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

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

v svoje srce.

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

Prijetno branje in vse dobro do prihodnjič.  

Nina Žvarc, 
uredniški odbor

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

2          Novice občine Sv. Andraž

Novice  št. 62 bodo praviloma izšle 21. decembra 2017. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fo-
tografij...) je najkasneje do vključno 8. decembra 2017. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

Napovednik dogodkov:

3. 10. 2017
ob 9:00
torek

KRVODAJALSKA AKCIJA, OORK SVETI 
ANDRAŽ, TRANSFUZIJSKI ODDELEK 
PTUJ;

20. 10. 2017
petek

PRAVLJIČNA URICA ZA OTROKE, KUD 
VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI;

20. 10. 2017
petek

3. FUTSAL VAŠKI TURNIR, TD VITO-
MARCI, TELOVADNICA POŠ VITOMARCI;

21. 10. 2017
sobota

3. FUTSAL ČLANSKI TURNIR, TD VITO-
MARCI, TELOVADNICA POŠ VITOMARCI;

oktober PROJEKT DETOX - ETNOTOUR DELAVNI-
CA – TRGANJE IN LIČKANJE KORUZE, 
OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH, 
ETNOLOŠKI MUZEJ HRGOVA DOMAČIJA;

oktober KREATIVNE DELAVNICE ZA OTROKE 
PRED DNEVOM REFORMACIJE IN 
NOČJO ČAROVNIC, KUD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

oktober PROSLAVA OB DNEVU REFORMACI-
JE, KUD VITOMARCI, VEČNAMENSKA 
DVORANA VITOMARCI;

oktober NOČNI POHOD Z BAKLAMI, KUD VITOMAR-
CI, OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH;

oktober PREDSTAVA ZA OTROKE OB TED-
NU OTROKA, KUD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

oktober JESENSKI TURNIR TRAP, MALOKALI-
BRSKA PUŠKA IN ZRAČNA PUŠKA, SD 
TRAP VITOMARCI, LOVSKI DOM MÜŽE;

10. 11. 2017 
ob 16:30

petek

KREATIVNE DELAVNICE ZA OTROKE 
IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV, 
KUD VITOMARCI, VEČNAMENSKA 
DVORANA VITOMARCI;

17. 11. 2017 
ob 17:00

petek

PRAVLJIČNA URICA ZA OTROKE, KUD 
VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI;

november SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV, DRUŠTVO GOSPODINJ, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

november STRELSKA TEKMA ZA POKAL OBČINE 
2017, SD TRAP VITOMARCI, LOVSKI 
DOM MÜŽE;

1. 12. 2017
petek

VINO V ČAŠI PRI ANDRAŠI, VINO-
GRADNIŠKO SADJARSKO DRUŠT-
VO VITOMARCI IN TD VITOMARCI, 
VEČNAMENSKA DVORANA VITOMARCI;

2. 12. 2017
ob 18:00
sobota

PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZ-
NIKU, OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH, TELOVADNICA POŠ VITO-
MARCI;

10. 12. 2017
nedelja

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV, 
OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH;

15. 12. 2017
ob 17:00

petek

PRAVLJIČNA URICA ZA OTROKE, KUD 
VITOMARCI, KNJIŽNICA VITOMARCI;

20. 12. 2017
sreda

PRIHOD BOŽIČKA, OBČINA SV. AN-
DRAŽ V SLOV. GORICAH, VEČNAMENS-
KA DVORANA VITOMARCI;

december PREDBOŽIČNA EKSKURZIJA, DRUŠT-
VO GOSPODINJ VITOMARCI;

december PROJEKT DETOX - ETNOTOUR 
DELAVNICA - PLETENJE KRDEBAČEV, 
OBČINA SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH;

december UJEMI TRENUTEK, PODRUŽNIČNA OŠ 
VITOMARCI.

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

Vabljeni na dogodke!
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Spoštovane občanke, spoštovani občani

Lepo pozdravljeni in prijeten vstop v jesenske dni. In če 
začnemo pri vremenu, nam tudi letos res ni prizanašalo. 
Najprej pozeba, nato suša, neurja in kot kaže še obilna 
deževja. Ne samo pri nas, po vsem svetu imamo katastro-
falne vremenske neprilike. Veliko lahko preberemo na 
temo odnosa človek-zemlja. O tej temi je napisanih na 
stotine knjig, strokovnih člankov ipd… pa vendar, če up-
orabimo preprosto logiko, se bomo morali vsi čim prej 
zavedati in pričeti ravnati okolju prijazno. Preprosto, kar 
daš, to dobiš. Gasilci so se kot vedno izjemno izkazali in 
nemudoma pristopili k intervencijam ob neurjih. Resnič-
no ste se izkazali, zato velik hvala. 

In če se ozremo še v poletje, lahko ugotovimo, da je bilo 
res pestro. Zvrstilo se je veliko prireditev in verjamem, da 
ste se katere udeležili. Največ vas je bilo na prvi vleki vrvi 
na Pesniškem mostu v organizaciji Turističnega društva 
Vitomarci, ki je bilo res posebno doživetje. Verjamem, da 
bo prireditev ostala tradicionalna in prispevala k dobrim 
sosedskim odnosom z Občino Trnovska vas.

Konec avgusta smo si ogledali še kino na prostem in se 
zabavali na tradicionalni prireditvi MÜŽE 2017. Nasled-
nje leto bo prireditev potekala že petnajstič zapored, 
kar je zelo pohvalno, da mladi ohranjajo prireditev, ki iz 
leta v leto dobiva večje razsežnosti. Občina in Društvo 
mladih Vitomarci bomo naslednje leto ponovno stopili 
v sodelovanje, saj bomo prireditev razširili s »Srečanjem 
zdomcev« na podoben način, kot je bilo pred 17 leti iz-
vedeno Srečanje Andrašovčarjev. Zabavni del prireditve 
bo tako potekal tudi v nedeljo, prav tako bodo vse tri 
dni potekale dnevne aktivnosti za domačine in zdomce v 
sodelovanju z domačimi društvi. Dogodek bomo najavili 
še letos, da boste lahko pravočasno obvestili svoje sorod-
nike, ki izhajajo iz naše občine. 

Trenutne investicije, ki jih peljemo so obnova vodovod-
nega cevovoda, cestišča in javne razsvetljave v Vitomarcih 
do hišne številke 36 v dolžni 220 metrov, iz postavke evro 
na evro se ureja pot do hišne številke Novinci 5 v dolžini 
cca. 200 metrov. Iz projekta DETOX urejamo del pločnika 
od Večnamenske dvorane do Hrgove domačije. Še v le-
tošnjem letu bomo pričeli z urejanjem investicije v centru 
Vitomarcev – Večnamenska dvorana - občina (kanalizaci-
ja, prevezava vodovodnih priključkov, javna razsvetljava, 
pločnik…). Tudi investicija Drbetinci se bo glede na vre-
menske pogoje pričela izvajati še letos, najprej s preve-
zavo vodovodnih priključkov, v 2018 pa z ostalo infras-
trukturo. V letošnjem letu bomo pričeli še z obnovami 
dveh kapel in pripravili navoz za javno pot okoli cerkve, 
ki bo asfaltirana spomladi 2018, ko bomo opravili tudi 
otvoritev in blagoslov ceste in kapel. V projektu ESCAPE 
smo pričeli urejati muzejsko učilnico v osnovni šoli. Več o 
investicijah si lahko preberete v posameznih člankih v teh 
novicah oz. spremljajte našo spletno stran.

Ker je najbolj vroča tema ta trenutek izgradnja poslov-
no-stanovanjskega centra, je prav, da vas seznanim, da 
se je na razpis odzval investitor s katerim tečejo pogov-
ori o izgradnji. Končne informacije bomo podali, ko bo 

konkurenčni dialog z investitorjem končan in bodo znane 
vse podrobnosti o projektu.

Ker čas zelo beži, bo en, dva, tri tukaj spet občinski praz-
nik, ki ga bomo letos praznovali 2. decembra. Društ-
va bodo ponovno pripravila veliko število zanimivih 
prireditev, zato se jih le udeležite. Tudi v občinski upravi 
se že pripravljamo nanj, saj si želimo, da vam pričaramo 
čim lepši slovesni mesec ob praznovanju že 19. občinske-
ga praznika. 

Srečno. 
Darja Vudler, županja

V petek, 8. septembra 2017, je v občini Semič potekalo 
10. srečanje županij. Gostila nas je županja Polona Kam-
bič, ki že drugi mandat uspešno vodi svojo občino z nekaj 
več kot 3.800 prebivalci. 

Občina Semič se razteza na severnem obrobju kraške-
ga ravnika, ob vznožju Kočevskega Roga in obronkov 
Gorjancev. 66 % občine prekriva gozd, preostalo pa 
je plitvi vrtačasti kraški svet s steljniki, travniki in njiva-
mi, Semiško goro pa so Semičani zasadili z vinsko trto.  
Občina Semič je s svojo naravno in kulturno dediščino 
pravi raj za tiste ki si želijo miru in sprehodov po naravi. 
Tu ne boste srečali množice ljudi in ne bo vas motil vsa-
kodnevni hrup. Semiški konec je namreč prijazen, miren 
in poln zanimivih in pristnih dogodivščin in običajev, ki 
popestrijo turistično ponudbo kraja.  

Semič je znan po dobrem vinu, bogatem kulturnem iz-
ročilu uspešnih podjetnikih in obrtnikih ter tovarni kon-
denzatorjev Iskra. 

Županje smo se zjutraj najprej sestale na jutranji kavi in 
čaju v prostorih Kulturnega centra Semič. Prvi del srečan-

Županjin uvodnik

 Županja: ˝Drugo leto pripravljamo Srečanje 
Andrašovčarjev.˝

Srečanje županj tokrat v Beli krajini
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ja je bil namenjen strokovnemu delu, kjer smo skozi okro-
glo mizo razpravljale na temo: Priprave na lokalne vo-
litve/izzivi komuniciranja v predvolilni kampanji. Sledilo 
je srečanje z novinarji. 

Županje smo si tekom dneva ogledale nekaj primerov 
dobrih praks v občini Semič. Ogledale smo si cerkev in 
Krajevno muzejsko zbirko, kjer je na ogled naravovarst-
vena zbirka Bele krajine in kjer smo se podučili o podrob-
nejši zgodovini kraja. Sprehodile smo se po osrednjem 
trgu občine in si privoščile najboljši sladoled v Beli krajini. 
Po vseh ogledih smo se odpravile na pozno kosilo in se 
polne vtisov in novih idej popoldan vrnile vsaka v svojo 
občino. 

Slovenske županje se srečamo vsakič pri drugi županji. 
Spomladi 2018 se bomo srečale tudi pri nas.

Darja Vudler, županja

21. redna seja Občinskega sveta Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah je potekala 29. junija 2017 ob 18. uri v sejni sobi 
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah.

Predstavljena je bila posodobitev načrta razvoja odprte-
ga širokopasovnega omrežja, ki je bil potrjen že v letu 
2015. Predvideva se sprostitev omrežja s priključitvami 
preko optike, da se lahko poveča dostop tistim, ki ga do 
sedaj niso imeli. Iščejo se različne možnosti. 

Sprejeta je bila Sistemizacija - Vrtec Vitomarci 2017/2018, 
ker imamo v šolskem letu 2017/2018 tri polne oddel-
ke otrok, kar pomeni skupno 52 otrok. Sprejeta so bila 
tudi soglasja k povečanju normativa v oddelkih vrtca. 
Predstavljene in sprejete so bile tudi nove ekonomske 
cene v vrtcu Vitomarci za šolsko leto 2017/2018, znesek 
odbitka za neporabljena živila, sprememba sklepa glede 
dvomesečne rezervacije in sprememba glede znižanja 
plačila staršem za 1. in 2. starostno skupino, ki se ukine.
 
Ugodno je bila rešena vloga za dodelitev finančnih sredstev za 
ločeno poučevanje v kombiniranem oddelku POŠ Vitomarci.

Predstavljen in soglasno sprejet je bil tudi predlog I. re-
balansa proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah za leto 2017.

Obravnavana pa je bila tudi zahteva za prenos lastništva 
- Kmetijska zadruga Ptuj.

