo jo odnesli iz hiške. Po sledeh v prostorih domačije, 
si je do našega prihoda ogledala že tudi staro opremo v 
»hiši« in jo očitno še preizkusila, saj je za sabo pustila kar 
nered, zato ni imela več razloga, da se zadržuje še v tem 
delu domačije. Kasneje je bila poimenovana sovica Uhica, 
ki je očitno hotela le čas zase in mirno mesto pred pri-
hajajočo zimo, za kar si je izbrala prav Hrgovo domačijo. 

Po izgledu ter informacijah, ki smo jih dobili od ljudi, ki 
so jo prehodno videvali, je sovica v domačiji preživela 
približno pet dni, na žalost pa tam ni imela hrane. Sovica 
Uhica je bila oddana v skrbne roke, ki so jo nahranile, 
da je ponovno pridobila na moči in jo spustili v naravo 
kamor spada.

Gordana Šori

NOVO LETO – NOV SODELAVEC – NOVI IZZIVI – NOVE 
PRILOŽNOSTI

V pričakovanju lepšega leta, naraščajev in toplejših dni se 
na Občini venomer trudimo, da smo v koraku s časom. Za 
letošnje leto imamo planiranih kar nekaj projektov, ki so 
predvsem kulturno in športno naravnani. Proti poletju la-
hko pričakujemo odprtje razglednega stolpa Ostragova, 
uživali boste lahko v športnem parku, pričakujemo da bo 
naša legenda Vitomirja dobila nova krila in predvsem up-
amo, da se Mastodoni spet ne pojavijo, ker na njih pa res 
nismo pripravljeni. S temi projekti vam bom letos tudi po-
magal vaš so-vaščan univ. dipl. Amadej Gavez, trenutno 
na uvajanju pod mentorstvom dipl. org. mang. soc. dej. 
Gordane Šori. Čeprav so ti naši projekti v večini turistič-
no naravnani in bodo zdaj zaradi globalnih razmer malce 
trpeli smo vseeno prepričani, da bodo utrdili srčnost in 
zavedanje naše občine in naših občanov in občank. Raz-
gledni stolp Ostragova bo prinesel novo destinacijo za 
sprehode, lokacijo za kakšno prireditev in dogodke ter 
predvsem zadovoljstvo ob lepoti našega kraja. V kolikor 
pa vas zanima legenda o Vitomirju pa boste lahko sprem-
ljali nastanek kipa na lokaciji v Vitomarcih kar v živo.

V zadnjem letu smo dali skozi veliko sprememb – način 
življenja se nam je praktično obrnil na glavo, morali 
smo se navaditi na stvari, o katerih prej niti sanjali nis-
mo, ogromno ljudi je ostalo brez dela, ne samo pri nas, 
temveč po vsem svetu in kar naenkrat globalizacija ni več 
tako privlačna misel. Kljub temu smo vseeno polni upa-
nja, da to skupaj čimprej prebrodimo. Upamo seveda, da 
spremembe v občini vplivajo na naše občane pozitivno 
in da nas še močneje povežejo v skupnem cilju za boljšo 
kvaliteto življenja, občutek pripadnosti naši skupnosti in 
da se bomo kmalu v toplejših dneh lahko že več druži-
li, saj že vsi nestrpno pričakujemo odprtje temeljev naše 
družbe. Veselimo se prihodnosti in novih izzivov, ki jih 
prinaša. Vsem pa želimo tudi lepo praznovanje prihaja-
jočih praznikov.

Amadej Gavez

Delovanje uprave v času epidemije

Sovica Uhica

Obisk Hrgove domačije

Nove moči
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Obvestilo občanom, kontaktne številke v primeru 
nasilja za območje Upravne enote Ptuj

V trenutni situaciji nam je lahko tudi zelo težko, zato vas 
informiramo:
- pokličite policijo v kolikor ste neposredno ogroženi ali 
posredujete informacije: 113.
- Pokličite krizni center, v kolikor potrebujete takojšn-
ji umik na varno: Krizni center za žrtve nasilja v družini 
Maribor: 02/250 26 60 ali 051 324 211.
- Pokličite ali pišite v svetovalnico za žrtve nasilja, ko po-
trebujete pomiritev, informacije in usmeritev: Svetoval-
nica Kapljica: 070 445 660, kapljica@arsvitae.si; Društvo 
za nenasilno komunikacijo: 01/4344-822, 031 770-120, 
info@drustvo-dnk.si ali pokličite na dežurni telefon: SOS 
telefon: 080 11 55.
- Pokličite Center za socialno delo v kolikor potrebujete 
informacije in razbremenitev, nastanitev v Varni hiši ali 
posredujete informacije: CSD Spodnje Podravje, enota 
Ptuj: 02/787 56 00. 

Tako kot varujete svoje zdravje, varujte svoje odnose in 
v prvi vrsti, sebe. Če nas boste pri tem potrebovali, smo 
tukaj.
  

Občinska uprava

Župani enajstih občin, ki sodelujejo v projektu Kolesarske 
povezave, so v petek 29.1.2021 podpisali vloge za potrd-
itev projekta in jih nato posredovali Ministrstvu za infras-
trukturo za pridobitev evropskih sofinancerskih sredstev. 
Izgradnja kolesarskih poti je pomembna tako z vidika 
prometne varnosti kot tudi turizma.

Razvojna agencija Slovenske gorice koordinira aktivnos-
ti in nudi administrativno-tehnično podporo občinam v 
projektu »Kolesarske povezave na območju ORP Sloven-
ske gorice«. 

Z ukrepi v okviru projekta se želi na področju kolesarjenja 
izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati delež kolesar-
jenja, povečati prometno varnost ter varnosti kolesarjev.
V okviru prve faze bo zgrajenih okoli 85 kilometrov kole-
sarskih povezav, med drugim tudi v občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

V prvi fazi, ki bo zaključena v letu 2023, je predvidena 
izvedba okoli 60 km lokalnih kolesarskih povezav in do-
datnih 25 km v okviru državne kolesarske mreže. Vred-
nost lokalnih kolesarskih povezav je ocenjena na 15 mio 
EUR, od tega je predvidena pridobitev okoli 11 mio EUR 
sofinanciranja na podlagi dogovora za razvoj regije, kjer 
lahko občine za ta projekt pridobijo 80 % iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in 20 % iz proračuna Repub-
like Slovenije. 

Razvojna agencija Slovenske gorice je pripravila vloge za 
neposredno potrditev operacije in odobritev sredstev so-
financiranja EU, ki jih bodo danes podpisali župani občin, 
ki sodelujejo v projektu. 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je vključena 
v traso 3 - Trnovska vas-Vitomarci-Cerkvenjak-Osek Sv. 
Trojica-Lenart Porčič. Vrednost investicije v občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah znaša dober milijon evrov z 
okrog 3 kilometre kolesarskih poti.

Vir: https://maribor24.si/
Občinska uprava

CILJ DO LETA 2022 - OPTIČNO OMREŽJE PRIPELJATI 
K VSAKI HIŠI

V Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah se že od leta 
2015 trudimo na področju pridobivanja širokopasovne-
ga omrežja, ko smo tudi sprejeli Načrt razvoja široko-
pasovnega omrežja v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. V letu 2017 so bile izvedene prve priključitve na 
optično omrežje. V celotni občini imamo danes med 50% 
in 80% priključkov s hitrostmi nad 30 Mb/s, pri čemer 
imamo kar 60% pokritost z optičnim omrežjem, kar bomo 
kmalu še izboljšali. Cilj je, da optično omrežje čimprej pri-
peljemo k vsaki hiši!

