
SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Naj bo za nas velikonočno praznovanje
veselo, zadovoljno, polno sonca in smeha!

Mirne in zdrave praznike, 
vam želimo;

županja, 
občinski svet, občinska uprava, 

odbori in komisije.

Vitomarci, april 2020
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Spoštovane bralke in bralci Novic občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah! 

Pred nami je prva številka občinskega časopisa v le-
tošnjem letu. Skozi ta čas, se je zvrstilo mnogo lepih 
in prijetnih dogodkov, ki so zaznamovali nas in naš 
kraj. Predvsem je zadnji mesec aktualna epidemija 
novega koronavirusa covid-19.

Te dni velja le slogan ostanite doma. Ostanite doma, 
da bomo skupaj premagali ta virus, ki se nevarno 
širi po svetu. Naj bodo ti dnevi v osami, brez stika z 
ljudmi. Vzemite si čas zase, premislite o vseh nasta-
lih situacijah, razmislite o prihodnosti. 

Zunaj nas čaka za postoriti še ogromno dela. Bodite 
produktivni, naredite si okolico stanovanja takšno, 

kot ste si jo vedno želeli. Pojdite na vrt in posadite 
vrsto zelenjave, ki je še niste imeli. 

Ostanimo še naprej povezani preko socialnih om-
režij in spleta nasploh. Člani KUD Vitomarci na 
društvenem facebook profilu za otroke prebirajo 
pravljice, za mladino in odrasle pa misli, pesmi in 
kratke pripovedi. Prisluhnite kakšni, in za trenutek 
pozabite na situacijo, ki nas stiska med štiri stene.

Kmalu bomo spet skupaj na društvenih dogodkih in 
prireditvah občine. Takrat bo čas za zdravico in druženje. 

Za praznike pa vam želimo predvem veliko zdravja 
in sreče v krogu najbljižnih.
Prijetno branje.

Kristijan Majer, 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. 71 bodo praviloma izšle 24. junija 2020. Rok za oddajo prispevkov (člankov, fotografij...) 
je najkasneje do vključno 10. junija 2020. Prispevke posredujte na elektronski naslov: 
novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   Uredniški odbor

uredništvo

PONUDNIKI LOKALNIH IZDELKOV V OBČINI SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Občankam in občanom glede na trenutno situacijo svetujemo, da ponudnike najprej kontaktirajo po telefonu in se 
prepričajo, da imajo zadostno količino izdelkov oz. pogledate kaj ponujajo na spletni strani ali Facebook strani. K 
ponudniku se odpravite le, če se počutite popolnoma zdravi. Pri tem upoštevajte ukrepe za zaščito sebe in ponudnika.

Nekaj nasvetov, če boste ponudnika obiskali:
-pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke,
-na kmetijo pojdite sami,
-prinesite svojo embalažo, a pri tem ne pozabite na ustrezno higieno,
-upoštevajte varnostno razdaljo in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe,
-pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
Naslov: Simon Fridau 
Naslov: Vitomarci 5a 
Gsm: 041 958 434
Spletna stran: http://www.fridau.si/ 
E-naslov: simon@fridau.si
Ponudba: domači med, cvetlični, akacija, lipa, kostanj, gozd-
ni, hoja, ajda
Naziv: Sadjarska kmetija Toš 
Naslov: Drbetinci 3 
GSM: 041 801 289
E-naslov: tos.sadjarstvo@gmail.com
Ponudba: jabolka različnih sort, jagode (na voljo konec maja, 
junij) 
Naziv: Društvo Sapientia na Ekološki kmetiji Forštnerič
Naslov: Hvaletinci 2 
GSM: 041 317 367
Spletna stran: https://www.nid-sapientia.com/spletna-trgov-
ina
E-naslov: vesna.forstneric@gmail.com
Ponudba: ekološki čaji in čajne mešanice, tinkture, prehrans-
ka dopolnila, ekološka pirina kaša, pirina polnozrnata moka, 
ekološka kozmetika
Naziv: Vinarstvo Druzovič - SiSi
Naslov: Simon Druzovič S.P. 
Naslov: Drbetinci 13
Gsm: 041 985 945, 031 658 787 
Spletna stran: www.sisi.si
E-nalov: info@sisi.si, simon.druzovic@gmail.com 
Ponudba: domače suho vino: sivi pinot, Rumeni muškat, 
Rizling, Sauvignon in Traminec