Županja je podala poročilo glede sofinanciranja Urgent-
nega centra in podpisa pisma o nameri sofinanciran-
ja Urgentnega centra in pojasnila, da točnih delilnikov 
stroškov še ni in da je večina drugih občin za. Prav tako  
pa je podala informacije o investicijah, ki smo jih končali 
in ki se predvidevajo v nadaljevanju.

Seja je bila končana ob  19.38 uri. 
Občinska uprava

ZA NAKUP STANOVANJA NAD VEČNAMENSKO 
DVORANO ROK DO KONCA SEPTEMBRA

Obveščamo vas, da je na voljo le še eno večje stanovanje 
v izmeri 96,70 m2 in zajema skupen hodnik, štiri sobe: 
kopalnico, dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico ter bal-
kon. Izhodiščna cena je 58.000,00 EUR. Pogoji za zbiranje 
ponudb so objavljeni na spletni strani občine www.sv-an-
draz.si pod rubriko RAZPISI IN NATEČAJI.  Informacije ter 
ogledi stanovanj so možni po predhodni najavi na tel. 02 
757 95 30 – Miran Čeh.   Zbiranje ponudb bo  odprto do 
30.9.2017.

Občinska uprava

 Tradicionalno srečanje županj

Prostori stanovanja

21. redna seja občinskega sveta

Kopalnica

Naprodaj stanovanje
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V aprilu se je pričel izvajati projekt ESCAPE, ki temelji na 
pobegih iz zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti. 
V okviru projekta smo obnovili kamnito znamenje na 
Selah, ki je bilo že v slabem stanju. Okrog znamenja se 
je uredila drenaža, očistil se je kamen, dopolnili uničeni 
oz. manjkajoči deli in popeskali kovinski deli. Zunanjost 
znamenja pa se je prekrila z apnenim premazom. 

Za vzpostavitev muzejske učilnice, kjer se bodo izvajale 
delavnice, za stari del učilnice nakupili: šolsko tablo na 
kredo, 20 manjših tablic na kredo - takšne kot so jih upo-
rabljali naši dedki in babice namesto zvezkov. Za moderni 
del učilnice pa prenosni računalnik, 20 računalniških ta-
blic ter projektor z interaktivno tablo. 

V sklopu projekta se bodo skozi dve leti izvajale otroške 
delavnice, kjer bodo najmlajši obiskovalci skozi igro in 
zanimive vsebine spoznavali kulturno dediščino območja 
občine in šolstva pri nas nekoč. 

V naslednjem letu bo organiziran tudi večji tridnevni do-
godek mednarodnega druženje izseljencev in zdomcev s 
kulturno predstavo, vodenim ogledom po občini, igrami, 
prikazom starih običajev, kjer bomo skozi vse aktivnosti 
obnovili »stara« prijateljstva.

Vabljeni na vse aktivnosti, ki se bodo izvajale skozi pro-
jekt.

Gordana Šori

Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah zgradil optično omrežje, ki bo prebiv-
alcem omenjenega območja omogočilo višje internetne hi-
trosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Gradnja je v 
sodelovanju s krajani in Občino potekala tekoče. Do sedaj 

so z optičnim omrežjem pokrite vasi Hvaletinci, Drbetinci in 
Vitomarci. V tej fazi se urejajo hišni priključki in prvi naročniki 
so že bili priključeni na optično omrežje.

Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, 
ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, 
saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne 
motnje in udare strel. Optično omrežje zagotavlja kakovost-
no uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet 
in internetna telefonija.

Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije je na voljo v 
Telekomovem centru Ptuj, kjer lahko izgradnjo optičnega 
omrežja tudi naročite in že danes izberete storitve, ki jih želite 
uporabljati prek optičnega omrežja. Za dodatne informacije 
so vam 24 ur na dan na voljo svetovalci Telekoma Slovenije 
na brezplačni številki 080 8000 ali na e-naslovu tcptuj@tele-
kom.si ali info@telekom.si. Sicer pa lahko vsi zainteresirani 
gradnjo optičnega omrežja Telekoma Slovenije po vsej Slo-
veniji spremljate na spletni strani http://ts.si/gradnja-optike, 
kjer lahko preverite tudi možnosti na posameznih lokacijah 
in oddate prednaročilo za vzpostavitev priključka.

Občinska uprava

OBVESTILO

Pošta Slovenije je s 15. avgustom 2017 
spremenila politiko poslovanja za 

nenaslovljeno pošto, zato vsem občanom 
priporočamo, da spremljajo družabna 

omrežja, spletno stran Občine in oglasno 
desko, kjer bodo ažurno objavljena 

obvestila in dogodki, v kolikor le-teh 
ne bi mogli pravočasno oddati na pošto.

Vsa društva, ki izvajate aktivnosti pa 
prosimo, da pravočasno oddate svoje 

pošiljke za gospodinjstva 
v občini. 

Občinska uprava

Aktivnosti projekta »ESCAPE«

občinska uprava

Kopalnica

Kužno znamenje na Selah prej in po obnovi

Optično omrežje tudi pri nas

NAJEM TELOVADNICE POŠ VITOMARCI 

Obveščamo vas, da je na voljo še nekaj 
prostih terminov za najem telovadnice v 

podružnični osnovni šoli Vitomarci. Vloga, 
ki je objavljena na spletni strani Občine 

sveti Andraž v Slovenskih goricah se odda 
na Občini. Več informacij glede prostih ter-

minov in cene najema dobite na 
navedeni spletni strani povezava http://

www.sv-andraz.si/novica/93791, na 
Občini sveti Andraž v Slovenskih goricah 

ali po telefonu 02/757-95-30.

Občinska uprava
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V soboto 26. avgusta 2017 smo v sklopu »DETOX« izved-
li prve partnerske izmenjave. Tokratnega dogodka so se 
udeležili obiskovalci iz območja Občine Vinica in Donje 
Voće. Člani Vinogradniško-sadjarskega društva Vitomarci 
so jih sprejeli pri obnovljeni Hrgovi domačiji, kjer jih je 
čakala krajša predstavitev Hrgove domačije, ogled raz-
stave in pogostitev dobrodošlice. V spremstvu harmon-
ike so se podali na pot proti cerkvi Sv. Andraža, kjer se 
je odvila delavnica - zelena dela v Ampelografskem vrtu 
ter postavitev klopotca pri potomki stare trte. Nadalje-
vali so z ogledom dobrih praks v občini, tako so obiskali 
Vinogradništvo, vinarstvo Druzovič in Turistično kmeti-
jo Druzovič, kjer so se, pred ogledom filma na prostem, 
okrepčali.

V družbi domačinov in drugih obiskovalcev večernih kino 
predstav na prostem, so si ogledali največkrat nagrajeni 
hrvaški film, Kdor poje zlo ne misli, in se pozno zvečer 
podali nazaj proti svojemu domu.

Gordana Šori

Zadnji vikend v mesecu avgustu se je v sklopu projekta 
»DETOX« odvijal tridnevni EtnoTour dogodek - večernih 
kino predstav na prostem. 

Na igrišču pri Podružnični osnovni šoli Vitomarci so si 
obiskovalci tri večere zapored lahko ogledali stare slov-
enske in hrvaške filme. Medtem ko smo si v petek in ned-
eljo ogledali slovenske filme, je v soboto bil na sporedu 
hrvaški film, ki smo si ga ogledali skupaj z obiskovalci iz 
partnerskega območja.

Turistično društvo Vitomarci je s pokovko in osvežilno pi-
jačo poskrbelo za pristen občutek ogleda, tak kot v večjih 
kinematografih. Kljub slabšemu vremenu v nedeljo, smo 
predvajanje izpeljali, saj se je odvilo v telovadnici OŠ Vito-
marci.

V sklopu projekta bomo tudi v naslednjem letu izvedli tri 
dni predvajanja filmov, tako da vabilo velja za vse, tudi 
tiste, ki zaradi obveznosti tokrat niste mogli prisostvovati.

Gordana Šori

Partnerske izmenjave

Obiskovalci iz občin Donje Voće in 
Vinice obiskali Hrgovo hiško

Večerne kino predstave na prostem

Delavnica 
Zelena dela v 
ampelograf-
skem vrtu in 
postavitev 
klopotca

Na sobotnem predvajanju hrvaškega 
filma se je zbralo veliko obiskovalcev

Zaradi slabega vremena predvajanje  
filma v telovadnici
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Med časom praktičnega izobraževanja, ki sem ga iz-
vajal na občini Vitomarci sem zraven drugih del imel 
možnost sodelovati v projektu Detox. Projekt se ukvarja z 
restavracijo in prezervacijo starodobnih in kulturnih stavb 
ter predmetov. Z mojim znanjem o računalniški grafiki 
sem predlagal vizualizacijo Hrgove hiše s katero so se 
sodelujoči hitro strinjali.

Začel sem s slikanjem objekta saj sem potreboval slike po 
katerih sem modeliral. Najprej zunanjost nato pa notranje 
prostore.

Po končanem modeliranju je bil naslednji korak ustvariti 
materiale, barve in teksture. S pomočjo programa za ta 
namen sem ustvaril les, slamo, steklo, itd.

S prvima dvema končanima korakoma sem vse izdelke 
prenesel v program, ki omogoča razvoj računalniških iger. 
A v tem primeru bi ga uporabil za sprehod okrog in po 
Hrgovi hiši. Na koncu sem še zraven same hiše dodal nar-
avo kot so npr. travniške rastline drevesa in grmičevja.

Projekt je uspešno končan. V aplikaciji se sedaj lahko 
prosto premikamo po objektu in okolici. Aplikacijo je po-
trebno samo še prenesti na spletno stran Občine Vito-
marci za prenos.

Rad bi se zahvalil vsem sodelujočim, ki so mi pomagali 
in me podpirali pri izvedbi tega projekta. Predvsem pa bi 
se želel zahvalil županji Darji Vudler, ki mi je omogočila 
praktično izobraževanje na občini.

Denis Toš

V ponedeljek 10. 7. 2017, okoli poldneva, je izbruhnil požar 
na stanovanjski hiši v Drbetincih, ki se je nato razširil še na 
gospodarsko poslopje. Oboje, veliko okoli 200 kvadratnih 
metrov, je pogorelo. Požar so pogasili domači gasilci in 
gasilci iz sosednjih in okoliških gasilskih društev, zato se 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah ob tej priložno-
sti zahvaljuje za njihovo požrtvovalno nesebično pomoč.

V požaru je brez doma ostala 5-članska družina s tremi 
mladoletnimi otroki.
Občina je v dogovoru z družino zagotovila strojna dela 
za ureditev sanacije pogorišča in uredila odvoz vsega 
odpadnega gradbenega materiala.

Vzpostavili smo sodelovanje z Rdečim križem, kjer je 
aktiviran poseben podračun za zbiranje sredstev. Prav 
tako so bile podane vloge vsem mobilnim operaterjem v 
Sloveniji za zbiranje sredstev preko sms donacij.
S strani občine in z dovoljenjem družine smo o dogod-
ku obvestili vse medije in jih prosili za sodelovanje o po-
ročanju in o širjenju glasu o dobrodelnem zbiranju don-
acij za družino.

Še vedno lahko darujete:
-UPORABNIKI TELEKOM SLOVENIJE IN IZIMOBIL, LAH-
KO DARUJETE TAKO, DA: Pošljete ključno besedo DOM5 
(darujete 5 EUR) na 1919;
-UPORABNIKI A1 (BIVŠI SI. MOBIL IN AMIS), LAHKO 
DARUJETE TAKO, DA: Pošljite ključno besedo DOM (daru-
jete 1 EUR) ali DOM5 (darujete 5 EUR) na 1919;
-Z nakazilom finančnih sredstev. Podatki za nakazilo sred-
stev za pomoč: TRR: SI56 0420 2000 0348 846, SKLIC: SI00 
245117, OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA PTUJ, 
Natašina pot 1A, 2250 Ptuj, Namen: POMOČ PO POŽARU 
- družina Pečar;
prav talko je na spletni strani občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah objavljen seznam stvari, ki jih družina 
Pečar še potrebuje in ki se sproti osvežuje.

Družina ima željo si na mestu pogorišča zgradi novo hišo. 
Podatki o potrebnem gradbenem materialu bodo znani 
kmalu.