Na občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah se zavzema-
mo, da v doglednem času zagotovimo optično omrežje 
po celotni občini. Da bi to lahko dosegli smo pristopili 
tudi k projektu RU-ne s katerim se planira pokriti tudi 
območje občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 
območjih, ki tržno niso zanimiva. Projekt Ru-ne se je že 
začel izvajati v Šentilju in se bo nadaljeval proti Lenartu, 
Cerkvenjaku in Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Ne glede na ta projekt sočasno izvajamo vse aktivnos-
ti, da se je lahko začelo izvajati polaganje optičnih cev-
ovodov s ponudnikom, tj. Telekom Slovenije. Tako imamo 
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Razpis za kolesarske poti 

Županja ob podpisu vloge za ministrstvo

Optično omrežje k vsaki hiši
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občinska uprava
trenutno pokrite vasi Vitomarci, Drbetinci in Hvaletinci. 
Položeni pa so tudi optični cevovodi na glavnih vodih vse 
do križišča z malo Slavšino. Na trasi do križišča Košarjak 
so že urejene tudi vse služnosti. V prvi vrsti se bo do sedaj 
izvedeni del trase dokončno uredil (uredila se bodo zem-
ljišča, namestili pokrovi, sanirali izrezi, pristopilo se bo k 
ureditvi vse potrebne dokumentacije, da se lahko prične 
čim prej tudi s kabliranjem glavnega voda).

V času urejanja potrebne dokumentacije se pripravlja vse 
za nadaljevanje polaganja optičnih cevovodov po nad-
aljnjih trasah. Poudariti je potrebno, da je prednostne-
ga pomena, da se najprej v celoti zgradi glavni cevovod. 
Priključevanje končnih uporabnikov pa se bo začelo izva-
jati, ko bo glavni optični vod zgrajen. O možnostih prikl-
jučitev vas bomo pravočasno seznanili.  

Miran Čeh, 
direktor občinske uprave

Zaključena je investicija ureditve infrastrukture v nasel-
ju Vitomarci – center II. del, kjer je urejen pločnik, javna 
razsvetljava, kanalizacijsko omrežje in cestišče. Vrednost 
investicije po končanih delih znaša 146.189,92 EUR z DDV, 
od tega smo pridobili 69.829,00 EUR nepovratnih in ne-
kaj manj kot 34.914,00 EUR povratnih sredstev pridobili 
iz 21. člena državnega proračuna za investicije v občinsko 
infrastrukturo. 

Ob investiciji nastal tudi nov manjši trg pred občino
Ob investiciji smo dodatno uredili tudi nov manjši tla-
kovan trg pred Občino, ki je še vedno namenjen krat-
kotrajnemu parkiranju, uporabili pa ga bomo lahko tudi 
ob prireditvah, prvič letos pa je na njem stala novoletna 
jelka. 

Prevezave na nov vodovod in priključitev na kanali-
zacijsko omrežje
Spomladi bomo na tem območju na novo vodovod-
no omrežje priklopili vse, ki so še priklopljeni na staro 
vodovodno omrežje in bomo lahko tako ukinili del stare-
ga vodovoda. Prav tako bodo v kratkem, ko bo urejena 
vsa potrebna dokumentacija, hiše ob trasi priključene 
na kanalizacijsko omrežje. V ta namen pošiljamo že tudi 
odločbe o komunalnem prispevku, ki ga lahko plačate 
tudi obročno.  

Elektro v sodelovanje s položitvijo talne električne 
napeljave
Ob investicijah se Občina vedno povezuje z izvajalci os-
tale infrastrukture, tako se je tudi Elektro Maribor odločil 
in v tla položil električno napeljavo, kjer je tok od sredi-
ne meseca marca že prevezan na talno omrežje, tako da 
bomo v kratkem po centru odstranili drogove.

Občinska uprava

12          Novice občine Sv. Andraž

Gradnja optičnega omrežja

Dela

Središče občine z novo podobo

Trg med urejanjem
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občinska uprava

Prijava škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. 
decembra 2020

Dne 29. decembra 2020 ob 12:19, so seizmografi državne 
mreže potresnih opazovalnic zabeležili zelo močan po-
tres na Hrvaškem, 149 km jugovzhodno od Ljubljane z 
magnitudo 6,1. 

Potres so čutili posamezni prebivalci celotne Slovenije. 
Uprava RS za zaščito in reševanje je pozvala prizadete 
občine, da si ogledajo in prijavijo prvo ocenjeno škodo. 
Škoda po potresu je bila zabeležena v 88. občinah in ker 
naj bi presegla 0,3 promile državnega proračuna, je bil 
izpolnjen pogoj za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja 
škode.

Potres, ki se je 29. decembra 2020 zgodil v Hrvaški vasi 
Glina, smo čutili tudi v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. Na nekaterih objektih je nastalo kar nekaj škode. 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je po sprejemu 
sklepa o pričetku ocenjevanje škode svoje občane poz-
vala, da podajo prijavo škode na stvareh zaradi posledic 
potresa z dne 29. decembra 2020. Poziv za občane je bil 
objavljen 20. 1. 2021 na spetni strani Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah. 

Občinska komisija je obravnavala in ocenila sedem vlog 
in podala skupno oceno škode v višini 33.889,10 Eur.  
Zapisniki o oceni škode so bili do 19. 3. 2021, ko je bil 
zadnji rok za popis in vnos škode, vneseni v aplikacijo 
Ajda.

Občinska uprava

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT V PRIDO-
BIVANJU PRVIH MNENJ
Na občinski spletni strani je objavljen osnutek podrob-
nega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EU-
PVI13, VITOMARCI - novo stanovanjsko območje. 

Postopek je bil začet s sprejetjem sklepa o začetku pri-
prave OPPN-ja, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, z njim pa so 
bila potrjena izhodišča za pripravo OPPN, opredeljen 
postopek priprave, udeleženci v postopku ter okvirni 
seznam in način pridobitve strokovnih podlag. Izdelavo 
OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag, financira po-
budnik oz. investitor načrtovanih ureditev. 

Skupna občinska uprava Občin v Spodnjem Podravju je 
pripravila osnutek OPPN in je v pridobivanju konkretnih 
smernic in prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja pros-
tora. Ministrstvo za okolje in prostor je že izdalo odločbo, 
da postopek celovite presoje vplivov na okolje ni potre-
ben. 

Naslednja faza je javna razgrnitev s smernicami in mnenji 
dopolnjenega osnutka odloka.

Predvidevamo, da bi lahko bil postopek zaključen in 
občinski podrobni prostorski načrt sprejet na občinskem 
svetu v roku pol leta. 

Občinska uprava
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Prijava škode

Prostorski načrt

Bor obiskal županjo

Občina po internetnih priključkih rangirana vedno više

Z oppn-jem bo nastalo 14 
novih zazidljivih parcel
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občinska uprava

3. decembra 2020 je Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah ponovno prejela certifikat »Branju prijazna obči-
na«. Gre za podaljšanje certifikata, ki ga je Občina Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah prvič prejela 2017.

Komisija je v okviru Združenja splošnih knjižnic na podla-
gi prispele vloge, ki jo je pravočasno oddala Občina Sveti 
Andraž v Slovenski goricah, svojo odločitev za podaljšan-
je naziva BRANJU PRIJAZNA OBČINA, utemeljila takole:
»Občina Sveti Andraž v Slovenski goricah, ki spada med 
majhne slovenske občine, je naziv Branju prijazna obči-
na prejela leta 2017, kljub tedanjemu zelo skromnemu 
financiranju knjižnične dejavnosti. V obdobju treh let je 
financiranje knjižnične dejavnosti zvišala in v letu 2019 
je bil znesek na prebivalca podvojen.
Občina je sprejela Letni program kulture za leti 2019 
in 2020, kjer opredeljuje financiranje knjižnične javne 
službe in podporo različnim kulturnim dejavnostim in 
društvom, ki skrbijo tudi za področje knjige in branja.
Občina je v okviru infrastrukture v letu 2018 sofinancira-
la nakup bibliobusa. Knjižnično javno službo s potujo-
čo knjižnico zagotavlja Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, kar 
občina tudi sofinancira. 
Na področju vsebinskih projektov je občina podprla 
oblikovanje Andraševske literarne poti, ki je okvir za 
izvajane prireditev na področju ohranjanja kulturne 
dediščine in literarnih dogodkov. Pot ima tri smeri in je 
oblikovala tri vsebine.
Občina Sveti Andraž v Slovenski goricah izpolnjuje 
pogoje za podaljšanje naziva in je nosilka naziva Branju 
prijazna občina še za obdobje od leta 2020 do 2023, saj 
Občina Sveti Andraž v Slovenski goricah izkazuje znaten 
vsebinski in finančni vložek v področje knjige in branja.«
  
Občina Sveti Andraž v Slovenski goricah sofinancira 
splošno knjižnico Ivana Potrča Ptuj in Bibliobus, ki delu-
je v njenem okviru. Še vedno imamo tudi lastno lokalno 
knjižico, ki deluje v okviru Kulturno umetniškega društva 
Vitomarci in se nahaja v prostorih Večnamenske dvorane 
Vitomarcih ter bo v kratkem deležna novih prostorov. Kn-
jižnica Vitomarci vsem knjigoljubom s številnimi dogodki 
in prireditvami preko leta omogoči bogat kulturni pro-
gram na temo brane besede. Tako gre zahvala za ponov-
no pridobitev naziva tudi Kulturno umetniškemu društvu 
Vitomarci. Občina prireditve, ki spodbujajo branje pod-
pira tudi preko programov za društva in izvaja še veliko 
ostalih aktivnosti, ki so pripomogle k obnovitvi tega las-
kavega naziva. 
URNIK KNJIŽNICE je po dogovoru z go. knjižničarko Emo 
Ilešič (031/596-487).