Naziv: Turistična kmetija »Pri kapeli«
Naslov: Drbetinci 26
GSM: 031 728 941
Spletna stran: http://www.prikapeli.si/
E-naslov: prikapeli@siol.net
Ponudba:  jabolka različnih sort, domače vino - zvrst, rumeni 
muškat, modra frankinja
Naziv: Trsničarstvo Edi Čeh
Naslov: Vitomarci 3a
GSM: 031/529 005
E-naslov: edi.ceh@gmail.com
Ponudba: trsne cepljenke sort laški rizlign, sauvignon, rume-
ni muškat, chardonnay, šipon, plava in bela jurka, izabela, 
japonska jurka, julijski muškat, kraljica vinograda, žlahtnina, 
kardinal idr.
Naziv: Sadike Druzovič d.o.o.
Naslov: Drbetinci 1
GSM: 070/597 777
Spletna stran: http://sadikedruzovic.si/
E naslov: info@sadikedruzovic.si, janja@sadikedruzovic.si 
Ponudba: sadike blitva, buče, bučke, cvetača, čili, melone, 
endivija, feferoni, jagode, jajčevci, koromač, kolerabica, ku-
mare, lubenice, paprika, paradižnik, por, radič, rukola, solata, 
špinača in zelišča.
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županja

Spoštovane občanke in občani, dragi bralci naših novic.

Koronavirus, močan potres nedaleč od nas, pošiljka sne-
ga in mraz ob začetku pomladi, požari v Avstraliji, tornadi 
v Ameriki, topljenje ledenikov, izumiranje vrst… Bolj jas-
nega sporočila, nam narava več ne more dati. V tem ob-
dobju smo imeli čas razmisliti tudi o tem - upam, da smo.  

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah na prvo mes-
to postavlja zdravje svojih občanov. Sledimo vsem pri-
poročilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Za čas 
virusa COVID-19 sprejemamo vse ustrezne ukrepe. Tako 
smo že v tednu od 9. marca naprej prepovedali javne 
prireditve, zaprli smo tudi telovadnico za popoldanske 
dejavnosti. Aktivnosti so se nato le še stopnjevale. V nad-
aljevanju vam podajamo vse aktualne informacije v zvezi 
z aktualno problematiko v posebnem članku. V kolikor 
kdor koli potrebuje kakršnokoli pomoč naj se obrne na 
občino.

Sicer pa izvedba in priprava projektov za izvedbo teče 
nemoteno, tako smo uredili del izgradnje vodovoda na 
Ostragovi, uredili smo nadaljnji del odvodnjavanja v cen-
tru Vitomarcev, pripravljamo projektno dokumentacijo za 
ureditev kanalizacije. Od večine lastnikov ob kolesarski 
trasi smo že pridobili podpisane in overjene pogodbe o 
neodplačnem prenosu zemljišč v javno dobro, za kar se 
vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje. 

V teh dneh urejamo tudi vzdrževalna dela na cestah, 
čiščenje propustov, jarkov, posnemanje bankin, navoz 
makadamskih cest in podobno. 

Takoj ko se zadeve umirijo bomo pričeli z urejanjem 
športnega parka v okolici šole, otvorili bomo večgener-
acijski center E(t)NOTEKO, v kleti pod občino, ter izpeljali 
še otvoritev vodovoda in ceste na Ostragovi. 