Hvala, ker pomagate.
Občinska uprava

Arhitekturna vizualizacija Hrgove hiše Požar v Drbetincih

Vizualizacija

občinska uprava
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INFORMACIJA: Pogoji za vožnjo koles in mopedov, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
hitrosti 25 km/h

V času izvajanja preventivne akcije »Varna šolska pot« 
so občinski redarji ugotavljali, da vozniki koles in mope-
dov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
hitrosti 25 km/h (prej: kolo s pomožnim motorjem), niso 
seznanjeni s svojimi obveznostmi v prometu, zato poda-
jamo nekaj informacij, ki sta jih prinesli sprememba Za-
kona o pravilih cestnega prometa in sprememba Zakona 
o voznikih. Posebej pomembna je seznanitev z obvezno 
uporabo varnostne čelade in prevozom potnikov.

V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, 
star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko 
izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. V praksi otroci 
opravijo kolesarski izpit v 5. razredu OŠ, ko so stari prib-
ližno 10 let. Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljen-
ega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem pro-
metu le v spremstvu polnoletne osebe.

Moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne pre-
sega 25 km/h, sme voziti v cestnem prometu otrok od 12. 
do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico in 
oseba, starejša od 14 let. Starostni pogoj za pridobitev 
pravice voziti kolo in moped, katerega konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 25 km/h, izpolni otrok ozi-
roma oseba z nastopom koledarskega leta, v katerem bo 
dopolnil predpisano starost.

Voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 25 km/h, morata imeti v času 
vožnje pripeto homologirano zaščitno motoristično čela-
do ali ustrezno pripeto kolesarsko čelado. 

Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjene-
ga 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno 
kolesarsko čelado.

V vednost tudi podatek o odgovornosti staršev, saj se z 
globo 120 evrov kaznuje za prekršek starš, skrbnik, rejnik 
ali spremljevalec otroka, ki kot voznik ali potnik ne upo-
rablja varnostne čelade.

Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določe-
na hitrost ne presega hitrosti 25 km/h, morajo voziti po 
kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer 
teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo 
voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od 
osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otro-
ka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, 
voznik pa mora biti polnoletna oseba.

Voznik mopeda sme kot potnike voziti le osebe, starejše 
od 12 let, pri tem pa voznik mopeda ne sme biti mlajši 
od 16 let.

Robert Brkič,
 vodja Medobčinskega redarstva                                   

Skupnosti občinskih uprav Spodnjega Podravja 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je 16.6.2017 
objavila Javni razpis za »Izbiro izvajalca za izgradnjo 
poslovno stanovanjskega objekta Vitomarci«.

Do 17.7.2017 do 13. ure, ko je bil rok za oddajo 
ponudbe, je prijavo podal en izvajalec, ki izpolnjuje vse 
formalne pogoje. Trenutno smo v drugi fazi postopka 
v kateri z izvajalcem poteka konkurenčni dialog, kjer se 
dogovarjamo o vseh podrobnostih projekta. V kolikor bo 
konkurenčni dialog uspešen, lahko pričakujemo pričetek 
gradnje v zgodnje spomladanskem času prihodnje leto.

Občinska uprava

V začetku meseca julija so se zaključila obnovitvena dela 
na Hrgovi domačiji, ki smo jo izvedli v sklopu projekta 
»DETOX«. 

Obnova domačije je zajemala gradbena dela: popravilo 
dotrajanih delov slamnate strehe, ureditev zunanjih in 
notranjih sten z ilovnatimi in končnimi apnenimi premazi, 
ureditev pohodnega dela okrog hiške in gospodarskega 
poslopja, ureditev črne kuhinje v muzejskem delu in tal 
v gospodarskem delu. Izvedla so se elektroinstalacijska 
dela v gospodarskem in muzejskem delu domačije, prav 
tako pa so se ob gospodarskem delu uredile sanitarije in 
vodovodna napeljava.

Da pa domačija izgleda privlačna tudi od zunaj, smo ob 
njej zasadili brajde z različnimi sortami trte, njeno zunan-
jo podobo popestrili s pelargonijami na oknih in olean-
drih ter s slovenjegoriškim peščenjakom uredili dovoz ob 
njej.

V notranjosti domačije si lahko ogledate razstavo opreme 
hiške nekoč, v vitrinah razstavo dvoriščnega orodja in pri-
pomočkov, v kletnih prostorih pa sadjarski del s pripo-
močki za sadjarje in vinogradnike.

Gospodarski del s manjšo kuhinjsko nišo je namenjen iz-
vedbi prireditev in aktivnosti za obiskovalce in občane.

Gordana Šori

Vožnja z mopedi

Vitrine z dvoriščnim orodjem in 
pripomočki

Poslovni center

Obnova Hrgove hiše
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Od 23. do 25. junija 2017 so se na različnih lokacijah v 
občini odvijali EtnoTour dogodki v sklopu projekta »DE-
TOX«. V petek, 23. junija smo z izvajalci aktivnosti člani 
Društva upokojencev Sv. Andraž pričeli z dnevom odprtih 
vrat Hrgove domačije s prikazom tradicionalnih običajev. 
Obiskovalci so se ob pomoči strokovnjakov  lahko preiz-
kusili v starih kmečkih opravilih. Najprej so nas ob zakl-
jučku šole obiskali učenci Osnovne šole Vitomarci, ki so 
si ogledali notranjost obnovljene Hrgove domačije, razs-
tavo starih predmetov in se na koncu preizkusili v klepan-
ju srpov in kos ter luščenju koruze. 

V idiličnem ambientu ob Hrgovi domačiji in lepem vre-
menu, pa so pozno popoldan člani Kulturno umetniškega 
društva Vitomarci pripravili igrane predstave »Ljubezen 
na vasi«, kjer so skozi igre predstavili običaje in navade 
naših prednikov. Ob igranih predstavah je sledila tudi 
uradna otvoritev obnovljene domačije.

V soboto 24. junija se je pri Hrgovi domačiji in bližnji oko-
lici, odvijal I. del kmečkih iger, katerih izvajalci so bili Tur-
istično društvo Vitomarci. Sodelujoče ekipe so se preiz-
kusile v testu splošne razgledanosti o opravilih na kmetiji, 
potekalo je tekmovanje v hitrostnem luščenju koruze, 
tekmovanje v zabijanje žebljev in podobnih opravilih. 
EtnoTour dogodek se je nadaljeval zvečer pod šotorom, 
kjer so nas zabave Vesele Štajerke.

V nedeljo 25. junija se je odvijal II. del kmečkih iger - tek-
movanje v kuhanju piščančje obare. Soorganizator tega 

dela kmečkih iger je bilo Prostovoljno gasilsko društvo 
Vitomarci. Tekmovanja se je udeležilo skupno enajst ekip 
iz Slovenije in Hrvaške. Zmaga je za las pobegnila Općini 
Donja Voća, zmagovalke pa so bile članice Vinogradniško 
sadjarskega društva Vitomarci.

Gordana Šori

17.7.2017 je 96 let praznovala Ana Lovrec, ki je najstarejša 
občanka v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Na 
obisku pri njej sta bila predstavnika društva upokojencev 
Sveti Andraž v Slov. goricah in predstavnica Občinske up-
rave Občine Sveti Andraž v Slov. goricah. Zaželeli smo ji 
veliko zdravja in vsega dobrega.

Občinska uprava

Tridnevni EtnoTour dogodek

September 2017         9

Igrane predstave >Ljubezen na vasi<

Kmečke igre

96 let Ane Lovrec

Sodelujoči na kuhanju piščančje obare

Gospe Ani čestitamo ob 
osebnem prazniku
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Župani UE Ptuj in UE Ormož so v skladu s soglasno spre-
jetim sklepom na 12. redni seji Kolegija županov Spod-
njega Podravja podpisali pismo o nameri sofinanciranja 
izgradnje urgentnega centra na Ptuju ter zagotovile man-
jkajoča sredstva v proračunih za leto 2018. Gre za sredst-
va v višini 300.000 eur. 

Župani Sp. Podravja so ogorčeni, da morajo prebival-
ci Spodnjega Podravja zagotavljati finančna sredstva 
za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. Vendar so to 
storili, ker gradnje tako pomembnega objekta ne želijo 
prepustiti naključju. Našim občanom želimo zagotoviti 
enako zdravstveno oskrbo in enake možnosti preživetja, 
kot jih imajo ostali prebivalci Slovenije. 

Velika zahvala gre tudi lokalnemu gospodarstvu združba-
mi Talum, Perutnina Ptuj in Finakos na čelu, ki so sprožile 
dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za zagotovitev last-
nega deleža bolnišnice, ter vsem podjetjem in posa-
meznikom , ki so se pridružili tej akciji. Do sedaj so zbrali 
več kot 250.000 EUR. Skupno mora SB Ptuj zagotoviti 
820.000 EUR, preostanek država. 

Celotna investicija je vredna 3,3 milijona EUR. Razpis za 
gradnjo lahko tako pričakujemo konec leta 2017 ali v zač-
etku leta 2018.

Povzeto po obvestilu za javnost MO Ptuj
Občinska uprava

Občina Sveti Andraž v Slov. Goricah je s podjetjem Teh-
nični Biro d.o.o. 21.6.2017 podpisala pogodbo za naročilo 
projektne dokumentacije PZI za izvedbo ureditve regio-
nalne ceste R3734/4121 Vitomarci-Gabrnik od km 0+000 
do km 0+800 in R3-734/4123 Cerkvenjak-Vitomarci od 
km 4+200 do km 5+689 – 1. faza. Pogodbena vrednost 
znaša 26.876,60 EUR. Projektna dokumentacija se po 
izdelavi pošlje v recenzijo na Direkcijo za infrastrukturo, 
po recenziji pa se projekt umesti v državni proračun. 

Pogodbena vrednost projektne dokumentacije, ki jo 
je naročila in jo bo izdelala Občina, se bo kasneje up-
oštevala pri lastnem vložku ob investiciji. Pločnik in javna 
razsvetljava v naselju je namreč strošek Občine. 

Prva faza investicije zajema ureditev pločnikov, javne 
razsvetljave ter cestišča od začetka naselja Vitomarci iz 
smeri Juršincev proti križišču v Vitomarcih, ureditev kro-
žišča - Berlak ter ureditev cestišča od krožišča - Berlak do 
križišča Druzovič-rastlinjaki.

Občinska uprava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. 
avgusta 2017 izdalo sklep o prijavi škode po pozebi 2017, 
ki je naše območje prizadela med 21. in 22. aprilom 2017. 
Rok za oddajo obrazca za prijavo škode je bil 23. avgust 
2017 in se je oddal na pristojno občino. Upravičene kul-
ture za katere so oškodovanci lahko uveljavljali škodo na 
našem območju, so bile: grozdje rdeče in belo za pre-
delavo, jabolka in hruške I. kakovosti, češnje, višnje, mare-
lice, breskve, jagodičevje, orehi, kutina ter lešnik.

18. avgusta 2017 pa je bil izdan sklep o ocenjevanju ško-
de v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v 
letu 2017. Upravičene kulture za katere so oškodovanci 
lahko prijavljali škodo na našem območju so: koruza za 
zrnje ali silažo, travinje, oljne buče, krompir, soja, zelen-
java na prostem in posevki. Obrazce so oškodovanci la-
hko dobili na spletni strani občine, v prostorih pošte in 
Občine v času uradnih ur. Zadnji rok za oddajo vloge je 
bil petek 8. september 2017.

Občinska uprava

10          Novice občine Sv. Andraž

Občine bodo sofinancirale Urgentni center

Podpis pogodbe o rekonstrukciji regionalke

Rekonstrukcija regionalne ceste

Kdor je zdoma, ima eno misel; 
kdor je doma, jih ima sto. 

Domača modrost

Ker je pomembno, da se zavedamo svojih 
korenin in da ne pozabimo svojih prijateljev 
ter rodnega kraja, bomo v naslednjem letu 
v sklopu projekta »ESCAPE« organizirali 
tridnevno prireditev - srečanje zdomcev 
in izseljencev. 

V ta namen bi prosili vse občane, da 
nam sporočijo kontaktne podatke oseb 
(naslov bivanja, e-naslov) za katere vedo, 
da izvirajo iz občine Sv. Andraž in živijo 
zunaj naše občine, po svetu. 

Oddate jih lahko po e-pošti 
gordana.sori@svandraz.si, prinesete oseb-
no na občino ali v prostore TIC-a in pošte.