Občinska uprava

Poskrbimo za vegetacijo ob nekategoriziranih in kat-
egoriziranih javnih cestah

Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah pred-
stavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v 
cestnem prometu, tako pešcev kot kolesarjev, predvsem 
pa voznikov.

Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve varne uporabe 
javne ceste za vse udeležence v prometu in pregledno-
sti občinske ceste v 98. členu (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18; v nadaljevanju: 
ZCes-1)  jasno določil: »V območju nivojskega križišča 
občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo 
(preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov 
na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih 
straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno 
vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, 
naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, 
kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka«.

Skladno z navedenim in drugimi zakonskimi in podza-
konskimi določbami prepovedi ogrožanja varne uporabe 
javne ceste in zahtevami glede varnosti vseh udeležencev 
v prometu pomeni, da:
- je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo 
mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki 
bi ovirale preglednost ceste;
- zaradi preglednosti višina rastlin ne sme prese-
gati višine 75 cm od nivoja vozišča;
- morajo biti drevesa ali grmičevje, ki raste ob 
omenjenih cestah, obrezano tako, da je prosta višina nad 
cesto najmanj 4,5 m (prosti profil ceste);
- mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano 
najmanj do zunanjega roba bankine.
Interes občine, kot tudi vseh občanov, uporabnikov 
javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni 
elementov, ki bi ogrožali ali bili nevarni za vse udeležence 
v prometu ter da je možno normalno vzdrževanje ces-
te. Višji posevki tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in 
preglednost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, višje 
poljščine npr. koruza), ki z vejami segajo v prosti profil 
ceste ali zračni prostor ceste (7 m). Občani se s takšnimi 
zasaditvami ne zavedajo dovolj odgovornosti za svoje 
ravnanje.

14          Novice občine Sv. Andraž

Razraščena vegetacija ob cesti

Vegetacija ob cestahBranju prijazna občina
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občinska uprava

Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas v kate-
rem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zeml-
jišč v zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno 
odvijanje cestnega prometa. Občane zatorej opozarjamo, 
da redno obrezujejo zasaditve v  okolici cest in poti. Za 
vegetacijo je treba skrbeti skozi vse leto in tako zagotavl-
jati minimalno polje preglednosti. Ustrezna ureditev pa 
poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispe-
va tudi k bolj urejenemu in lepšemu videzu naših naselij.

Medobčinski inšpektorat
Skupna občinska uprava občin 

v Spodnjem Podravju

Župani v Sveti Trojici na delovnem sestanku z Minis-
trstvom za infrastrukturo
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je bil preko av-
dio-video konference v družbi z državnim sekretarjem 
Alešem Miheličem ter predstavnikov Direkcije za infras-
trukturo RS in družbe DARS  na delovnem obisku v Obči-
ni Sveta Trojica. Z županjama in župani občin Sveta Troji-
ca, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij, Ptuj in 
Sv. Andraž so spregovorili o aktualnih infrastrukturnih in 
investicijskih načrtih občin. 

Na ministrstvu za enakomeren regionalni razvoj
»Občine s katerimi smo se danes srečali povezuje skupna 
miselnost in skupni projekti. Med drugim smo spregovo-
rili o izgradnji hitre ceste Ormož – Ptuj, ki bo pomembno 
vplivala na razvoj regije, ter o drugih infrastrukturnih pro-
jektih občin, kot je denimo skupno kolesarsko omrežje. 
Terenski obiski nam omogočajo vpogled v stanje infra-
strukture v občinah ter lajšajo načrtovanje aktivnosti, ki 
vključujejo vzdrževanje cest, urejanje prometne varnosti, 
gradnjo križišč in podobno. Če želimo zagotoviti ena-
komeren regionalni razvoj, potem moramo poskrbeti za 
primarno infrastrukturo na podeželju«, je ob koncu obis-
ka dejal državni sekretar Aleš Mihelič.

V občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah še letos 
razpis za regionalno cesto
Državni sekretar Aleš Mihelič in Ljiljana Herga direktori

ca Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo sta za-
gotovila, da bo razpis za regionalno cesto, za katero je 
že pripravljena vsa projektna dokumentacija in z Minis-
trstvom podpisan sporazum o sofinanciranju, objavljen 
še letos, takoj, ko bodo pridobljena zemljišča. Investicija 
je vredna nekaj čez 3 milijone evrov in bo pomembna 
pridobitev za občino in naše prebivalce. V investiciji bo 
rekonstruirane okoli tri kilometre ceste, zgrajeno bo kro-
žišče ter pločniki in javna razsvetljava. 

Občinska uprava

April 2021        15

Primer razraščene vegetacije v zračnem 
prostoru ceste

Regionalna cesta

Investicijsko vzdrževanje v Novincih

Delovni sestanek v Sveti Trojici
vir:RSG

Elektro Maribor položil elektriko v tla

Druge investicije
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občinska uprava/društva

16          Novice občine Sv. Andraž

Projekt »Vitomarci Včeraj in Danes«, za katerega smo 
vlogo oddali že v jesenskem delu razpisa, smo v sredini 
marca na javni poziv LAS Ovtar ponovno prijavili, ven-
dar ga glede na finančno strukturo in potrebe za odtenek 
razširili. Operacija se je prijavljala v okviru 3. roka za javni 
poziv Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zraven ureditve prostora za knjižnico (kot prizidek k 
Večnamenski dvorani Vitomarci), obnove spomenika 

talcem, izvedbe dogodkov s projektnimi partnerji in zu-
nanjimi izvajalci, bomo v okviru operacije dali v izdelavo 
leseno skulpturo Vitomirja.  Želimo obuditi legendo o 
staroslovanskem knezu Vitomirju in njegovih aktivnostih. 
V povezavi z Vitomirjem bomo izvedli tudi Vitomirjev ta-
bor, kjer bodo otroci na zanimiv in aktiven način preživeli 
prosti čas, pobližje spoznali vsakdanje življenje Vitomirja 
in ostalih prebivalcev tega kraja in okoliša. 

Eden izmed večjih kulturnih dogodkov bo pa imel 
poudarek na ponatisu in digitalizaciji ene izmed redkih 
in pozabljenih knjig lokalnega pisatelja Ignaca Kopriv-
ca. Hkrati bomo turistično promocijo povečali s turis-
tičnim dogodkom, promocijo lokalnih ponudnikov pa z 
enološko prireditvijo, ki bo povezovala tudi kulinarične 
značilnosti našega območja.

Ena izmed večjih zanimivosti in potencialnih investicij pa 
je tudi razvoj tako imenovanih virtualnih sprehodov. Raz-
vili bomo animacijo z virtualnimi očali, kjer si bomo lah-
ko ogledali večje zanimivosti našega kraja na drugačen 
način. 