Kljub temu, da se je izgradnja optičnega omrežja RU-NE 
v nekaterih občinah že pričela, pa vzporedno vodimo ak-
tivne pogovore s Telekomom Slovenije za izkaz tržnega 
interesa po gradnji optičnega omrežja v ostalih 4 vaseh 
v občini. 

Največ časa smo v danih razmerah posvetili predvsem 
ukrepom povezanih z zajezitvijo virusa. Seveda pa so naše 
misli usmerjene tudi k temu, da razmišljamo o ukrepih in 
pomoči občanom, ki jih je situacija najbolj prizadela. 

Skupnost občin Slovenije se je glede omenjene tematike 
obrnila na  pristojna ministrstva. Mnenje je, da občine v 
času, ko vsi podatki in posledice še niso znane, in je bil 
na državni ravni sprejet prvi sklop interventnih zakonov, 
ki posegajo tudi na področje neposredne pomoči gospo-
darstvu, ne sprejemajo ukrepov, ki bi lahko imele očiten 
vpliv na proračune občin. Nujno je, da se spremlja posle-
dice, ki jih zdajšnje stanje prinaša tako gospodarstvu kot 
državljankam in državljanom, in nato v nekem dogled-
nem času skupaj z državno ravnjo dogovorijo usklajeni in 
konsistentni ukrepi.

V Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah bomo ukrepe 
sprejemali takrat, ko bo svoje povedala država in se bomo 
uskladili. Kar pa ne pomeni, da ne razmišljamo o situaciji, 
kako glede na pristojnosti in zmožnosti pomagati tistim, 
ki so zaradi situacije utrpeli škodo. 

Veliko vas je, ki ste v tem času v prvih bojnih vrstah in 
skrbite, da nujno potrebne službe  delujejo. Hvala! Veliko 
vas je, ki ste primorani biti doma. Hvala tudi vam, ker se 
zavedate situacije in upoštevate pravila. Vem, da nikomur 
ni lahko, zato izkoristimo ta čas za to, da razmislimo o 
vsem, kar se dogaja okrog nas in v vsem najdemo vsaj 
nekaj pozitivnega. Da najdemo priložnost za razmislek, 
sprostitev, razvijanje novih idej, predvsem pa priložnost, 
da se posvetimo sebi in svojim družinam. 

Bodite zdravi.

Prijetno branje. 

 Darja Vudler, županja

Županjin uvodnik

Županja Darja Vudler
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občinski svet/občinska uprava

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v okviru prav-
ic in dolžnosti Občine, je v času od decembra 2019 do 
konca marca 2020 odločal na eni redni in eni dopisni seji:

1. 19. december 2019; 8. redna seja; prisotnih 5 član-
ov Občinskega sveta: 
Na seji sprejeto:
1. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunal-
nimi odpadki in Letni program ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah za leto 2020;
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2020;
3. Odlok o uporabi grba in zastave ter o občinskem praz-
niku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah;
4. Odlok o občinskih cestah v Občini Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah;
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah;
6. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020;
7. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za javne prireditve in 
akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah;
8. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in 
društev v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah;
9. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa 
športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah; 
10. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na po-
dročju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah; 
11. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah – uradno prečiščeno besedi-
lo 1 (OPN - UPB-1);
12. Sklep o Spremembi Sklepa o imenovanju članov 
vaških odborov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

2. Od petka 13. 3. 2020 do srede 18. 3. 2020 do 12. 
ure; 3. dopisna seja; prisotnih 6 članov Občinskega 
sveta: 
Na seji sprejeto:
1. Sklep o prodaji solastniškega deleža na nepremičninah 
k. o. 205 – Stavešinci.

Petra Breznik

Obisk iz Vrtca in Osnovne šole Vitomarci.