Najlepše se vam zahvaljujemo za pomoč.

Občinska uprava

Suša in pozeba 2017
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S PREMIŠLJENIM NAKUPOM DO ZMANJŠANJA 
ODPADKOV
Odpadki, kot posledica intenzivnih procesov industrial-
izacije in urbanizacije družbe se pojavljajo povsod, kjer se 
proizvaja, porablja, dela ali biva. Spoznanje, da sta pros-
tor za odlaganje odpadkov in naravne surovine za proiz-
vodnjo novih izdelkov vse bolj dragocenejši ter omejeni 
naravni dobrini, pa zahteva drugačen pristop k obravna-
vanju odpadkov in način ravnanja z njimi.

Svoje je prispevala tudi gospodarska kriza, ki zahteva nu-
jno ukrepanje in spremembo obstoječega načina razmišl-
janja, potrebno je upoštevati novo nastale razmere ter 
se jim prilagajati. Iz tega tudi izhajajo naloge vsakega 
izmed nas, da preprečujemo oz. zmanjšujemo nastajan-
je odpadkov, če pa se odpadkom ne moremo izogniti, 
naj bodo ti v čim manjših količinah ter brez negativnih 
vplivov na okolje.

Zelo velik del odpadkov nastaja vsakodnevno v gospo-
dinjstvih, ki so posledica načina bivanja, prehranjevan-
ja, oblačenja, .... Na trgovskih policah je vse več novih 
izdelkov, ki so pakirani v različnih embalažah, zato je 
pomembno, da razmislimo, koliko embalaže nam ostane, 
iz katerih materialov je ter ali je ta vračljiva.

Odpadke ločujmo na mestih njihovega nastajanja
Ločeno zbiranje odpadkov je tako za prav vse posa-
meznike osnovni predpogoj, da lahko nastale odpadke 
usmerimo v nadaljnje postopke predelave oz. ponovne 
uporabe in se na ta način izognemo dragemu odlaganju.
Sistem ravnanja z odpadki družbe Čisto mesto Ptuj je 
skladen s slovensko zakonodajo, zato zagotavljamo 
ločeno zbiranje odpadkov na območju občin Spodn-
jega Podravja in dela Slovenskih goric od začetka naše 
prisotnosti, t.j. od leta 1992. Skladno s potrebami smo 
sistem zbiranja večkrat dopolnjevali s ciljem, da občanom 
omogočimo zbiranje čim več vrst odpadkov čim bližje 
mestu njihovega nastajanja, torej v/pri gospodinjstvu. 
V obdobju od januarja do avgusta 2017 smo na območ-
ju občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidričevo, 
Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Videm, 
Zavrč in Žetale zbrali naslednje vrste komunalnih odpad-
kov:
papir in papirna embalaža 601.247 kg, mešana embalaža 
689.601 kg, steklena embalaža 369.949 kg, biološko 
razgradljivi odpadki 659.189 kg, kosovni odpadki 244.297 
kg, mešani komunalni odpadki 2.049.089 kg.
SKUPAJ: 4.613.373 kg.

S premišljenim nakupom, racionalno porabo in ločenim 
zbiranjem bomo zmanjšali količine odpadkov za odlag-
anje. Tako ravnanje ima več pozitivnih učinkov: prihranek 
na dragocenem deponijskem prostoru, zmanjšanje skup-
nih stroškov ravnanja z odpadki, prihranek na potrebni
energiji za proizvodnjo novih materialov in izdelkov, 
prihranek na naravnih surovinah, …

Ločeno zbiranje odpadkov je tako le majhen korak, ki ga 
lahko opravi vsak posameznik in velik prispevek k lep-
šemu bivalnemu in delovnemu okolju. Navodila za pravil-
no ločevanje odpadkov najdete na spletni strani: http://

www.cistomesto.si/kako-locujemo za ločevanje odpad-
kov ali na tel. št. 02/780-90-20.

Čisto mesto Ptuj

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je konec junija 
2017 podpisala gradbeno pogodbo za »Ureditev komu-
nalne infrastrukture v delu naselja Vitomarci do h.št. 36«. 
Pogodbena vrednost del znaša 39.990,27 EUR, izvajalec 
je Komunala Slovenske gorice d.o.o., dela pa morajo 
biti končana do 30.9.2017. Dela zajemajo novogradn-
jo vodovoda, vzpostavitev cestišča v prvotno stanje in 
ureditev javne razsvetljave v dolžini 220 metrov. Na novo 
vodovodno omrežje bo priključenih 6 obstoječih uporab-
nikov in ena novogradnja, komunalno bosta opremljeni 
tudi dve gradbeni parceli. Hkrati bo v cestišče položen 
tudi optični kabel ter električno omrežje.

V letu 2016 smo v proračunu uvedli postavko evro na 
evro, kjer smo omogočili možnost prednostne ureditve 
infrastrukture na območjih, kjer gre za nekategorizira-
no cestno infrastrukturo, ki jo želijo občani prednostno 
modernizirati. Pomeni, da občani-fizične osebe sofinan-
cirajo izgradnjo. 

V letošnjem letu se iz te postavke trenutno ureja novo-
gradnja odseka Müže-regionalka-odcep proti hišni šte-
vilki Novinci 5. 

Vsi odseki, ki so bili urejeni s te postavke bodo v le-
tošnjem letu tudi vneseni v spremembo o kategorizaciji 
občinskih cest, kjer jih bomo opredelili kot javne poti in 
jih bo vzdrževala občina.                      Občinska uprava

Vabimo vas na otvoritev in blagoslov 
omenjenih cestnih odsekov:

- 30. 9. 2017 ob 14. uri - Müže-odcep HŠ 
Novinci 5;

- 30. 9. 2017 ob 14.30 uri - Vitomarci do 
HŠ 36.

 Vljudno vabljeni!

Darja Vudler, županja
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Način kako zmanjšati odpadke

 Urejanje cestnega odseka

Ureditev cestnih odsekov
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Prijetno nedeljsko opoldne je bilo obsijano s soncem, 
kmalu zatem pa se je »vlilo kot iz škafa«. Toda tekmovalce 
in gledalce, ki so bili prisotni na tekmovanju v kuhanju 
piščančje obare, to ni zmotilo, saj so bili na suhem - pod 
šotorom. Bili so tako zavzeti s kuhanjem, da niti opazili 
niso, da sta se na nebu izmenjavala sonce in dež. Tek-
movanje v kuhanju piščančje obare je potekalo na dan 
državnosti, v nedeljo, 25. junija, na igrišču pri Osnovni šoli 
Vitomarci, v okviru projekta »EtnoTour – Interreg Sloveni-
ja – Hrvaška«. Organizacija tekmovanja je letos pripadala 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vitomarci s sodelo-
vanjem Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 

Na tekmovanju je sodelovalo enajst društev, in sicer osem 
domačih in tri društva iz sosednje Hrvaške. Od sosedov 
sta bili prisotni dve društvi, in sicer DVD Vinica ter Udru-
ga Mentor Općina Donja Voća. Od domačih društev so 
sodelovali Prostovoljno gasilsko društvo Vitomarci, Vino-
gradniško sadjarsko društvo, Društvo gospodinj, Strelsko 
društvo, Čebelarsko društvo, Občina Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah, Lovska družina in Kulturno umetniško 
društvo Vitomarci. 

Prav veselo in zabavno je bilo še posebej zato, ker so bili 
tekmovalci v vsakem društvu moški in ženske. Veselo in 
zadovoljno so rezali, prali, pražili, komentirali, pokušali 
in se med kuhanjem tudi zabavali. Ampak vse skupaj so 
vzeli zelo resno, saj strogim članom ocenjevalne komisije 
ni bilo lahko izbrati najokusnejše jedi. Člani ocenjevalne 
komisije so jedi pokušali in ob tem kimali ter na koncu 
ocenili, da so vse obare bile zelo zelo dobre in okusne. 
A morali so se odločiti za najboljše tri. Ocenili so po 
naslednjem vrstnem redu: prvo mesto je pripadlo Vino-
gradniško sadjarskemu  društvu Vitomarci, drugo mesto 
Udrugi Mentor Općina Donja Voća in tretje mesto Društ-
vu gospodinj Vitomarci. 

Jedi so lahko pokušali tudi prisotni. Glede na to, da so 
si vsi privoščili obilne porcije, menim, da so bile jedi res 
odlično pripravljene in da nihče ni šel domov lačen. Dru-
go leto pa spet NASVIDENJE.

Ema Ilešič

Naš Bor že od svojih zgodnjih otroških let svoj življenjski 
izraz ustvarja skozi ples, ki ga mi podpiramo na tak način, 
da lahko hkrati s plesom gradi tudi temeljne človeške 
vrline – poštenost, iskrenost, predanost, srčnost, sočut-
nost, pripadnost, … - ki se tesno prepletajo z njegovimi 
dosežki na tekmovalnem plesnem področju, telesnem ter 
duševnem razvoju.

Ker se tako ali tako zasebno poznamo, saj bivamo drug 
blizu drugega, bi vam radi v tej številki občinskih »Novic« 
predstavili Borove tekmovalne dosežke v BreakDancu na 
domačem in mednarodnem področju. 

Tekmovalna sezona, ki prinese športniku vrhunske tek-
movalne rezultate, je za odraščajočega mladeniča zelo 
naporna stvar. Pravzaprav je za vsakogar. Vsakodnevni 
treningi (ples, akrobatika, moč, telesna prožnost, glas-
ba, itd.), med vikendi sodelovanje na neštetih manjših 
in večjih tekmovalnih ali drugih prireditvah, nato pa še 
nešteto čisto vsakodnevnih človeških opravil za duševni 
in duhovni razvoj so Bora pripeljali do odmevnih športnih 
rezultatov.

V preteklih letih je Bor sodeloval na neštetih plesno-šport-
nih tekmovanjih, plesnih revijah, kulturnih in športnih do-
godkih, na katerih je nabiral izkušnje tako v domačem 
kot mednarodnem okolju. Zaradi njegove zagnanosti in 
izjemne predanosti ter ljubezni do Break Danca seveda 
niso izostali niti odmevni mednarodni in domači športni 
dosežki. Naj naštejem samo nekaj najpomembnejših iz 
zadnjih nekaj let:
Domači športni dosežki:
Državni pokalni zmagovalec v Break Dancu 2013, 2014, 
2015 in 2017;
državni pokalni podprvak 2016;
državni podprvak v Break Dancu 2016 ter državni prvak 
2017.
Mednarodni športni dosežki:
Evropski prvak IDO European Championship Break Dance 
Amsterdam 2013, Rimini 2014, Kielce 2015, Ostrava 2016 
in Walbzych 2017 in
svetovni prvak IDO World Championship Break Dance 
Rimini 2015, svetovni podprvak Bochum 2014, 3. mesto 
Kopenhagen 2013.

12          Novice občine Sv. Andraž

Organizacija v rokah PGD Vitomarci

Bor  je letos postal pokalni in državni prvak

Tekmovanje v kuhanju piščančje obare Plesno-športno društvo BreakDance
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Naj omenim samo še dejstvo, da je Break Dance uvrščen 
na naslednje mladinske olimpijske igre v Buenos Airesu 
Argentina 2018 kot nova disciplina. V kvalifikacije se je 
prijavilo preko  3.300 mladostnikov  do 18. let iz cele-
ga sveta in Bor se je uvrstil v 2. krog kvalifikacij, kjer bo 
oktobra v Essnu v Nemčiji nastopilo 270 tekmovalcev in 
se borilo za nastop na Olimpijskih igrah. Prav tako pa se 
bo Bor boril za nastop na Olimpijskih igrah v Tokiu na 
Japonskem 2020.

Takšni uspehi seveda niso naključni, so plod dela in 
podpore mnogih ljudi in organizacij, ki jih zastopajo. 
Najpomembnejša v razvoju otroka v vrhunskega šport-
nika pa je podpora lokalnega okolja, torej tistih ljudi, s 
katerimi Bor odrašča, se srečuje in se od njih uči. Zaradi 
tega se iz vsega srca zahvaljujem vsem prijateljem in so-
vaščanom ter zaposlenim na občini Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah za nesebično podporo in razumevanje.

Primož Duljava

V organizaciji NID- Sapientia je v Hvaletincih 2 potekala 
botanična razstava.