Amadej Gavez

130 obletnica zapisane kulturno prosvetne dejavnosti 
v Vitomarcih, 1. del

Ljubiteljska kulturna dejavnost v Vitomarcih oz. v Občini 
Sv. Andraž v Slovenskih goricah je razgibana in ima res 
dolgo ter bogato zgodovino. Že več desetletij imamo us-
trezne društvene prostore, kjer lahko vadimo ter velik in 

Vitomarci Včeraj in Danes

Ureditev ograje pri Osnovni šoli

Županja in predsednik PGD Vitomarci pod-
pisala dvoletno pogodbo o financiranju

Ureditev ograje na pokopališču

130 let prosvetne dejavnosti
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urejen oder, na katerem lahko nastopamo in seveda, lepo, 
svetlo, dovolj prostorno dvorano, ki se danes imenuje 
Večnamenska dvorana, v kateri se dogajajo kulturni in 
razni družabni dogodki. Ni pa vedno bilo tako in pogoji 
dela za ljubiteljske kulturne zanesenjake so se spreminja-
li. Sprehodimo se malo skozi ta čas.

15. februarja letos smo zaznamovali 130. obletnico 
ustanovitve Bralnega društva Vitomarci, kar štejemo za 
začetek zapisane kulturno prosvetne dejavnosti pri nas. 
O tem pričajo zapisi učiteljic in članic društva Vide Toš in 
Ane Vršič, ki sta leta 1995 začeli pisati kroniko takratne-
ga Prosvetnega društva (uradna ustanovitev Prosvetnega 
društva Vitomarci je bila 19.3.1973, ko je bilo društvo vpi-
sano v Register društev pri Skupščini občine Ptuj, čeprav 
je društvo delovalo vsa leta od vojne naprej), katero se je 
leta 1996 preimenovalo v KUD Vitomarci. Podatke o zač-
etkih delovanja društva sta povzeli iz šolske in cerkvene 
kronike ter z ustnim izročilom. V uvodnem delu društ-
vene kronike so na kratko predstavljena prva leta delo-
vanja društva in sicer je zapisano tako:
»V februarju 1891 je bilo ustanovljeno Bralno društvo pri 
krčmarju g. Jožefu Rola. Ob tej priložnosti so peli člani 
pevskega zbora od Sv. Jurija (Vidma ob Ščavnici) pod 
mentorstvom Ivana Strelca. Zasluge za ustanovitev imata 
(po Strelcu) takratni nadučitelj g. Franc Zadravec (1862-
18919 IN ŽUPNIK G. Jožef Kukovec. Že leta 1892 je po ne-
nadni smrti g. Zadravca prišel v Vitomarce g. Ivan Strelec 
– doma od Sv. Marka (Markovci), rojen 1864, umrl 1914 
(kap!). Pod njegovim vodstvom je Bralno društvo doseglo 
prvo mesto v Slovenskih goricah v številu knjig in časop-
isov in v številu članov.  Časniki in knjige so bile na razpo-
lago bralcem v enem od razredov. Veliko knjig  je društvu 
daroval domačin iz Hvaletinc – advokat v Ptuju – dr. Fran 
Jurtela (1953 – 1926).

Bralno društvo je kmalu po ustanovitvi kupilo staro vo-
jaško barako v Strnišču in jo postavilo približno na mes-
to, kjer danes stoji mrliška veža – JZ od tedanje šole in 
šolskega vrta. V njej so se na odru odvijale proslave in 
»veselice« - dramske predstave: 1895: Krojač Lipe, 1896: 
Kje je meja; Muter; 1897: Brati ne zna; 1898: 13.2. Sovrašt-
vo, 10.7. Mala pevka; 1899: Eno leto doktor; 1902: Kmet 
Herod, 2904: Dan gospoda; 12905: Kteri bo?; 1906: Ne 
kliči vraga; 1907: Trije tički …

Leta 1922 je vodja šole, ga. Antonija Mauko zapisala, da 
razpadajoča baraka Bralnega društva zasenčuje šolski vrt, 
kjer so tedaj po nalogu oblasti gojili sadike trte, divjega 
sadnega drevja in otroke učili cepiti. Leta 1924 je Bralno 
društvo na zahtevo novega šolskega upravitelja g. An-
tona - Zvonka Predana barako prodalo na dražbi. 304 
knjige so takrat pripadle šoli. G. Zvonko Predan, doma 
s Ptujske gore, v Vitomarcih od 1922-1927  je te knjige 
posojal odraslim bralcem. Z denarjem od barake je dal 
izdelati zložljiv oder s poslikanimi stenami. Postavljali so 
ga za prireditve – igre – v razredu in tudi v naravi.

Ob odkritju spominske plošče na (stari) šoli zaslužnemu 
učitelju, upravitelju, neumornemu društvenemu organi-
zatorju  g. Ivanu Strelcu dne 29.6.1926, so na vrtu pri Rolu 
igrali Finžgarjevo igro Veriga (na predvečer je bila bakla-
da, petje …)«. 

Tokrat smo vas popeljali v začetke zapisanega kultur-
no prosvetnega delovanja v Vitomarcih, kakor izhaja 
iz društvene kronike. Več iz kronike in tudi podrobneje 
o posameznih sekcijah društva pa bomo predstavili v 
kateri od naslednjih številk. Skratka, vse leto 2021 bo v 
našem društvu potekalo v znamenju obeležitve te visoke 
in častitljive obletnice kulturno prosvetnega delovanja. 
Večino dogodkov bomo, glede na aktualno situacijo in 
ukrepe za varovanje zdravja, najverjetneje izvedli virtu-
alno oz. na naši facebook strani; v kolikor pa bodo oko-
liščine dopuščale, bomo v toplejših mesecih na prostem 
ali v Večnamenski dvorani Vitomarci izvedli osrednjo 
prireditev v ta namen, kakšne pravljične urice in večere 
branja ter poezije na prostem ipd. (poudarek bo letos na 
branju in dvigu bralne pismenosti oz. bralne kulture) in 
pohod z odprtjem literarne poti.

Valerija Ilešič Toš, predsednica

LETO, KI GA JE  V DRUŠTVU UPOKOJENCEV SV. AN-
DRAŽ V SLOV. GORICAH ZAZNAMOVAL VIRUS 

Lansko leto nam je razglašena epidemija zaradi virusa 
Covid-19, onemogočila kar nekaj planov druženja, ki smo 
si jih zadali. 

Tako smo sodelovali samo pri raznih razstavah s fotografi-
jami, npr. celoletna razstava ob 500 letnici posvetitve 
cerkve Sv. Andraža, razstava starih običajev in pridelava 
lanu v večnamenski dvorani Vitomarci. 

Društvo upokojencev je organiziralo tudi čistilno akcijo 
po celotni vasi Novinci.

društva

Društvo upokojencev
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V poletnih mesecih, ko so se razmere spet malo umirile, 
smo skupaj z ostalimi društvi kuhali tradicionalno »obar-
ijado« pri cerkvi.  V juliju nam je uspel pohod do kužne-
ga znamenja pri domačiji Mirka Ilešiča v Hvaletincih, 
kjer nam je naš član Edi Kupčič podal nekaj informacij 
o zgodovini kužnega znamenja. Pot smo nadaljevali do 
Forštneričevih in si ogledali njihovo ekološko kmetijo.

Nazadnje smo se podali še do domačije Ludvika Frasa na 
Gibini, kjer smo izvedli občni zbor s piknikom, ki smo ga 
izvedli zunaj na prostem - v naravi - ob upoštevanju vseh 
ukrepov NIJZ. Pridružila sta se nam tudi gospoda župni-
ka Mirko in Janez Kraševec ter blagoslovila tamkajšnjo 
kapelo. 

Udeležili smo se tudi prireditev ob praznovanju »Dneva 
muzejev«  ter  »Večera poezije in vina na vasi« pri et-
nološkem muzeju Hrgova domačija v Vitomarcih.

V planu smo imeli še dva ali tri izlete, katerih pa na žalost 
prav tako nismo uspeli izvesti. Zato upamo, da se bomo v 
letu 2021 lahko več družili in kaj od naštetega tudi izpel-
jali. Vendar pa nam vlada še naprej prepoveduje vsakršno 
druženje in ker želimo upoštevati vsa priporočila in tako 
prispevati k ohranjanju zdravja vas in nas, je spet pod 
vprašajem, kako se bo vse skupaj odvijalo.