21.2.2020 so Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
obiskali otroci iz Vrtca in Podružnične osnovne šole Vito-
marci. Otroci, starši, učiteljice in vzgojiteljice so bili ma-
skirani v najrazličnejše pustne like. Obiska Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah se je udeležilo cca. 50 otrok 
in odraslih. Otroci so se na parkirišču pred občinsko stav-
bo najprej okrepčali s sokom in sladkarijami. Zapeli so 
nam pesmico, sledilo je skupno fotografiranje, potem pa 
so nadaljevali pot nazaj proti Podružnični osnovni šoli 
Vitomarci. 

Petra Breznik

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je letošnji pre-
jemnik priznanja kakovosti - Srebrnega certifikata ISSO 
za uspešni razvojni položaj občine.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merl-
jivi podatki, združeni v  Indeks ISSO. Indeks ISSO je ses-
tavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statis-
tičnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri 
doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografs-
ka gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gos-
podarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju 
izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije 

Seji občinskega sveta

Pust 2020

1. razred 

Maškare na obisku

Skupinska fotografija

Srebrni certifikat ISSO
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in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

Srebrni certifikat pridobi občina, ki doseže zelo dobro ra-
ven razvojne uspešnosti na posameznih področjih siste-
ma ISSO. Osnova za izdajo certifikata je analiza občin 
ISSO za leto 2020. 

Področja, kjer je občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
izstopala je demografija in socialna kohezija. 

Zagotovo je k uspehu pripomoglo dejstvo izjemnega po-
višanja prebivalstva v zadnjem obdobju, saj smo v lan-
skem letu spet presegli 1.200 prebivalcev. Zagotovo je k 
uspehu pripomoglo dejstvo, da smo v letu 2018 bili obči-
na z najvišjim številom naravnega prirasta na število pre-
bivalcev v celotni Sloveniji, tudi za leto 2019 smo pristali 
na drugem mestu v Spodnjem Podravju. Hkrati pa smo 
občina, ki ima velik odstotek mladih. Vsi ti podatki kažejo, 
da mladi vidijo prihodnost v svoji domači občini, kar se 
kaže tudi na izjemen porast izdanih gradbenih dovoljenj 
za stanovanjske gradnje. Tudi podatek o vsakoletnem 
dvigu števila otrok v vrtcu in šoli kaže na demografsko 
uspešnost.

Uspeh na področju socialne kohezije smo zagotovo 
dosegli z odličnim mednarodnim sodelovanjem v projek-
tih Interreg  s sosednjima Hrvaško in Madžarsko. Izvedli 
smo dva projekta, ki sta bila v naših občinah vredna pre-
ko 300.000 evrov, pri sta bila projekta podprta s strani 
Evropske unije in sofinancirana iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v višini 85%.

V teh projektih smo pridobili kar nekaj odličnih turističnih 
produktov, hkrati pa smo odlično poskrbeli za ohranitev 
domače kulturne, snovne in tehnične dediščine. 

Člani strokovnega sveta Zlatega kamna so tako pre-
poznali uspešen razvojni položaj Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah in ji za leto 2020 podelili Srebrni cer-
tifikat ISSO.

Občinska uprava

V sredini leta 2019 smo prejeli v podpis pogodbo o iz-
vedbi projekta Športni park Vitomarci, ki smo ga prijavl-
jali na LAS razpis v letu 2018. Glede na izbrane izvajalce 
del, bomo z dejanskimi pričetki investicijskih del pričeli v 
spomladanskih mesecih.

V 1. fazi projekta se bo izvedla postavitev otroških ig-
ral, street workout opreme, ruskega kegljišča, postavitev 
zunanjih košarkarskih košev, zamenjava dotrajane ogra-
je ter zunanjih golov, zaris črt na igrišču za košarko in 
nogomet, postavitev kontejnerja/slačilnice ter ureditev 
tribun na platoju pred Podružnično osnovno šolo Vito-
marci, kjer bodo stala tudi otroška igrala. 