Avtorja razstave Marjan Šenica in Ivan Papež sta nam 
z ogledom fotografij  lepo prikazala prelepo naravo in 
nam pričarala prelep svet rastlin, ki jih pogosto niti ne 
opazimo, gremo kar mimo njih in se sploh ne zavedamo 
njihove lepote in dejstva, da je ta rastlina mogoče zadnja 
na tem planetu.

Na razstavi smo dobili pregled nad rastlinami, ki so 
ogrožene, nekatere so na rdečem seznamu, zaščitene v 

Sloveniji, vrste 3560 samoniklih rastlin od tega jih je 778 
vrst na rdečem seznamu. Na razstavi jih je bilo prikazanih 
80. 

Rdeči seznam je seznam ogroženih rastlinskih vrst 
razporejenih po kategorijah ogroženosti. Kategorija 
ogroženosti so: izumrla vrsta, domnevno izumrla vrsta, 
prizadeta vrsta, ranljiva vrsta, redka vrsta, zunaj nevarno-
sti in premalo znana vrsta.

Avtorja razstave sta nam lepo prikazala vse vrste rastlin 
iz tega seznama.

Na tem mestu bi se zahvalila za njun trud, kakor tudi 
obiskovalcem, ki jih ja ta tema zanimala. Bilo jih je veliko 
iz različnih krajev Slovenije.

Angela Forštnerič, tajnica

Čeprav nam letos vročina ni prizanašala, smo v Vinograd-
niškem društvu aktivno sodelovali na različnih prireditvah 
in organizirali več dogodkov.

V soboto, 24. junija, so se pred Podružnično šolo Vito-
marci odvijale kmečke igre pri Sv. Andražu. Naše društ-
vo je zastopala ekipa v sestavi: Mojca Druzovič, Edi Čeh, 
Danilo Hanžel, Boris Kokol in Lucija Druzovič. Igre so bile 
izvirne in šaljive. Ob tekmovanju smo se skupaj z gledalci 
prav zabavali. Naša ekipa je zasedla 3. mesto med štirimi 
sodelujočimi ekipami. 

Drugi del kmečkih iger se je odvijal v nedeljo, 25. juni-
ja. 12 ekip je tekmovalo v kuhanju najboljše kurje obare. 
Ekipa Vinogradniško sadjarskega društva je dosegla 1. 
mesto in tako, po mnenju ocenjevalne komisije, skuhala 
najboljšo obaro med vsemi ekipami. Ekipo so sestavljale 
Mimika Vršič, Angela Hanžel, Jožica Zorko, Marica Braček 
in Lizika Vršič. Čestitamo!

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

September 2017         13

Sapientia

Bor - evropski prvak 2017

Na razstavi prikazanih 80 rastlin iz 
rdečega seznama

Vinogradniško sadjarsko društvo poleti
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S klopotcem je povezanih več šeg in navad. Že od nekdaj 
je namenjen preganjanju ptic iz vinogradov, zato so ga 
kmetje postavili pred začetkom zorenja grozdja. Tako je 
letos naše društvo, 6. avgusta 2017,  organiziralo družab-
no srečanje s postavitvijo društvenega klopotca.

Letos smo klopotec postavili pri potomki Stare  trte ob 
cerkvi Svetega Andraža v Vitomarcih. Postavitve klopotca 
se je udeležilo okrog 70 članov in simpatizerjev društva. 
Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja iz društven-
ega ocenjevanje vin Vitomarci, pokusiti pa je bilo mogoče 
tudi vino potomke stare trte (Andrejevo vino). Kljub temu, 
da ga je malo zagodlo vreme, je srečanje minilo v prijet-
nem vzdušju.

20. avgusta 2017 je Vinogradniško sadjarsko društvo 
Vitomarci organiziralo nedeljsko potepanje – pohod po 
Slovenskih goricah. 25 najbolj pogumnih udeležencev se 
je na 10,5 km dolgo pot do Zavrha odpravilo peš. Kljub 
prehojenim kilometrom je ob obilici dobre volje pot hi-
tro minila. Drugi udeleženci so se do Zavrha pripeljali z 
avtobusom.  Številni izmed skupno 56 udeležencev so 

se povzpeli na 17 metrov visok razgledni Maistrov stolp. 
Številne udeležence je presenetila dejavnost kmetije 
Pliberšek. Ukvarjajo se namreč s pridelavo in predelavo 
orehov. Posajenih imajo kar 160 dreves. Svoje produkte  
brez težav, v celoti prodajo na domačem dvorišču. 

Za ljubitelje preteklosti in bencinskih hlapov pa je bilo 
pravo doživetje ogled viničarije in muzeja Kranvogel, še 
posebej fascinantna in dragocena je zbirka starodobnih 
vozil. Sledil je ogled cerkve Sv. Barbare na Zg. Koreni in 
predstavitev kraja s strani župnijskega upravitelja.

Druženje, s piknikom, se je nadaljevalo na sadjarski kmeti-
ji Medved v Žikarcah. Vsi udeleženci so se strinjali, da naj 
potepanje po Slovenskih goricah postane vsakoletni do-
godek. Med našimi vinogradi je namreč še veliko čudo-
vitih postojank vrednih ogleda, s tovrstnim druženjem pa 
pozabimo na vsakdanje skrbi in se skupaj poveselimo.

26. avgusta so naši člani sodelovali tudi na  Etno Tour 
izmenjavi v sklopu projekta DETOX.  Gostje iz Vinice in 
Donje Voće so  med drugim obiskali vinotoč Simona Dru-
zoviča ter turistično kmetijo Pri Marti in potomko Stare 
trte.

Kljub številnim preteklim aktivnostim, pa v našem društvu 
pripravljamo zanimive dogodke na katere vas želimo že 
sedaj opozoriti in vas nanje povabiti:
- trgatev potomke Stare trte, ki se bo zgodila na trgu pred 
farno cerkvijo, predvidoma prvo nedeljo v oktobru, po 
nedeljski maši; 
- strokovna ekskurzija, za vse zainteresirane bo 14. in 
15. oktobra. Izbrana destinacija je Medugorje in dolina 
Neretve;
- v društvu se že tudi pospešeno pripravljamo na občinski 
in farni praznik, predvsem pa na tradicionalno prireditev 
»Vino v čaši pri Andraši«, ki bo letos 1. 12. 2017 in na kat-
ero vas že sedaj vljudno vabimo. 

Pridružite se nam, ne bo vam žal!

V naslednji številki Novic bomo kaj več napisali tudi o 
decembrski delavnici z analizo mladega vina in o tradi-
cionalnem pohodu na Štefanovo.

Želimo vam veliko zdravega grozdja in sladkega mošta iz 
katerega pridelajte čim več kvalitetne vinske kapljice, ki je 
tako značilna za naše prelepe Slovenske gorice.

Ivanka Čeh

14. MÜŽE KLJUB DEŽEVNEMU VIKENDU Z REKORD-
NIM ŠTEVILOM OBISKOVALCEV

Mladi iz Podravske regije in širše so ponovno doživeli 
vikend zabave v Vitomarcih. Že 14. leto zapored Društvo 
mladih Vitomarci prireja tradicionalno prireditev MÜŽE, ki 
je ena največjih prireditev za mlade na Štajerskem. V pe-
tek so tako obiskovalci uživali v večernem delu programa 
ob Poskočnih muzikantih in skupino Mambo Kings. V so-
boto čez dan so potekale Igre brez meja, kjer so se mladi 
preiskusili v spretnostnih igrah. Zmagala je ekipa Žerjavci, 

14          Novice občine Sv. Andraž

Letos stoji klopotec pred farno cerkvijo 
ob potomki Stare trte

Članice Vinogradniško sadjarskega društva 
so zmagale v kuhanju kurje obare

Müže 2o17
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drugo mesto so zasedli Pero in zlati zvoki, tretje pa Ša-
jtrevci. 

Zabava se je nadaljevala vse do večera, ko sta obiskovalce 
do jutranjih ur v rekordno nabitem šotoru zabavala Tanja 
Žagar in Željko Bebek. 

Drugo leto konec avgusta Društvo mladih Vitomarcih 
obljublja še bolj noro zabavo in veliko presenečenj na že 
15. MÜŽAH. Vabljeni že danes.

Društvo mladih Vitomarci

V soboto, 24. junija 2017 so potekale prve Kmečke igre 
kot EtnoTour dogodek v sklopu projekta Detox. Izvajalci 
teh iger je bilo Turistično društvo Vitomarci. 

4 ekipe so se pomerile v testu splošne razgledanosti o 
opravilih na kmetiji, potekalo je tekmovanje v hitrost-
nem luščenju koruze, tekmovanje v zabijanje žebljev in 
podobnih opravilih. 

Kljub vročini in popolnoma novemu dogodku, se je iger 
udeležilo kar nekaj obiskovalcev in tekmovalcev. Pričako-
vanja v tem oziru niso bila nič kaj bolj večja. 

Vedno več imamo tudi članov, ki z veseljem prostovoljno 
pomagajo pri dogodkih. Dogodkov pa je iz leta v leto 
več, zato njihova pomoč pride zelo prav. Skoval se je krog 
ljudi, ki redno želijo pomagati. Želimo pa si, da bi društvo 
štelo še več članov in simpatizerjev, zato kar vabljeni na 
naše dogodke, sestanke ali kar na občni zbor. 

Vsem, ki kakorkoli pomagajo pri organizaciji in izvedbi 
prireditev, kot so bile tudi Kmečke igre, se iskeno zahval-
jujemo. V prvi vrsti članom, ki so zmeraj zraven pri delu, 
občini, ki nam pomaga pri razvoju društva s finančnimi 
sredstvi razpisov in vsem, ki kakorkoli drugače pomagate 
in obiskujete naše prireditve.

Kristijan Majer, predsednik
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Kmečke igre

Met v daljavo

Najboljšim trem smo podelili priznanja

Mladi Vitomarčani so prava atrakcija 
v Podravski regiji

Sodelujoče ekipe na letošnjih Igrah brez meja
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V petek, 18. avgusta, smo v okviru projekta: »Življenje na 
vasi, s pesmijo in dobrotami nekoč, kako pa je danes?«, 
organizirali pohod na Stračino v Hvaletince do Angele 
Foštnarič. Ogledali smo si ekološko kmetijo. Po kmetiji 
nas je vodila ga. Vesna Foštnarič Lesjak, videle in spoznale 
smo čudovite rastline mimo katerih  velikokrat gremo  pa 
niti vemo ne, kako so zdravilne.

Nato smo si ogledali vrt z zdravilnimi rastlinami, ki je zelo 
obširen in lepo negovan. Žal pa je sedaj že veliko po-
branega, ker je čas pobiranja že mimo.

Po ogledu smo imele enourno predavanje o zdravilnih 
rastlinah, ki rastejo na domačem vrtu.  Seznanile smo se z 
zdravilnim učinkom in uporabo le teh. Gospa Vesna nam 
je predstavila tudi njene zdravilne pripravke, ki jih ima iz 
teh rastlin, za ogled in vse povedano se ji najlepše zah-
valjujemo.  

V okviru omenjenega  projekta se Društvo gospodinj 
zahvaljuje Občini Sv. Andraž za dodeljena finančna sred-
stva  iz prijav na Javne razpise za prireditve za leto 2017.

Ljudmila Kocuvan, predsednica

Začelo se je daniti, ko smo se 19. avgusta člani Prostovol-
jnega gasilskega društva Vitomarci podali na strokovno 
ekskurzijo po Gorenjski. Avtobus je bil poln do zadnjega 
sedeža. 

Prvi postanek je bil na Trojanah, kjer smo popili jutran-
jo kavico in čaj ter pojedli trojanski »maksi« krof, nato 
pa smo se odpeljali proti letališču Brnik. Najprej prijazen 
sprejem vodiča in zaposlenih na terminalu, sledila je kon-
trola in že smo se znašli na letališkem avtobusu. Vljuden 
vodič nam je v skoraj triurnem potepanju razkazal letala, 
hangarje ter vzlet in pristanek letal, letališka gasilska vo-
zila, moderno opremo ter ostalo kar vsako letališče po-
trebuje. V času našega obiska sta vzleteli dve večji letali 
(s 100 potniki), eno je poletelo v Beograd, drugo v Cari-
grad. Pristalo in vzletelo je tudi nekaj manjših letal. Zelo 

zanimivo je bilo opazovati kako so manjša letala dolgo 
čakala na vzlet zaradi močne turbulence vzleta večjega 
letala. 