Ostanite zdravi.
Mirko Danko, 

predsednik

Prisluhnili o zgodovini kužnega znamenja

Blagoslov kapele

Čistilna akcija v Novincih

Na tekmovanju v pohanju pišeka

Pripravili razstavo ob občinskem prazniku
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Turizem je ena od panog, ki je v času novega virusa na-
jbolj nastradala. Z nazadovanjem turizma, smo padli spet 
v čase pred razcvetom turizma v naši deželi. V občini ima-
mo precej turističnih produktov, ki pa jih žal sedaj ni moč 
ponujati turistom in obiskovalcem. 

Turisti smo kljub temu kar precej aktivni. V Turistično in-
formacijskem centru pridno pripravljamo vse za vnovičen 
zagon programov in prireditev našega društva. Pogodbe-
na poštna poslovalnica, ki je pod našim okriljem, deluje 
uspešno. Še vedno pa vas pozivamo, da uporabljate našo 
pošto, da jo čim dlje obdržimo v obstoju. Pošta Slovenije 
krči delovanje in delajo vse, da bodo zaprle manjše enote, 
med katere žal spadamo tudi mi. 

V času praznovanja občinskega praznika smo pripravili 
nekaj virtualnih dogodkov. Na kratko smo domačinom 
predstavili interesne točke naše občine v posnetku Turis-
tični dan. Vino v čaši pri Andraši smo letos izvedli virtual-
no skupaj z Vinogradniško sadjarskim društvom Vitomar-
ci. Predstavili smo nekaj vinogradnikov, kulturo pitja in z 
zbranimi sredstvi pomagali malemu Žigi pri rehabilitaci-
jskih terapijah.

V decemberskih dneh smo pripravili video celotne okra-
sitve naše občine. Moramo priznati, da so se vaški odbori, 
društva, druge ekipe in občina res lepo potrudili in okrasi-
li naš kraj.

Letos bomo kot projektni partner občine izvedli tudi 
kolesarski dan na Ostragovi, ter turnir v košarki trojk na 
igrišču pri OŠ Vitomarci. Upamo pa tudi na izvedbo tradi-
cionalne vleke vrvi med Prekmenci. Seveda je idej še ve-
liko, ki pa jih hranimo za primernejše čase, kot je čas v 
novem virusu.

Vesele velikonočne praznike vam želimo člani društva.
Preživite čas z najdražjimi, pojdite na sprehode in obiščite 
kakšno našo kulturno ali naravno znamenitost.

Kristijan Majer, 
predsednik

Pred nami so prvi pomladni dnevi, narava se prebu-
ja, sonce pa nas navdaja z optimizmom in dobro voljo. 
Čeprav je za vsemi nami težko obdobje, ki bi ga marsikdo 
najrajši pozabil, je prav da se spomnimo preteklih do-
godkov, ki smo jih izvedli v društvu. Prav skupni interesi 
in iskrena prijateljstva so tista, ki  nam dajejo moč tudi v 
težkih časih.

Od zadnjih Novic je minilo že kar nekaj časa, v društvu 
pa smo bili zelo aktivni; seveda ob upoštevanju vseh 
ukrepov NIJZ.

Trgatev Potomke stare trte
Tradicionalna trgatev Potomke Stare trte se je zgodila, na 
trgu pred cerkvijo, v nedeljo 4. 10. 2020. Vabljeni so bili 
vsi občani, člani in simpatizerji društva. Aktualni viničar,  
Alojz Fekonja, je opravil izjemno delo. Na trgače je čakalo 
več kot 110 lepih, zdravih grozdov z izmerjeno sladkorno 
stopnjo 80 Oe. Zbrane je nagovorila predsednica društva 
Mojca Druzovič. Za popestritev dogodka je s svojo har-
moniko poskrbel Jaka Čeh. Po opravljenem delu je sledil 
še družabni del v kulturni dvorani. 

Vino v čaši pri Andraši
Zaradi zdravstvene situacije je tradicionalna prireditev 
Vino v čaši pri Andraši, že šesta po vrsti, tokrat žal poteka-
la virtualno preko spleta. 27. 11. 2020 je bil izveden prikaz 
vinogradnikov ponudnikov, predstavitev vin ter dražba 
protokolarnega vina. Kot vedno je imela prireditev do-
brodelno noto. Na sami dražbi se je zbralo 250 evrov, ak-
cija zbiranja denarja pa se je v sodelovanju s Turističnim 
društvom Vitomarci nadaljevala še v mesecu decembru. 
Zbrani znesek je bil v celoti namenjen za terapije malega 
Žiga. Čeprav smo dokazali, da znamo pomagati, nam je 
vseeno manjkala družba, sproščenost in dobra volja, ki so 
pretekla leta krasila to prireditev. 

Božično novoletni pohod
Tradicionalni, že sedmi pohod smo zaradi zdravstvene 
situacije, letos poimenovali kar Individualni božično no-
voletni pohod. Odvijal se je, kot vsako leto, 26. decembra 
z začetkom pri Potomki Stare trte na trgu pred cerkvi-
jo. Po celotni trasi (Vitomarci, Hvaletinci, Gibina, Novinci, 
Drbetinci) so bile kontrolne točke, kjer so se pohodniki 
vpisali. Celotna pot je bila dolga kar 15 kilometrov. Pre-
hodilo jo je več kot 25 posameznikov. Veliko udeležencev 
pa je prehodilo del trase. Pohodniki so morali zagotoviti 
gibanje individualno oziroma v »mehurčku« ene družine. 
Vsem udeležencem čestitamo za vzdržljivost in se zahval-
jujemo za udeležbo. 

Izobraževanja
V skladu z navodili NIJZ organiziramo tudi redna letna 
izobraževanja:
- prikaz rezi na kmetiji Slodnjak v Bodkovcih,
- predavanja v večnamenski dvorani Vitomarci: zaščita 
sadnega drevja -  predavanje mag. Jožeta Miklavca iz KGZ 
Maribor o pripravi na sezono 2021. O tehnologiji sad-
jarstva pa je predaval prof. dr. Franci Štampar iz Bioteh-
niške fakultete v Ljubljani,
- predavanje za kontrolo GLOBALG. A. P. v prostorih in-
štituta KON-CERT.

društva

Turisti aktivni

Vino v čaši pri Andraši

 
Pošta in tic vitomarci

Društvo povezuje tudi v tem času
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Rez potomke Stare trte
Vsak vinogradnik ve, da se trgatev nastavi že s prvim 
spomladanskim opravilom, rezjo v vinogradu. Rez Potom-
ke Stare trte in trt v ampelografskem vrtu so 18. 3. 2021 
opravili viničarji društva. Ob tej priložnosti se je iztekel 
mandat viničarju Alojzu Fekonju. Sedmi viničar je postal 
Janez Petrovič. Dosedanjemu viničarju se zahvaljujemo 
za odlično opravljeno delo, novemu pa želimo ugodno 
vreme in obilo zdravega pridelka jeseni. Ob izpolnjevanju 
viničarskih dolžnosti pa predvsem veliko dobre volje in 
veselja.

Ob koncu bi vas želeli povabiti na prihajajoče dogodke 
v organizaciji našega društva, vendar žal ne vemo katere 
bomo sploh lahko izvedli. Trenutno je najbolj pomembno, 
da vsi ostanemo zdravi. O vsem boste sproti obveščeni.
Negotovost, ki jo je prinesel novi virus nam ne sme pre-
prečiti zadovoljstva, ki ga občutimo, ko se sprehodimo 
po svojem vinogradu ali sadovnjaku in občudujemo sa-
dove svojega dela.

Vsem članom, simpatizerjem društva in občanom želimo 
doživete velikonočne praznike, čim manj spomladanske 
pozebe, veliko sonca, največ pa zdravja.