V 2. fazi bomo nabavili opremo za izvedbo aktivnosti 
ter s projektnimi partnerji izvedli športne dogodke. Klub 
malega nogometa Vitomarci, ki v projektu sodeluje kot 
projektni partner bo v okviru projekta izvedel novo ak-
tivnost na našem območju RAD IMAM NOGOMET (z na-
kupom športnih dresov in pokalov), v sklopu vsesplošno 
poznanega športnega dogodka – Sandijev memorial pa 
se bodo odvijale tudi animacije za otroke.

Andrej Toš s.p., kot drugi projektni partner, pa bo z zu-
nanjim izvajalcem pripravil predstavitveni trening na 
street workout opremi. 

občinska uprava

Športni park

Certifikat prevzela  Miran Čeh in Darja Vudler

Plato pred šolo kmalu z otroškimi igrali
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Namen ureditve Športnega parka Vitomarci je dati 
občanom dodatno možnost rekreiranja na način, ki je 
zanje primeren in zanimiv. Športni park obsega različne 
elemente, ki so primerni tako za najmlajše kot tudi za 
srednjo in starejšo generacijo, kar posledično še dodatno 
vzpodbuja medgeneracijsko druženje.

Gordana Šori

 

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 tudi letos objavila 
Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah v letu.

Sredstva se dodeljujejo 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 prispevkom v skladu 
z veljavnim Odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki bi 
ga vlagatelj moral plačati, če bi bilo zemljišče opremlje-
no z javno kanalizacijo in upravičenimi stroški postavitve 
male komunalne čistilne naprave, oziroma največ 1.200,00 
€ na gospodinjstvo. 

Razpis je odprt  od 09.03.2020 do porabe sredstev, na-
jkasneje do 23.10.2020 do 12 ure.

Vloge je potrebno oddati do 12. ure, dne:
1. 17.04.2020 – ZA PRVO ODPIRANJE;
2. 19.06.2020 – ZA DRUGO ODPIRANJE (v kolikor sredst-
va ne bodo porabljena);
3. 23.10.2020 – ZA TRETJE ODPIRANJE (v kolikor sredstva 
ne bodo porabljena).

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani www.
sv-andraz.si pod rubriko razpisi. Dodatne informacije v 
zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na občinski 
upravi Občine Sv. Andraž v Slov. goricah, na tel. 02 757 
95 32 (Miran Čeh).

Občinska uprava

V Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah deluje 7 
vaških odborov: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci, Gibina, 
Slavšina, Novinci in Rjavci. 

V skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev, 
ki so namenjena vaškim odborom v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah je Občina v letu 2019 za delovanje 
vaških odborov namenila 2. 000 evrov in dodatna izredna 
sredstva za izvirne programe vaških odborov v višini 2 x 
po 500 evrov. 

Vaški odbori lahko sredstva porabijo za delovne in 
družabne namene. 

V letu 2019 so svoja sredstva izkoristili vsi vaški odbori v 
skupni v višini 1.874,05 evrov. Izredna sredstva za projek-
te v skupni višini 986,06 evrov sta pridobila Vaški odbor 
Vitomarci za postavitev košev in Vaški odbor Hvaletinci 
za obnovo kapele. 

Poročila o delu Vaških odborov po posameznih odborih:

1. Vaški odbor Vitomarci: 
4-članski vaški odbor je že v začetku pripravil pomemben 
srednjeročni program dela (v okviru finančnih in ostalih 
možnosti), ki je obsegal cilje iz dveh področij, in sicer za 
oživitev medsebojnega druženja vaščanov ter ostale teh-
nično-organizacijske ukrepe, ki služijo večini vaščanov v 
vasi Vitomarci.