Ključni del naše ekskurzije pa je bil ogled letaliških 
gasilskih vozil in opreme. To je bila prava paša za oči. 
Najzanimivejše je bilo njihovo najnovejše gasilsko vozi-
lo z imenom Panter, s tem vozilom se je po letališkem 
dvorišču popeljalo tudi nekaj naših članov. Letališki vodič 
nam je povedal, da z njihovimi letali potujejo tudi naši 
državni funkcionarji in politiki. Odmevno letalo Falcon 
pa je bilo varno spravljeno v hangarju, zato ga nismo vi-
deli, smo pa izvedeli, da z njim najpogosteje prevažajo 
človeške organe za presaditev. Ker je večina članov bila 
prvič v notranjosti letališča, je ta ogled bil za vse nepoz-
abno doživetje. 

Preden smo se odpeljali proti Planici, smo si privošči-
li slastno malico. Ob našem prihodu na Planico je rahlo 
deževalo. Večina članov je naše priljubljene skakalnice in 
letalnice videla prvič in so bili ob pogledu »navzgor« vid-
no fascinirani. Pogumnejši člani so si privošči »skoke« z 
vrha velikanke. To je posebej prirejena naprava za skok 
oziroma spust v dolino (zipline).

Iz prekrasne doline pod Poncami smo se peljali v Nak-
lo na kosilo, nato pa sta nas prijazna voznika avtobusa, 
Tonček in Bojan, odpeljala v Kranj. Pred gasilskim domom 
v Kranju so nas pričakali kranjski poklicni gasilci, ki so v 
stalni pripravljenosti dan in noč. Usposobljeni so za po-
moč in reševanje pri vseh vrstah nesreč in nezgod na ces-
ti, v gorah, na vodi in v vodi, pri požarih, reševanju iz hiš, 
stolpnic in drugo. Razkazali so nam najnovejša gasilska 
vozila in opremo, mi pa smo se čudili nad vsem kar smo 
videli. Večina nas je takšna vozila in opremo videla prvič. 
Predvsem so bili nad videnim navdušeni naši operativni 
gasilci. 

Bil je že mrak, ko smo krenili proti Štajerski. Pozno 
zvečer smo še enkrat postali na Trojanah. Polni prekras-
nih doživetij in vtisov smo se peljali v Vitomarce. Vsi 
udeleženci smo prispevali k prijetnemu vzdušju, zato je 
ekskurzija bila še prijetnejša. Malo pred polnočjo smo 
prispeli pred naš lepi gasilski dom in si rekli: Povsod je 
lepo, a doma je najlepše.

Ema Ilešič

16          Novice občine Sv. Andraž

Pohod, ogled kmetije in strokovno predavanje

Gasilci obiskali Gorenjsko

Vrt z zdravilnimi rastlinami

Gasilsko vozilo na Brniškem letališču
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društva

V soboto  8. Julija, smo se gospodinje odpeljale na lepo 
Dolenjsko.

Najprej smo obiskale čudovit park zdravilnih rastlin – 
Plavica v vasi Cerovec. Ko smo prišle na kmetijo, nas je 
gospod Majes  za dobrodošlico pozdravil s harmoniko. 
Nato so nas pogostili z kruhki, čajem in piškoti. Sledila je 
predstavitev kmetije. Zatem smo si ogledale čudovit vrt 
zdravilnih rastlin in rožic. To je posebno lepo in pomirja-
joče doživetje, ki prinese v srce veliko sreče. Na kmetiji 
smo si lahko kupile domače čaje in tinkture. Gospa nam 
je pokazala kako se dela ognjičevo mazilo. Ko je bilo got-
ovo, smo ga dobile tudi za domov.

Po končani predstavitvi in ogledu kmetije smo se povz-
pele na hrib do Marijine cerkve, tam nas je počakal gos-
pod župnik in nam predstavil njeno zgodovino. Nato smo 
se odpeljale na dobro domače kosilo. Potem smo si ogle-
dale  še čokoladnico v vasi Obrh. Tam delajo  zelo dobro 
čokolado in pridelujejo domač brinjevec. Postregli 

so nam z različnimi čokoladicami, tudi iz zdravilnih rastlin, 
domačim medom ter večimi vrstami aperitiva, ki so ga 
postregli v čokoladnih lončkih.  Verjamem, da je bilo  to 
lepo doživetje za vse prisotne. 

Na koncu smo se odpeljale do Žalca, kjer smo se ustavile 
v Fontani in si privoščile še malo piva. Skozi ves  dan  smo 
doživele nekaj lepega pa tudi koristnega.

Ljudmila Kocuvan, predsednica

September 2017         17

Gospodinje obiskale park zdravilnih rastlin

Strokovna ekskurzija – Dolenjska

Naši gasilci so se potepali na Gorenjskem

OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo 3. oktobra 
2017 (torek) ob 9. uri potekala 

KRVODAJALSKA AKCIJA 
na Transfuzijskem oddelku na Ptuju.

Vabljeni vsi stari in morebitni novi 
krvodajalci, saj  je v zadnjem času 
spet aktualno pomanjkanje krvi v 

slovenskih bolnišnicah.

OO RK Sveti Andraž

Krvodajalec sem

Že velikokrat smo slišali v medijih o prosto-
voljstvu, darovanju, pomoči. Nekateri med 

nami so bili tega z bolečino v srcu deležni, ne 
nazadnje pa so z veseljem občutili na lastni 

koži, kaj pomeni solidarnost....
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Na Pesniškem mostu na lokalni cesti Drbetinci-Trnovska 
vas, se je 2. julija 2017 ob 14. uri izvajala prva vleka vrvi za 
Prekmenški pokal.

Ideja se porodila županoma, ko sta na nekem srečanju 
spoznala tekmovalce v vleki vrvi na državnem nivoju. 
Turistični društvi obeh občin, občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah in občine Trnovska vas, sta prevzeli pobu-
do in organizirali tekmovanje. Letos je vso organizacijo 
sicer prevzelo Turistično društvo Vitomarci, drugo leto 
pa si bo to prireditev na rame naložilo Turistično društvo 
Trnovska vas. 

Predstavnika vsakega turističnega društva sta imeli nekaj 
tednov časa, da sta izbrala člane ekip, zbrala ekipo in jih 
natrenirala kar se da dobro – tako moško kot žensko ek-
ipo. V ekipi je moralo biti 10 tekmovalcev. Torej 10 žensk 
in 10 moških iz vsake občine, ki imajo stalno prebivališče 
v občini za katero tekmujejo.

Zabavno srečanje je povezoval humorist Korl, ki je bil
tudi neke vrste glavni sodnik, saj ima veliko izkušenj z 
vleko vrvi Prlekov in Prekmurcev preko Mure. Zahvaliti se

moramo tudi članom ekipe za vleko vrvi Juršinci, ki so s 
svojimi izkušnjami v državni ligi pomagali pri sodniških 
odločitvah. 

Zahvala pa gre tudi predvsem prostovoljcem, ki so po-
magali pri organizaciji in izvedbe prireditve in seveda tudi 
tistim, ki so na sami prireditvi delali za točilnimi pulti in 
drugod.

Zbralo se je okrog 500 ljudi, ki so navijali  za svoje občane. 
Že od nekoč, smo prebivalci občine drug drugemu Prek-
menci. Po letošnjem porazu so za leto dni prevzeli ta na-
ziv občani Trnovske vasi, saj so Andrašovčarji brez prave 
konkurence v obeh konkurencah zmagali. 

Beseda Prekmenci izvira iz dejstva, da občini med seboj 
ločuje naravna meja, reka Pesnica in njena prečudovita 
dolina. Vedno so Prekmenci za občane Svetega Andraža 
le prebivalci Trnovske vasi ali obratno, saj je bil naziv mišl-
jen kot slabšalni. Danes temu ni tako, saj se s tem po-
imenuje nekoga le še v zabavnem oziroma humornem 
smislu. Prekmenci torej zato, ker živimo preko meje. 

Obe občini imata veliko skupnega v zgodovini. Kar nekaj 
stoletij smo namreč živeli pod okriljem Ptujske občine, 
pozneje kot Krajevni skupnosti. V 90. letih prejšnjega 
stoletja smo skupaj bivali v eni občini, občini Destrnik – 
Trnovska vas. Leta 1998 pa iz te občine nastanejo tri, De-
strnik, Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
Od takrat se je tudi naziv Prekmenc pozabljal, saj skupne-
ga nismo imeli več nič. Sedaj občani Svetega Andraža 
vsakodnevno obiskujemo občino Trnovska vas, saj imajo 
tam najbljižjo večjo trgovino z živili in tako posledično 
beseda Prekmenc še ne bo hitro izumrla, čeprav mladina 
več ne uporablja tega izraza.

Naslednje leto bo vleka vrvi 1. julija, na istem kraju. Člani 
Turističnega društva Trnovska vas obljubljajo, da bodo 
naredili vse, da zmagajo, saj sta ekipi občine Sveti An-
draž z njihovimi dobesedno pometli. Kaj vse bodo storili 
in na kakšen način bodo organizirali zabavno in družabno 
prireditev naslednje leto, pa si pridite pogledat sami.

Kristijan Majer, predsednik

18          Novice občine Sv. Andraž

Zmagovalni Andrašovski ekipi s prehodnima pokaloma

Vleka vrvi za Prekmenški pokal

Tekmovalci in gledalci na levem bregu reke Pesnice
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Dobrodelni koncert na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci

Dobrodelnost plemeniti ljudi. Čut za dobrodelnost je 
nekaterim že prirojena, nekaj pa k temu doprinese vzgo-
ja.

Drugo leto zapored je na OŠ Cerkvenjak – Vitomarci bil 
organiziran dobrodelni koncert z naslovom Naše pesmi – 
naše sanje. Prireditev je bila v telovadnici POŠ Vitomarci, 
v petek 21. aprila 2017. 

V bogatem glasbeno plesnem programu so sodelovali 
učenci matične šole iz Cerkvenjaka in učenci s podružnice 
v Vitomarcih.  Vse prisotne je nagovoril ravnatelj mag. 
Mirko Žmavc.

V programu so kot gostje sodelovali: ansambel Poklon, 
ansambel Refren, ansambel Mladih 5, plesna skupina 
Centra aerobike s Ptuja in mladi glasbenik Žan Serčič. 
Vsi prihajajo s štajerskega konca ali pa so povezani s 
Cerkvenjakom ali z Vitomarci zato so se z veseljem odz-
vali povabilu na nastop.

Zahvaljujemo se donatorjem za darovane prostovoljne 
prispevke in vsem nastopajočim. 

Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena delovanju šols-
kega sklada.  

Majhna dejanja prikličejo nasmeh in veselje na obraze 
naših otrok in sooblikujejo lepši vsakdan.

Jožica Vršič, 
OŠ Cerkvenjak - Vitomarci

Moja babica Milica Vršič se je rodila v številčni družini 
v Vitomarcih, v Slavšini.

Ker je že pri zgodnjih osmih letih morala oditi od 
doma, delat h kmetom, ni poznala  pravega otroštva. 
Pogovor z babico je bil zanimiv.

Kako bi opisala svoje otroštvo?
Ne vem, če bi temu obdobju lahko rekli otroštvo. Že pri 
zgodnjih osmih letih sem šla od doma služit h kmetom. 
Glavni razlog , da me je mama dala h kmetom je bilo po-
manjkanje hrane in denarja. Mogla sem iti služiti.

Si pogrešala svoj pravi dom?
Neizmerno, najbolj sem pogrešala zimska druženja ob 
peči, ko smo skupaj prepevali, jedli domači štrukelj in se 
šalili.

Kako je bilo življenje pri kmetih?
Življenje pri kmetu je bilo naporno. Niso me preveč mara-
li, niti me niso skušali vzljubiti. Tam so me imeli samo za 
delovno silo in nič več. Zame je to bila slaba izkušnja. 
Večkrat sem se počutila osamljeno in pozabljeno, saj na 

kmetiji nisem imela prijateljev.

Kje si obiskovala osnovno šolo?
Osnovno šolo sem obiskovala pri  Sv .Juriju, po enajstem 
letu pa Osnovno šolo Cerkvenjak. 