Ivanka Čeh

ANDREJA ČERNEL, PREJEMNICA PRIZNANJA SVETA 
OI JSKD V OBLIKI LISTINE V LETU 2020

V letu 2020 je priznanje Sklada za ljubiteljske kulturne de-
javnosti, Območna izpostava Ptuj, prejela naša članica in 
podpredsednica društva mag. Andreja Černel. Podelitev 
priznanja se je izvedla na obletnico Prešernovega rojstva, 
3. decembra lani, v virtualni obliki. Na tem mestu je strn-
jen povzetek njenega dolgoletnega in pomembnega dela 
v društvu in občini. 

Andreja Černel, rojena Fakin, se je rodila v delavski druži-
ni in svoje otroštvo preživela na Blanci. Končala je Peda-
goško fakulteto v Ljubljani in postala profesorica razred-

Začetek pohoda pri potomki Stare trte

Primopredaja: dosedanji viničar Aloj Fekonja in novi 
viničar Janez Petrovič

Andreja Černel, dobitnica priznanja

Krompirjevi krapci
RECEPT:
Testo:
               1 kg krompirja
               40 dkg ostre moke
                2 - 3 jajci
                8 dkg margarine
                sol
                2 dkg kvasa
Nadev:
                75 dkg skute
                 3 - 5 dcl kisle smetane
                 3 žlice sladkorja
                 2 jajci in sol

Skuhamo cel krompir, ga olupimo in stisnemo z roč-
no stiskalnico. Ko je krompir malo ohlajen, mu doda-
mo ostale sestavine, nazadnje pa damo v moko raz-
stopljen kvas, ki ga razstopmo v treh do štirih žlicah 
vode in pol žlice sladkorja. Nato zamesimo primerno 
testo in naredimo dva hlebčka. Testo razvaljamo na 
loparju na debelino 1 cm. Namažemo s skutnim na-
devom,  po vrhu pa s smetano.

Krapec lahko pečemo v električni pečici na pekaču pri 
250 stopinj celzija. 

Če pečemo na peki papirju, bo lažje!

Društvo gospodinj Vitomarci
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nega pouka. Že v otroštvu je bila aktivna v šolskih krožkih 
na področju kulture (zbor, gledališče, Bralna značka…). V 
domačem kraju je bila aktivna v kulturnem društvu, pred-
vsem na področju zborovskega petja in ljubiteljskega ig-
ranja. Pod njenim mentorstvom so pričeli delovati Ljudski 
pevci z Blance in nekaj let kasneje Gledališka skupina KUD 
France Prešeren Blanca. Po poroki se je v začetku leta 2006 
preselila v Vitomarce v Občino Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah in se takoj vključila v delovanje tukajšnjega kul-
turnega društva, najprej v Ženski pevski zbor, katerega je 
kasneje kot zborovodkinja vodila več kot 10 let. V KUD 
Vitomarci je ustanovila tri sekcije, od tega dve delujeta 
še vedno: Vokalno instrumentalno skupino Avis, Otroško 
vokalno instrumentalno skupino in Otroško folklorno 
skupino. V Ženskem pevskem zboru poje prvi sopran. 
Redno sodeluje kot članica Recitatorske sekcije, pomaga 
pri pripravah prireditev in proslav v domačem kraju. Je 
strokovna oz. pedagoška vodja projekta Praznične in po-
letne kreativne delavnice, kjer vodi in usmerja mentorice 
ter prostovoljce pri delu z otroki in mladostniki, prav tako 
pa tudi sama dela z otroki. Aktivna je v sekciji Pravljične 
urice, kjer pripoveduje pravljice otrokom, nastopa pa tudi 
kot učiteljica v Muzejski šoli v Vitomarcih. Deluje tudi 
v sekciji Pravljični kotiček, ki ga pripravljamo ob Tednu 
otroka in v Prazničnem decembru, kjer prav tako nastopa 
v krajših predstavah za otroke,  pripoveduje pravljice ter 
motivira otroke za kreativno ustvarjanje v prostem času. 
Redno sodeluje na Večerih poezije in Večernem branju za 
odrasle. Samostojno je režirala in odigrala monokomedi-
jo Čistilka Marija, režirala in kot mentorica je vodila ne-
kaj časa tudi lutkovni krožek. Na Podružnični osnovni šoli 
Vitomarci, kjer kot učiteljica poučuje  v prvi triadi, prav 
tako vzgaja otroke tudi na kulturnem področju in vodi 
folklorni krožek. Tudi svoje tri otroke vključuje v kulturno 
življenje v domačem kraju.

Andreja Černel se je raziskovalno posvetila delu z mlad-
imi na področju ljubiteljske gledališke  dejavnosti, v svo-
jem prostem času v okviru društva, predvsem pa v okviru 
svojega profesionalnega - pedagoškega dela. Leta 2013 
je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala 
znanstveno magistrsko delo z naslovom Gledališče kot 
pomemben dejavnik vzgojno izobraževalnega procesa.

Tretji mandat je podpredsednica društva in aktivno 

sodeluje pri organizaciji nekaterih kulturnih dogodkov v 
naši občini. Z vsem navedenim in s svojim znanjem, iz-
kušnjami, veščinami in visoko motivacijo za delo na lju-
biteljskem  kulturnem področju Andreja Černel  bistveno 
pripomore k ohranjanju in razvijanju nacionalne kulturne 
dediščine, predvsem na področju nesnovne kulturne 
dediščine in področju kreativnega ljubiteljskega kultur-
nega soustvarjanja z otroki in mladimi. Namreč svoje 
znanje in izkušnje že petnajst let predstavlja v našem lo-
kalnem prostoru in širše. Skozi delo z otroki in mladost-
niki, pa tudi kot članica več sekcij društva ter kot učiteljica 
na šoli skrbi, da se znanje s področja kulture in kulturne 
dediščine ohranja, razvija, predstavlja in ostaja aktualno 
za širši krog ljudi ter se tako prenaša iz roda v rod.

Lahko bi zapisali še veliko več, pa ne bi mogli z besedami 
povzeti vsega, kar pravzaprav Andreja s svojim entuzijaz-
mom, pozitivnostjo, znanjem in kreativnostjo doprinese 
med nas. Vsekakor smo veseli in ponosni, da svoj prosti 
čas in energijo namenja za ljubiteljsko kulturno delovan-
je. Za prejeto priznanje ji iskreno čestitamo in se nade-
jamo še mnogo ustvarjanja na ljubiteljskem kulturnem 
področju v društvu ter občini.

Valerija Ilešič Toš, predsednica

V času korone smo se, kot verjetno vsi, znašle pred novi-
mi izzivi. Odpadle so aktivnosti, ki bi jih morale realizirati 
skozi celotno leto po planu dela.  Zato smo nekaj teh 
izvajale na spletu. 

Izvedle smo nekaj samostojnih virtualnih dogodkov oz. 
delavnic in nekaj v sodelovanju s KUD Vitomarci.  V ok-
viru občinskega praznika Občine Sveti Andraž smo imele 
virtualno delavnico »kvasenice iz pečice«, pri kateri smo 
imele čez sedem tisoč ogledov. Sodelovale smo tudi na 
virtualnem dogodku KUD-a Vitomarci, ob 22. Občinskem 
prazniku, s pesmijo Tam na vrtu. 

Ena izmed virtualnih delavnic je bila tudi  peka krompir-
jevih krapcev, pri kateri smo imele okrog 13.000 ogle-
dov na Facebooku. V oktobru sva z Elizabeto Kosec delali 
kvasenice. Za otroke smo 20. novembra pripravile slov-
enski tradicionalni zajtrk. V decembru smo izvedle dve 
delavnici, prva je bila z naslovom Peka parkeljnov,  druga 
pa Peka linških piškotov pri kateri so nam pa pomagali 
tudi naši otroci.

Zaradi vseh omejitev se tudi nismo mogle družiti na 
ročnodelskih delavnicah, zato so naše članice doma same 
pridno ustvarjale svoja ročna dela, ki smo jih objavile tudi 
na naši Facebook strani.