Da bi dobro analizirali in realno ocenili »problematiko« 
vasi Vitomarci, so opravili temeljiti obhod in ogled ce-
lotne vasi Vitomarci (Sp. Vitomarci, Dobrava, Pürga in 
Črna gora). Zapis ugotovitev je bil predan tudi županji in 
občinskemu svetu v vednost. Izvedli so dve pomembni 
druženji v vasi in sicer:
zimsko kartanje za prvaka Vitomarcev in
martinovanje (za vaščane vasi Vitomarci), ki sta se lepo 
»prijeli« in postali
tradicionalni.

Nadalje se je VO Vitomarci vključeval v vse aktivnosti ob 
kakršnih-koli prireditvah delov vasi (odpiranje odsekov 
asfalta cest, razširitev novega vodovodnega omrežja, kra-
sitev  vasi ob božičnih praznikih…). 
Lotili pa so se tudi nekoliko »večjih« projektov in sicer:
izdelava in postavitev klopi (masivne izvedbe) v vseh pre-
delih bodočih sprehajalnih poti (postavljenih je bilo 10 
klopi),

izdelava in postavitev košev za smeti (postavljeno je bilo 
11 trajnih košev za smeti masivne izvedbe).

V omenjena projekta je bilo vloženih precej finančnih 
sredstev (material delno financirala tudi občina iz naslova 
VO), bilo pa je vloženega veliko brezplačnega dela, ak-
tivnosti in prizadevnosti štirih članov VO Vitomarci. Izv-
edli pa so tudi anketo, s katero so želeli pridobiti mnenja 
o nadaljnjem delu, aktivnostih. Za leto 2019 so porabili 
sredstva, ki so jih prejeli od Občine Sveti Andraž v Slov-
enskih goricah v višini 923,76 evrov. 

2. Vaški odbor Drbetinci:
V letu 2019 so se člani Vaškega odbora (v nadaljevan-
ju VO) Drbetinci srečali na več sklicanih sestankih zaradi 
načrtovanja dela, in sicer v zgodnjih mesecih zaradi or-
ganizacije in izvedbe kresovanja na Ostragovi, ki so ga 
s pomočjo sovaščanov in članov nekaterih društev zelo 
uspešno izpeljali na veliko noč, 21.4.2019. 

V mesecu juniju, 8.6.2019, so pomagali pri organizaci-
ji otvoritve novo asfaltirane ceste skozi Drbetince. Vaški 
odborniki pozdravljajo takšne dogodke, saj so znanilci 
razvoja našega kraja in občine. Veselijo se tudi otvoritve 
ceste čez Ostragovo in kolesarskih stez. 

V drugi polovici leta so svoj čas namenjali organizaciji 
izleta Drbetinčarjev, kot zahvala za pomoč pri organizaci-
ji in dober obisk na omenjenem kresovanju. Izlet so us-

Sofinanciranje čistilnih naprav

Poročilo dela vaških odborov
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pešno izvedli, udeležilo se ga je 47 občanov, obiskali so 
Prekmurje. Organizacija izleta je predstavljala dokaj velik 
finančni zalogaj, zato so zanj namenili vsa finančna sred-
stva, namenjena VO Drbetinci za leto 2019 in 2020. Za 
leto 2019 so porabili sredstva, ki so jih prejeli od Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah v višini 334,00 evrov

3. Vaški odbor Novinci:
23.11.2019 so priredili piknik vaščanov Novincev, kjer je 
bilo udeleženih 80 ljudi. Namen piknika je bilo druženje, 
krajša čistilna akcija, ter posvet o problematiki naselja. Na 
pikniku so izoblikovali tudi predloge za nadaljnje delo. Za 
leto 2019 so porabili sredstva, ki so jih prejeli od Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah v višini 303,00 evrov

4. Vaški odbor Rjavci:
V letu 2019 je vaški odbor nabavil klop za sedenje in bet-
onske plošče, ki pa zaradi slabih vremenskih razmer še 
ni postavljena. Za leto 2019 so porabili sredstva, ki so jih 
prejeli od Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v viši-
ni 161,91 evrov. 