Kakšna si bila kot deklica?
Kot deklica sem bila delovna, pridna in bistra. Osnovno 
šolo sem končala z prav dobrim uspehom. 

Si v otroštvu imela kak konjiček?
Ja, zelo rada sem prepevala. Nekaj časa sem obiskova-
la šolski pevski zbor, ampak zaradi pomanjkanja časa mi 
kmetje niso več pustili, da bi ga obiskovala.

Ali si kdaj mami zamerila, da te je dala h kmetom 
služiti?
Ne. Vedela sem, da me je s težkim srcem dala od doma. 
Razumela sem to dejanje.

Ali si edina v družini morala oditi od doma?
Ne. Imela sem tri starejše sestre, ki so prav tako morale iti 
po svetu. Doma pa sem imela še dve mlajši sestri. 

Kaj bi sporočila današnjim otrokom?
Sporočila bi, da naj cenijo kaj imajo in kako živijo. Nekat-
eri bi naredili vse, da bi imeli vaše življenje.

Kljub slabem otroštvu hodi moja babica z nasmehom 
na obrazu in uživa v pokoju. Hoče pozabiti, kar je bilo 
slabega v otroštvu in uživati vsak posamezni  dan. 

Emina Arih,  9. a

Letošnje leto je že četrtič zapored v Sloveniji zaživela Noč 
knjige. 23. aprila je svetovni dan knjige in ga praznujemo 
po vsem svetu. Mednarodnemu dogodku, »Noč knjige«,  
smo se tretjič zapored pridružili na OŠ Cerkvenjak – Vito-
marci. Dogodek je potekal na matični šoli v Cerkvenjaku, 
25. aprila 2017.

Noč knjige smo zaznamovali z branjem stripov o Tintinu, 
pravljicami H. C. Andersena, starejši učenci so prebira-
li knjigo Avtobus Rose Parks, posegli so po svetovnih 
novelah 19. in 20 stol. ter brali priljubljene avtorje mla-
dinske literature. Po večerji (palačinke in kompot) smo se 
odpravili na pohod z lučkami po Cerkvenjaku. Na koncu  
smo opazovali zvezdnato nebo skozi teleskop, Jupiter in 
njegove lune.

42 učencev in 11 mentorjev je zadovoljno v poznem 
večeru odšlo proti svojim domovom s spoznanjem, da je 
s knjigami svet lepši in bogatejši.

Naj živi knjiga!  
Naj živimo bralci! 

Jožica Vršič, 
OŠ Cerkvenjak - Vitomarci

Intervju z babico

September 2017        19

Naše pesmi - naše sanje

Noč knjige v Cerkvenjaku
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Tako kot drugod po Sloveniji, so se tudi na POŠ Vitomarci 
odprla šolska vrata in učilnica 1. razreda je sprejela deset 
prvošolčkov.

Prvi šolski dan je za vse prvošolce nadvse pomemben 
dan. To je dan, ki ostane učencem  v lepem in trajnem 
spominu, saj je poln pričakovanj, vznemirjenja, veselja, pa 
tudi bojazni in dvomov.

Z prvim šolskim dnem, so otroci postali čisto pravi šolarji. 
Pred njimi je devetletna pot, ki jo bodo morali prehodi-
ti. Na tej poti pa ne bodo sami. Z njimi bodo starši in 
mi, učiteljici in učiteljice.   S skupnimi močmi se bomo 
pogumno in odgovorno podali na to pot. Če si bomo 
znali zaupati, drug drugemu prisluhniti in si pomagati, 
nam ne bo težko. Vsak izmed nas je pomemben in vsak 
od nas nosi svoj del odgovornosti. 

Da bi se naši prvošolci kar se da dobro počuti, smo jim 
pripravili topel sprejem. Pripravili smo jim kratek pro-
gram,  v katerem so nastopili učenci 2. razreda pod vod-
stvom ga. Marije Kumer, ki so jim učenci in starši z vesel-
jem prisluhnili.

Vse prisotne smo  pozdravili in nagovorili: razredničarka 
ga. Urška Kostanjevec, podravnateljica ga. Cvetka Bez-
jak, vodja POŠ ga. Marjana Gomzi in županja  ga. Darja 
Vudler. Učencem smo zaželeli prijeten začetek šolskega 

leta, da bi se v šoli dobro počutili, osvojili veliko znan-
ja in ohranili lepe trenutke šolanja na podružnični šoli. 

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

Sledilo je presenečenje v šolski jedilnici. Starši in učenci 
so se posladkali in nazdravili vstopu v prvi razred. 

Prvošolčki, vam pa  želim, da vam  prvi šolski dan ostane 
v lepem spominu in že jutri, pogumno in vedoželjno sto-
pajte novim izzivom naproti. Naj vam šola postane zvesta 
spremljevalka, ki vas bo bogatila z znanjem in modrostjo.

Urška Kostanjevec

Prvi šolski dan

20         Novice občine Sv. Andraž

Učenci skupaj z navzočimi

Županja, razredničarka, podravnateljica in vodja 
šole prvošolčkom zaželele lepe šolske dni

Prvošolčki in njihovi starši
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ostali prispevki

Petje in čebelarjenje sta del slovenske kulture in zato smo 
se pri Čebelarski zvezi Slovenije v sodelovanju z Občino 
Lukovica odločili za organizacijo 2. Festivala čebelarske 
pesmi. Na ta način želimo pevske ansamble spodbuditi 
k izvajanju nedvomno številčnih in malo znanih pesmi s 
čebelarsko vsebino, skladatelje pa k pisanju novih.

Festival čebelarske pesmi bo potekal v petek, 1. decem-
bra 2017 v popoldanskem času v Lukovici. Podroben pro-
gram festivala bomo objavili po prejemu prijav pevskih 
ansamblov k sodelovanju.

K sodelovanju vabimo odrasle pevske ansamble: moške, 
ženske ali mešane, ki se boste na festivalu predstavili s 
tremi slovenskimi pesmimi po vašem izboru, ena od njih 
mora imeti čebelarsko vsebino. Izvedbo pesmi s čebe-
larsko vsebino bomo strokovno ocenili in  najboljšo tudi 
nagradili. 

Rok za prijavo k sodelovanju je 15. oktober 2017, obrazec 
za prijavo je objavljen na spletni strani Čebelarske zveze 
Slovenije, na voljo pa je tudi na e- naslovu: matej.man-
delj@czs.si

Čebelarska zveza Slovenije

Ko nam je dne 10. 7. požar v celoti uničil naš dom, ste se 
velikodušno odzvali in se vam za to iskreno zahvaljujemo. 
Še posebej se zahvaljujemo gasilcem PGD Vitomarci in 
vsem gasilcem sosednjih in okoliških društev, ki so nam 
ob požaru požrtvovalno pomagali. Hvala naši županji, 
Darji Vudler  in občinski upravi ter vsem zaposlenim na 
Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah za vso konkret-
no pomoč. Zahvaljujemo se Centru za socialno delo Ptuj, 
župniku Janku Babiču in Župnijski Karitas Sv. Andraža v 
Slovenskih goricah, Rdečemu križu Ptuj, Nadškofijski Kar-
itas, Dekaniji Ptuj za posluh in pomoč pri urejanju zadev. 
Hvala članom KUD Vitomarci, ki so se tudi med prvimi 
odzvali in nam pomagali po svojih zmožnostih.

Hvaležni smo vsem našim sosedom iz občine Vitomarci 
in iz Voličine, sorodnikom, prijateljem, znancem, zapos-
lenim na osnovni šoli Cerkvenjak-Vitomarci, podjetju in 
sodelavcem DC Dominko center Ptuj in PE Maribor, Zvezi 
prijateljev mladine, podjetjem Gorenje, Avevita, Mili, Ce-
star in tudi tistim, ki ste želeli ostati anonimni in nasploh 
vsem, ki ste se odzvali in nam priskočili na pomoč. Hva-
la tudi podjetju TMD invest, ki brezplačno ureja doku-
mentacijo za hišo.

Hvala za darovano finančno pomoč, oblačila, prehrano, 
vaša sporočila in darovana sredstva preko  telefonov/
SMS-ov. Hvala za odzive po socialnih omrežjih. Hvala 
tudi vsem novinarjem in vsem medijem, ki so o dogodku 
poročali.
 
Iskrena HVALA vsem za tople besede sočutja, tolažbe, 
podpore in upanja.
 

Družina Pečar

Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in 
brezskrbno pričakamo zimo. Saj poznate tisti dobri 
občutek, kajne? Ob tem pa tudi že razmišljamo kako 
bomo obdarovali naše najdražje, znance, saj se čas praz-
nikov približuje z izjemno hitrostjo in še preden se bomo 
dobro zavedli, bodo prazniki tu. Pa smo zopet v dilemi kaj 
podariti našim najdražjim  in kako jim izkazati pozornost 
in hvaležnost. ..

Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete 
zgrešiti. Slovenski medovi s široko paleto okusov lahko 
razveselijo še tako zahtevnega uporabnika in hkrati nudi-
jo možnost, da prav vsakega obdarjenca razveselimo z 
drugim okusom. Čudovito je spoznavati paleto različnih 
okusov slovenskih medov in najti najljubšega med njimi. 
Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki kot so 
cvetni prah, matični mleček, propolis, medica, medeni 
liker, peneča medica postajajo vedno bolj prepoznavni in 
zanimivi za kupce. Zlasti takrat, ko potrebujemo izdatne-
jše blagodejne učinke, ki jih bomo znali poiskati in naj-
ti pri slovenskih čebelarjih. Sveče iz čebeljega voska pa 
bodo z mehko rumeno svetlobo in prijetnim vonjem  v 
nas zbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje zelo 
drugače preživljali večere kot dandanes. 

Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarst-
va na Slovenskem in so primerni tudi kot protokolarno 
darilo, tako znotraj kot zunaj naših meja. Širjenje pomena 
slovenskega čebelarstva in predstavitev zunaj meja nas 
dela prepoznavne v tujini. Peneča medica, ki so jo razvili 
slovenski čebelarji in je edinstvena, je narejena izključ-
no iz medu in vode po klasičnem postopku z vrenjem v 
steklenicah. Na njo smo čebelarji še posebej ponosni in 
je primerna  za posebne priložnosti. Tudi pobuda Čebe-
larske zveze Slovenije za Svetovni dan čebel nas postavlja 
na sam svetovni oder dogajanja in prepoznavnosti. 

Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih 
darilnih embalažah, ki jih lahko s pridom uporabite za 
obdarovanje ob najrazličnejših priložnostih, še zlasti, ko 
želite iz rok dati le najboljše. 

Čebelji pridelki so darilo čebel in narave - podarite košček 
narave.

Nataša Klemenčič Štrukelj, 
svetovalka specialistka za ekonomiko
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Festival čebelarske pesmi

Med je lahko lepo darilo

Zahvala dobrim ljudem

Čebelji pridelki - odlično darilo
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ostali prispevki/kronika kraja

Kratkoročno shranjevanje kostanja
Kostanj je treba shraniti v hladnih kletnih prostorih ali 
v hladilniku. Po nekaj dneh kostanj sicer dobi nekoliko 
slajši okus, toda shranjevanje naj ne traja predolgo, saj 
je kostanj hitro pokvarljiv. Kostanj naj ne bi hranili dlje 
kot teden ali dva, saj se sicer posuši ali pa ga napadejo 
črvi oziroma plesen, če je shranjen v hladilniku v plastični 
vrečki. Iz tega razloga je kostanj najbolje zaužiti le nekaj 
dni starega.

Dolgoročno shranjevanje kostanja
Morda preseneča, toda kostanj lahko resnično shranimo 
tudi za dlje časa. V ta namen ga lahko zamrznemo, na tak 
način pa bo zdržal dva do tri mesece ali celo več. Pred 
zapakiranjem v vrečko je treba kostanje le ustrezno pri-
praviti, in sicer tako, da v lupino na spodnji, ravni stra-
ni, narediš zarezo. Ko se ti bo kasneje pozimi zahotelo 
kostanjev, boš te enostavno vzel iz zamrzovalnika in jih 
pripravil na svoj najljubši način.