Ker se ukrepi še kar niso sprostili, smo tudi kulturni praz-
nik preživeli virtualno. Članice društva smo zapele eno 
pesem. Zaradi upoštevanja protikoronskih ukrepov,  smo 
žal lahko sodelovale samo tri pevke, ker smo morale 
spoštovati odrejeno varnostno razdaljo. Posnela nas je 
Maja Čuček. Tudi pustni čas je bil preseljen v virtualno 
okolje. V okvirju KUD-a smo imele delavnico, kjer smo 
pekli slastne pustne flancate.

društva

Andreja Černel je zelo aktivna občanka

Gospodinje v času korone
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Lani smo imele 45 - letnico delovanja društva, ki pa je 
žal nismo morale obeležiti s praznovanjem, zato smo 
namesto tega vsem članicam priskrbele majice za de-
lovanje društva in promocijo naše Občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah.

Če se že ne moremo družiti in ustvarjati skupaj, si po-
magamo na daljavo. Upamo, da se bo skozi leto situaci-
ja izboljšala, da bomo lahko izpeljale naš celoletni načrt 
delovanja. Predvsem pa si želimo druženja in ustvarjanja 
tudi izven virtualnih svetov.

Ljudmila Kocuvan, 
predsednica

Zahvaljujemo se Knjižnici Ivana Potrča Ptuj za darovanih 
434 knjig, ki smo jih prejeli ob praznovanju visoke okro-
gle obletnice zapisane kulturno prosvetne dejavnosti v 
Vitomarcih.

15. februarja 2021 smo namreč obeležili 130 let od usta-
novitve Bralnega društva Vitomarci.

KUD Vitomarci

Učenci prvega razreda so povedali nekaj o svojih mami-
cah ter jih narisali.

Tanaj
Moja mama ima rada rože in živali. Zelo rada kuha in je 
odlična kuharica.

Gabrijela
Moja mama se rada igra z Ajko. Vesela je, kadar smo vsi 
skupaj na sprehodu. Rada bere knjige.

Kaja
Moja mama ima rada srčke, rože marjetice. Vesela je, 
kadar se vsi skupaj igramo s kužkom.

Rene
Moja mama ima rada rože, torte in prijatelje. Najraje se 
igra z mano, sestrico in atijem.

Iza 
Moja mama se rada igra z družino. Vesela je, kadar ji 
otroci narišemo risbico.

Nil
Moja mama ima rada rože, še posebej zvončke. Všeč sta 
ji rdeča in rumena barva. Vesela je, kadar sem priden in 
ji pomagam.

Lora
Moja mama ima rada kužke in muce. Rada se z mano 
carta. Srečna je, kadar jo ubogam.

Zala
Moja mama ima rada družino. Rada se igra z mano in 
sestrico.

Oskar
Moja mama je vesela, kadar jo ubogam. Srečna je, kadar 
se skupaj igramo družinske igre.

Zahvala

1. razred

Na fotografiji direktorica Knjižnice Ptuj  - Milena 
Doberšek in knjižničarka KUD Vitomarci - Ema Ilešič
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Jan
Moja mama ima rada zvončke. Rada kuha in se igra z 
nami družinske igre.

Arian
Moja mama rada peče torte in piškote. Srečna je, ko se 
vsi skupaj igramo ali gremo na izlet.

Vito
Moja mama ima rada rože. Všeč ji je vijolična barva. 
Rada ima družino. Srečna je, kadar jo ubogam in se 
pridno učim.

šola

Poslušanje pravljice

2. razred

Izdelovali smo pustne maske

Sprehod v dežju

Delo od doma

Skupinska pustna maska
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PETOŠOLCI SE ZAHVALJUJEMO OČETOM 

Ati,  hvaležen sem ti , da nas imaš vse v družini tako zelo 
rad. Da tako delaš, da bi nam bilo lepo in nam priskrbiš vse 
potrebne stvari za življenje. Zato sem ti tako močno hvale
žen.                                                                                                                                          

Jaka Čeh

Hvala ata za potrpežljivost, zaupanje in da me imaš rad. 
Hvala, da služiš denar za ogrevanje, hrano in vse kar po-
trebujemo. Rada te imam.

Tijana Gavez

Hvala, da si me spodbujal pri delu na daljavo, ko nisem 
imela volje za delo.

Tjaša Hanžel

Hvala ata, da nam iz službe prinašaš denar za preživetje, 
da se trudiš za družino, da bi nam bilo lepo.

 Jaka Kocbek

Zahvaljujem se ti za smeh, igrivost, za vsak dan.  Ved-
no, ko sem žalostna, mi narišeš smeh na obraz  s tvojimi 
smešnimi šalami. Tvoje šale in tebe imam zelo rada.
                                                                                                                           

Nena Kocuvan

Hvaležen sem ti, da si se odločil zame, da nam služiš de-
nar, da se lahko umivamo s toplo vodo in nam je v hiši 
toplo. Hvala ti, da se lahko  s teboj  zabavamo in se ig-
ramo različne igre. 

 Tomaž Kokol

Dragi očetje, ste prijazni in strašni, včasih se vam zgodi 
tudi kaj hudega.
Oči ti mi vedno pomagaš. Čeprav nisi kot mama, si vsee-
no velik delček v mojem srcu.  Nihče te noče izgubiti, 
četudi si včasih jezen ali nagajiv. Oči, ti si res pravi oči.  
Vedno na svoj način poskrbiš za nas.                                                                                                                                           

Tisa Korenjak

Ata, zahvaljujem se ti za sladkarije, za to, da nas imaš tako 
zelo rad in me vedno nasmejiš.

Emeli Pajek

Ati imam te zelo rada, ker mi vedno pomagaš, me spod-
bujaš. Hvala za srčnost, prijaznost, podporo in dobro vol-
jo. 

Pia Podgoršek

Oče, hvaležna sem ti za vso pomoč, podporo, 
spoštovanje in da me imaš rad.

Taja Šilec

ZAHVALE  ŠESTOŠOLCEV MAMAM

Hvaležna sem ti za vso  hrano, ki mi jo daješ, za 
ljubezen s katero nas osrečuješ, za vse skrbi,  katerih 

Izdelovali smo Piko Nogavičko

Zimske radosti

Zimske radosti

5. razred

6. razred
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ne bi bilo treba in za vse kar mi omogočaš.
Zala   Anželj

Zahvaljujem se ti, ker me tako lepo vzgajaš  in učiš kaj je 
prav in kaj ne.  Hvala, da mi stojiš ob strani in mi pomagaš 
v težkih trenutkih.

Ajda Druzovič

Mama, hvala za vse kar si mi dala v življenju.
Ana Marie Gradišnik

Mama, hvaležna sem ti za vpis v glasbeno šolo in na 
rokomet. Hvala za tvojo ljubezen, toplino, prijaznost in 
spodbude pri vsaki moji odločitvi.

Lana Grnjak

Hvaležen sem ti  za vsakdanje kosilo, za vsa oblačila, ki mi 
jih kupiš. Vsi v družini te imamo radi.

Mihael Rižnar

Mama, ti si zame najlepša in popolna. Ti vedno vse vidiš, 
včasih tudi več, kot je potrebno.  Ti si samo naša mama.

Aneja Zorman

JESENSKI POHOD

Sonce nas je povabilo,
da zadihamo v naravi.
Vreme, listke in poti
zajemale so naše oči.

Pri lovskem domu
smo se ustavili

in nič hudega sluteč, 
spečo sovo prestrašili.

Ko  je s širokimi krili
nad nami poletela,
najbrž ni vedela, 

da je tudi ona nas prestrašila.

šola/vrtec

Nabiranje zvončkov

Vrtec, skupina Polžki

V gozdu

Vrtec, skupina Polžki

Naša četica koraka

Opazovanje goveda na travniku
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vrtec/ostali prispevki

V projektu PONI se razvija 22 bodočih podjetnikov

Dvanajst podjetniških idej razvijajo v Regionalni razvojni 
agenciji (RRA) Podravje – Maribor, na Ptuju na Znanstve-
no raziskovalnem centru (ZRS) Bistra je šest udeleženk, v 
Lenartu na Regionalni agenciji (RA) Slovenske gorice pa 
štirje.

Marca se je na bodočo podjetniško pot tako na Ptuju kot 
v Mariboru in Lenartu podalo 22 posameznikov, ki so se 
prijavili na javni razpis. Poslali  so prijave s svojimi podjet-
niškimi idejami in bili izbrani za sodelovanje v evropskem 
projektu PONI, kar je kratica za »podjetno nad izzive«.
Gre za podjetniško usposabljanje tistih, ki si želijo ures-
ničiti svojo podjetno idejo, cilj projekta pa je zagon novih 
podjetij ter preko tega ustvarjanje novih delovnih mest v 
podjetništvu.