5. Vaški odbor Slavšina:
Sredstva namenjena vaškemu odboru so bila v celoti po-
rabljena za druženje vaščanov Slavšine, za nakup hrane 
,pijače in ostalih potrebščin. Sodelovali so tudi v čistilni 
akciji ter pri dogodkih čez celo leto. Za leto 2019 so po-
rabili sredstva, ki so jih prejeli od Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah v višini 283,80 evrov. 

6. Vaški odbor Hvaletinci: 
Vaščani Hvaletincev so obnovili vaško kapelo Hvaletinci,  
pri kateri so vsa pripravljalna in pomožna dela opravi-
li sami. Pokritje materialnih stroškov je zagotovila obči-
na. Udeležili so se  čistilne akcije in pobrali smeti, ki so 
se nabrale predvsem v obcestnih jarkih v vasi Hvaletin-
ci. V mesecu novembru 2019 so izvedli že tradicionalno 
druženje vaščanov Hvaletincev, kjer so ponovno zadišale 
vaške domače dobrote. V mesecu decembru 2019 so vas 
Hvaletinci in vaško obnovljeno kapelo okrasili z novolet-
nimi lučkami. Za leto 2019 so porabili sredstva, ki so jih 
prejeli od Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v viši-
ni 678,64 evrov. 

7. Vaški odbor Gibina:
Poročila o delu vaškega odbora v letu 2019 niso odda-
li. Za leto 2019 so porabili sredstva, ki so jih prejeli od 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v višini 175,00 
evrov.  

Petra Breznik

Letos bo 14 let od izgradnje Osnovne šole Vitomarci. Šola 
je še vedno v dokaj dobrem stanju, tudi zato, naši otroci 
in zaposleni lepo skrbijo zanjo. Pa vendar jo vsake toliko 
polepšamo z vzdrževanjem. Med lanskimi novoletnimi 
počitnicami je tako Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah naročila brušenje in lakiranje parketov v spodnjih 
treh učilnicah, ki so bile najbolj obremenjene ter stopnic, 
ki vodijo v nadstropje. Skupna vrednost vzdrževalnih del 
je znašala 4.166,84 eur. 

Občinska uprava

Zaključeno je projektiranje za izgradnjo kolesarskih pov-
ezav v naši občini, s čimer smo pridobili tudi kataster 
zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo kolesarskih poti. 

Za uspešen pričetek izbire izvajalca, gradnjo in prijavo 
vloge za črpanje Evropskih sredstev, smo pričeli s post-
opki pridobivanja zemljišč, kjer bo potekala kolesarska 
pot. Sklenjene in overjene imamo skoraj že vse pogodbe 
o neodplačnem prenosu nepremičnin za dosego javne 
koristi, za kar se občanov zahvaljujemo za sodelovanje 
in pomoč.  

Občinska uprava

Občinska uprava

V spomladanskih mesecih preteklega leta smo priče-
li s temeljito in potrebno prenovo kletnih prostorov, ki 
smo jih preuredili v E(t)NOTEKO. Naj spomnimo, kletni 
prostori občine so še se dve desetletji nazaj uporabljali 
kot Diskoteka Lipa. Po zaprtju obrata pa je občina ime-
la prostore za skladiščenje opreme za delo komunalnih 
delavcev. Prostor je pred pričetkom rušenja in obnove 
bilo potrebno izprazniti in urediti v takšni meri, da je bil 
primeren za obnovo.

Obnova se je pričela s 1. fazo projekta, ki je obsegal grad-

občinska uprava

Prebrušen parket

Kolesarske poti

Uredili odvod vode od cerkve do križišča Šilec

Urejanje odvodnjavanja

E(t)noteka
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bena dela: odstranjevanje dotrajanih ometov v glavnem 
prostoru ter stopnišču, odstranjevanje tlakov ter polag-
anje elektro in vodovodne inštalacije. V sklopu projekta 
Večgeneracijski center Vitomarci – E(t)NOTEKA smo tako 
uredili osnovna gradbena dela (novi ometi v glavnem 
prostoru, stopnišču in priročnem skladišču), pleskanje in 
ureditev obokov, na novo smo uredili elektroinštalacije, 
keramičarska dela v prostorih, slikopleskarska dela ter 
izdelavo in dobavo stavbnega pohištva. Iz lastnih sredstev 
smo uredili vodovodne inštalacije, se borili s težavami, ki 
nam jih je povzročala stara stavba in vlaga v prostoru ter 
dodatnimi deli, ki so se pokazali ob odpiranjem stavbe.