Priprava kostanja za pečenje
Pred rezanjem kostanjev je priporočljivo, da te za kakš-
no uro namočiš v mlačno vodo. Nato sledi rezanje, kjer 
moraš paziti, da resnično prerežeš le lupino in da pri tem 
ostane zaščitna kožica nepoškodovana. Ne pregloboko 
zarezo oziroma križec v lupino narediš na ravni strani 
kostanja, tako da je luščenje nato čisto enostavno, med-
tem ko mesnato jedro kostanja ostane sočno.

Peka kostanja na odprtem ognju
Kostanj ponavadi pečemo na odprtem. V ta namen po-
trebuješ zavarovan prostor, da se ogenj slučajno ne razši-
ri, ter posodo za peko kostanjev, katere dno je izdelano 
z luknjami. Nato dno posode pokriješ s kostanji, med 
peko pa kostanje večkrat premešaš oziroma obrneš, da 
se enakomerno zapečejo. Po približno dvajsetih minutah 
pečenja na ne preveč velikem ognju bi kostanji morali biti 
gotovi.

Peka kostanja na štedilniku
Tudi za pečenje na štedilniku potrebuješ posebno ponev 
z luknjičastim dnom. Tako kot pri peki na odprtem ognju 
moraš tudi tukaj paziti, da se kostanji ne zažgejo, zato jih 
je treba večkrat premešati.

Peka kostanja v pečici
Še lažje pa boš spekel kostanje v pečici. To najprej ogreješ 
na 220 °C, medtem ko na pekač enakomerno razporediš 
kostanje. Poljubno lahko uporabiš tudi peki papir. Kostan-

je pečeš okoli dvajset minut, vmes pa jih ne smeš pozabiti 
premešati.

Kuhanje kostanja
Priprava kuhanih kostanjev je sila preprosta. Za to potre-
buješ le dovolj veliko posodo, ki ustreza količini kostan-
jev, ki jih želiš skuhati, in dovolj vode. Da bodo kostanji 
kuhani, je potrebnih okoli 45 minut do ene ure.

Vir: www.moski.si
Nina Žvarc, 

uredniški odbor

Obdobje med  leti 560-1292 je čas plemenskih vodij roda 
Vitomir in poimenovanje vasi po njih v sedanji vasi Vito-
marci. V  do sedaj najstarejšem pisnem viru iz leta 1297 
se je vas imenovala Witmanrsdof, leta 1307 Witomersdorf 
in podobno naprej. Tudi ime Občine se je spreminjalo od 
Vitomarec do Sv. Andraža po fari. Sedaj se občina imenu-
je Sv. Andraž s sedmimi vasmi.

Propad Rimskega in Bizantinskega imperija in smrt ter 
odhod vojakov Hunskega poglavarja Atile leta 452 je bilo 
krivo, da je bilo ozemlje sedanjih Slovenskih goric zelo 
redko naseljeno. Slovani se tu naselijo okrog leta 550-580 
iz vzhoda, tudi v Pesniški dolini. 

Med priseljenci je bilo slovansko pleme Vitomira. To 
pleme se najprej naseli blizu Blatnega jezera. Nato se 
naselijo v sedanjo občino Witmannsdorf v vzhodni Šta-
jerski v Avstriji in sedanje Vitomarce ob Pesniški dolini.

Tu so našli zapuščeno obrambno ploščad na vrhu griča. 
Prostor je bil obdan z obrambnimi okopi. Tik ob griču 
proti zahodu je tekla stara struga reke Pesnica, vmes je 
bila skalnata strmina. Na drugi strani griča so bili potoki, 
močvirja in mogočni hrastovi gozdovi. 

Edi Kupčič, avtor, je izdelal skico naselitvenega prostora. 

V potrditev, da je pleme-rod Vitomirja resnična zgodba 
navajam sledeče:

1. Vida Toš, domačinka  in učiteljica zgodovine v knjigi 
700 let Vitomarcev o tem pripoveduje na strani 8, Ivan 
Lovrenčič govori o nastanku Vitomarcev, o Vitomirju in 
nastanku vasi pa skozi ljudsko izročilo govori tudi  Gerika 
Papst. Sam zbiram ljudsko izročilo okoliških vasi in sem 
večkrat naletel na pripovedovanja podobno pripovedo-
vanju  Gerike Papst.

2. V župnijski kroniki Sv. Andraža Ivan Strelec (kronist kra-
ja) piše leta 1896  na strani 10 o nastanku vasi Vitomarci. 
Prepis iz kronike je sledeč:

22          Novice občine Sv. Andraž

Pečen kostanj

Kako najbolje pripravimo kostanj?

Zgodovina vasi Vitomarci
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kronika kraja
» Ime Vitomarci izhaja iz imena zadruge, katere začetnik 
in starešina je bil Vitomir. Vir Dr. Kres v KKves. 1886 št 18 
. I n še vir Pettenegg Vokundeubuch št 224. » Isto je bilo 
zapisano v prvi kroniki župnika Vrbnjaka.

3. Knjiga ACTA, ECCLESIASTICA, SLOVENIAE št. 7 YU  
ISSN 0351-2789  z naslovom Sveta brata Ciril in Metod 
v zgodovinskih virih ob 1100-letnici Metodove smrti vse-
buje tudi zapise o Vitomirju. To je bilo leta 850 ( glej stran 
24 ). Na strani 25 je omenjen Ptuj ( Petovio, Bettobia ). Na 
strani 26 je omenjeno Vitomirjevo posestvo in posvetitev 
cerkve na njem Sv. Štefanu. Ime kraja omenja kot Ma-
sauk-Maosburg-Blatenski kastel. To je bilo leta 865.
Verjetno ali resnično se je del plemena preselil v Wit-
masdorf v Avstriji in v Vitomarce v sedanjih Slovenskih 
goricah kot navajajo mnogi  zapisi.

4. Pisatelj Stanko Cajnkar je napisal knjigo » Sloven iz Pe-
tovie« . Knjiga je bila izdana leta 1955 v Slovenskih večer-
nicah št. 106. Cajnkar tam opisuje dogajanje okrog leta 
889 in naprej. Opisuje pa pokristjanjevanje,  ponemčen-
je in odstranjevanje-izginjanje slovenskega plemstva.                                                                                                                                        
V borbi za slovenski obstanek se pojavlja Vitomir na 
straneh 48-67.

5. Leta 1297 je bilo odločilno za borbo proti Obrom in 
ohranitev ozemlja ter prebivalcev do reke Mure in Zale. 
Obri so napadali z vso močjo in večkrat za daljši čas imeli 
pod oblastjo  sedanjo vzhodno Slovenijo. Nestalna meja 
je potekala od Velike nedelje, pozneje Ormoža do Po-
lenšaka, gričev nad Juršinci, Kokolajnščaka, Galušaka, 
Slavšine v naši občini do Grabonoša in desno do trdnjave 
Radgona. Na tej črti je še sedaj mnogo gričev z imeni iz 
takratnih časov-tudi v naši občini Sv. Andraž. Ta imena 
zaselkov so: Kobošak, Bukošak, Lunčošak in drugi. Del 
takratne meje iz leta 1131 je opisan v knjigi Gospodje 
ptujski.

6.  1. 2. 1297 je nadškof in kastelan v Lipnici Ulrich  Von-
Grauenbah izdal listino ( glej fotografijo v gotici ) o grad-
nji manjše utrdbe na hribu » in du OWE-AU z bivališčem 
( fortalicium sive castellum), da zaščiti salzburške posesti 
pred Obri. Za vzdrževanje je pooblastil  24 blizu ležečih 
kmetij.  Vodja stražarske enote strelcev je bil zadnji moš-
ki potomec Vitomir.  Strelski stolp je ohranjen, verjetno 
edini Sloveniji. Viden je kot osrednji del cerkve Sv. An-
draža.  Kralj slovenske Karantanije in pozneje vzhodne 
Evrope, frankovske države, je v teh letih del ptujske žup-
nije skupaj z našim krajem prodal Salzburški nadškofiji. 
Pogodbo hranijo v Pokrajinskem muzeju Ptuj. Kako je 
označen-napisan naš kraj še ni znano. Knez Karantanije je 
bil Arnulf koroški, rojen na grofiji Krn blizu spominskega 
kamna ustoličenja knezov na Gosposvetskem polju ( po 
materi je bil Slovenec, oče pa je bil iz vladarske družine 
Frankov Karla velikega).

7. Pesnik in mašnik Anton Aškerc je v času župnikovan-
ja pri Sv. Lovrencu (Juršinci), kamor je nekoč spadala 
naša župnija, v letih 1889-1891 v knjigi »Junaki » opisal 
pesnitve Kneza Volkuma, izdane  v Ljubljanskem zvonu. V 
mnogih kiticah opisuje nastop in posredovanje Vitomirja. 
Aškerc opisuje dogodke pri izvolitvi Volkuna za kneza na 
Gosposvetskem polju. Vitomir je osrednja oseba celotne 
pripovedi.

8. Naselje Vitomirja na južnem pobočju griča Vitomarcev 
je zajemalo:  sedanjo Pesniško dolino, travnike in polja na 
dragah. Nad staro vasjo je slovansko značilen trikotnik z 
imeni, ki so še sedaj: spodaj območje Dole-Dolence, na 
sredini je Dobrava, na vrhu pa je bilo slovansko svetišče. 
Taka območja je opisal pisatelj iz Reke. Naštel jih je od 
Trsta do Skadra dvanajst. Na stranicah trikotnika so še 
sedaj stara katoliška znamenje in stojijo verjetno na mes-
tih staroslovanskih znamenj. Vrhnji del sta obiskala tudi 
Ciril in Metod.  Več sto let je bila v cerkvi na steni njuna 
podoba.
Viden in oprijemljiv dokaz omenjenega je ostanek skupne 
paše na travnatem območju. Pašo je vodil vaški pastir-
barovčin do leta 1992. Starejši rog z vrezninami-inici-
alkami imen iz preteklosti je ohranjen na nekoč največji 
kmetiji Vrbanovi z priimkom Zorko v vasi Vitomarci. Vse si 
lahko ogledate na skici Edija Kupčiča: Skrivnostna ravnica 
na vrhu griča in skici naselbine Vitomirja.

9. Grič osamelec Vitomarci je potisnjen v Pesniško dol-
ino in daleč viden, posebno cerkev z zvonikom. Obdan 
je z naravnimi preprekami za sovražne vsiljivce, je blizu 
rimskih cest na jugu in  grobnimi gomilami na severu ter 
selitveno cesto sever-jug. Že leta 1681 so se zavedali geo 
strateškega in vojaškega  pomena, ko so natisnili Vischer-
jevi zemljevid, sicer širšega območja. Sent.  Andre, Sv. An-
draž je osrednja točka ob Pesniški dolini na tem zemljev-
idu. To je izkoristilo tudi pleme Vitomirja in se tu naselilo.

Še bi lahko našteval dokaze o resničnosti pripovedi o Vit-
omirju. A za to priložnost je to dovolj. Več pa lahko iz-
veste, če pridete v naš kraj in poiščete pripovednika, am-
aterskega raziskovalca in pisca tega povzetka, dokler je 
še živ. Več lahko izveste tudi iz že napisanega o zgodovini 
kraja in v knjigi, ki prihaja z naslovom Zgodovina Vito-
marcev.
                                                                         Edi  Kupčič

- Robert Spešič, Vitomarci 45a, rojen 30. 5. 1953, umrl: 
18. 7. 2017;
- Anton Dolinar, Vitomarci 5, rojen 6. 5. 1932, umrl 5. 8. 
2017.

- deklica Gomzi Katarina, rojena 13.06.2017; mama: 
Gomzi Martina, Novinci 33;
- deklica Lajh Ela, rojena 05.07.2017; oče: Lajh Leon, Hva-
letinci 15b;
- deček Žmavc Jure, rojen 14.07.2017; oče: Žmavc Željko, 
Novinci 13;
- deklica Lovrec Tamara, rojena 20.07.2017; mama: Lovrec 
Tamara, Gibina 25;
- deklica Knuplež Adelina, rojena 21.07.2017; mama: 
Šamperl Mateja, Drbetinci 30;
- deček Knuplež Lan, rojen 21.07.2017; mama: Šamperl 
Mateja, Drbetinci 30;
- deklica Anželj Lana, rojena 29.07.2017; mama: Anželj 
Jasna, Vitomarci 19;
- deček Fridau Lian, rojen 23.8.2017; mama: Hermina 
Fridau Dolinar, Vitomarci 5a.
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Umrla sta:

Na svet so prijokali:
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