Projekt, ki v Podravju torej trenutno poteka na treh lok-
acijah, izvaja RRA Podravje Maribor, bodoče podjetnike 
pa sta – za določen čas štirih mesecev – poleg omen-
jene mariborske zaposlili še dve agenciji: ZRS Bistra Ptuj 
in RA Slovenske gorice Lenart. Poleg začasne zaposlitve 
in prostorov pa bodočim potencialnim podjetnicam in 
podjetnikom nudijo predvsem mentorstvo in pomoč pri 
razvoju poslovne ideje ter pri izdelavi poslovnega načrta, 
delo skupaj s sebi podobnimi, mreženje in tudi možnost 
individualnih izobraževanj.

Program, ki so ga pripravili za podjetništva učeče se, tako 
vključuje razvoj poslovne ideje, raziskavo trga, tečaje 
javnega nastopanja, marketinga, financ in davkov ter še 
česa.

V Mariboru je ena skupina slušateljev že zaključila pod-
jetniško izobraževanje, skupini na Ptuju in v Lenartu pa 
sta prvi. Vodja projekta PONI v ZRS Bistra Ptuj, Robert 
Novak: »Naš cilj je, da v dveh letih in pol usposobimo 36 
udeleženk in udeležencev programa; imeli bomo nam-
reč šest skupin po šest slušateljev. Glavni cilj za naše 
udeležence - oziroma mi na Ptuju imamo same udeležen-
ke - pa je, da v štirih mesecih svojo podjetniško idejo 
razvijejo do te mere, da pripravijo kakovosten poslovni 
načrt, s katerim lahko jutri ustanovijo svoje podjetje in 
začnejo poslovati.«

Na Ptuju tako šest bodočih podjetnic razvija zelo raznolike 
in zanimive ideje: dve bosta ponudili storitve, namenjene 
domačim ljubljenčkom – ena razvija podjetniško idejo o 
pasji šoli, druga pa o salonu za pse in mačke, nasledn-
ja namerava na Ptuj pripeljati pristno italijansko picerijo, 
druga razvija storitve turističnih nastanitev v okolici Ptuja, 
ena je grafična oblikovalka in ena tekstopiska. V Lenartu 
pa rastejo ideje o masažnem salonu, o permakulturni tur-
istični kmetiji, spletni trgovini oblačil in podlog za jogo, 
eden udeleženec pa razvija poslovno idejo o zdravstvenih 
centrih po Sloveniji.

Udeleženci so s predavanji in delavnicami zadovoljni, 
predvsem pa so se, kot pravijo, začeli zavedati kako ve-
liko učenja in dela jih še čaka.
Maja 2021 bo objavljen naslednji poziv k sodelovanju v 
projektu PONI Podravje.

Vida Toš

Projekt PONI
Šest udeleženk Poni programa na Ptuju svoje ideje 
bistri v znanstveno raziskovalnem središču Bistra

Skupno predavanje o Informacijsko komunikacijskih 
tehnologijah so pripravili za udeležence dveh Poni 

skupin - ptujske in lenarške - v Lenartu

Opazovali smo ajdo
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ostali prispevki/kronika kraja

Svetovni pokal v streljanju na leteče tarče v Egiptu

Glede na lanske rezultate, mi je selektor slovenske 
reprezentance v streljanju na leteče cilje (glinasti golobi) 
v začetku leta sporočil, da se bom udeležil svetovnega 
pokala v Egiptu, na strelišču v Kairu. Tekmovanje na tako 
visokem nivoju je bilo tam organizirano že pred leti, zato 
tam še nisem bil in me je novica razveselila, istočasno pa 
postavila pred dejstvo, da bo potrebno v dokaj vremens-
ko neprijaznem obdobju izvesti nekaj kvalitetnih trenin-
gov, da bi lahko svojo udeležbo tudi upravičil in ostal v 
ožjem izboru za reprezentanco Slovenije. Treningi so bili 
naporni a so bili izvedeni uspešno, zato sem se optimis-
tično odpravil na potovanje. 

24. februarja smo leteli iz Dunaja v Kairo. Ko smo prispeli 
v hotel, smo se morali takoj testirati in tako je bilo vsakih 
naslednjih 72 ur. Kljub temu, da smo bili 10 dni v Kairu, 
smo imeli zelo malo možnosti za trening, saj se je pred 
našo disciplino TRAP odvijala disciplina SKEET in nam or-
ganizator ni dovolil trenirati, čeprav je bilo prosto eno 
strelišče. Vsako naše gibanje po Kairu sta budno spreml-
jali policija in vojska. Lepa gesta organizatorjev je bila or-
ganiziran ogled piramid - za vse strelce brezplačno - kjer 
so zaradi nas zavarovali območje, da smo se lahko slikali 
in tam kupili nekaj za spomin. To pa je bilo tudi vse kar 
smo v desetih dneh lahko videli, razen letališča, strelišča 
in hotela. Hrana je bila dobra, čeprav sta bila na meniju 
več ali manj piščanec in riž. Tako, da imam zdaj za nekaj 
časa tega dovolj.

Na tekmovanju je bilo šest slovenskih tekmovalcev od 
katerih smo trije tekmovali še ekipno, poleg tekmovanja 
v posamični konkurenci. Rezultat na posamični tekmi je 
štel tudi za ekipno konkurenco, smo pa člani ekipe do-
datno streljali še dve seriji po koncu posamičnega dela 
tekmovanja. Na posamičnem tekmovanju sem zadel 
112 tarč, kar je izenačenje mojega najboljšega rezulta-
ta na velikih tekmovanjih, ter s tem zasedel 28. mesto 
v svetovni konkurenci. Med našimi je najbolje streljal 
dvakratni olimpijec Boštjan Maček, ki je zadel 118 tarč in 
v finalu zasedel 4. mesto. Po dodatnih serijah smo ekipno 
zasedli četrto mesto ter se v malem finalu pred kamera-
mi (https://www.youtube.com/watch?v=mYN1fXm-Zq8) 
pomerili z domačini za bronasto ekipno medaljo. To je 
bil moj prvi (mali) finale na velikih tekmovanjih in trema 
je bila prisotna, vendar me je motila manj kot sem priča-
koval. V tekmovanju za medalje smo z Egipčani streljali 
zelo izenačeno in nobena ekipa se ni prebila v ospredje in 
dosegla dovolj točk za zmago. Zato je sledilo razstrelje-
vanje, kjer izgubi tista ekipa, ki prva zgreši. Prvi so zgrešili 
domačini, a so se pritožili na sodniško odločitev in kasne-
je so jim dvomljiv zadetek priznali. Nato smo zgrešili mi 
in domačini so osvojili medaljo.

Vsekakor moram biti s prikazanim zadovoljen, prav tako 
z uvrstitvijo in upam, da bo letos še več priložnosti za to, 
da se dokažem na najvišjih tekmovanjih.

Tadej Kostanjevec

Rojstva:
Od konca septembra 2020 do konca marca 2021 so se 
v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah rodili štirje 
otroci, vse štiri deklice. Srečnim staršem čestitamo.

Smrti:
Od konca septembra 2020 do konca marca 2021 je bilo 
na pokopališču Vitomarci deset pogrebov, umrle so štiri 
občanke in šest občanov, en pogreb občanke je bil na 
drugem pokopališču, en umrli pokopan na pokopališču 
Vitomarci pa ni bil občan Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah. 

Rojstva/smrti

Svetovni pokal v streljanju

Slovenska ekipa ob prihodu

Pogled na piramide

Strelci se med seboj dobro poznamo

Novice 72.indd   27Novice 72.indd   27 22. 03. 2021   04:32:2822. 03. 2021   04:32:28



Fo
to

: P
et

er
 Z

aj
fr

id

Novice 72.indd   28Novice 72.indd   28 22. 03. 2021   04:32:2822. 03. 2021   04:32:28