1.faza projekta se je končala konec novembra, tako 
smo v novem letu pričeli z 2. fazo, ki pa obsega oprem-
ljanje prostora ter izvedbo vsebin projekta. Nabavljene 
so gasilske garniture, za katere bodo urejene zaščitne 
prevleke, da se lahko uporabljajo za različne pogostitve, 
barske mize, pult/šank, hladilnik, vinska vitrina, projektor 
s platnom, aktivni prenosni zvočnik ter drobni material 
(kozarci in vrči) za izvedbo različnih dogodkov.

Projektni partner v operaciji je tudi Vinogradniško sadjar-
sko društvo, ki bo v okviru projekta nabavilo vitrino, kjer 
se bo promovirala lokalna ponudba ter izvedel dogodek 
na temo vina in jabolk. 

Uradna otvoritev E(t)NOTEKE bo v mesecu maju, zato vas 
že sedaj vabimo, da nas spremljate in obiščete.
 

Gordana Šori

 Fotografije prostorov pred obnovo
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Na spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
so bili v mesecu februarju 2020 objavljeni štirje razpisi za 
sofinanciranje dejavnosti društev. Rok za prijavo je bil do 
ponedeljka 2. 3. 2020, do 12:00 ure. 

Pravilniki so bili konec leta 2019 prenovljeni in prinaša-
jo veliko sprememb. Prednost je pridobitev sredstev za 
delovanje društev prej kot prejšnja leta. Spremenjeno je 
bilo dokazovanje in obrazci vlog, ki so prilagojeni temu, 
da bi se v nadaljevanju lahko vloge oddajale izključno 
elektronsko.

Odprti so bili naslednji razpisi:

občinska uprava

Fotografije prostorov po obnovi

Med obnovo

Javni razpisi 2020
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-JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij 
in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2020, kjer je na voljo 8.000,00 EUR. Na razpis je 
prispelo 10 vlog.
-JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2020, kjer je na voljo 3.000,00 
EUR. Na razpis je prispela 1 vloga.
-JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za javne prireditve 
in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v letu 2020, kjer je na voljo 
3.000,00 EUR. Na razpis je prispelo 6 vlog.
-JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajalcev letnega pro-
grama športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2020, kjer je na voljo 4.000,00 EUR. Na razpis so 
prispele 3 vloge.

Vloge so se odpirale dvakrat. Po vseh prejetih dopolnit-
vah, za katere je rok 5 delovnih dni od prejema poziva, 
lahko društva pričakujejo odločbe in pogodbe o dodelitvi 
sredstev.

Petra Breznik

Obvestilo občanom v primeru nasilja v družini.

V trenutni situaciji nam je lahko tudi zelo težko, zato vas 
pozivamo.
Pokličite policijo v kolikor ste neposredno ogroženi ali 
posredujete informacije: 113.
Pokličite krizni center, v kolikor potrebujete takojšnji 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 potre-
bujete pomiritev, informacije in usmeritev: Svetovalnica 
Kapljica: 070 445 660, kapljica@arsvitae.si; Društvo za ne-
nasilno komunikacijo: 01/4344-822, 031/770-120, info@
drustvo-dnk.si ali pokličite na dežurni telefon: SOS tele-
fon: 080 11 55.

Pokličite Center za socialno delo v kolikor potrebujete 
informacije in razbremenitev 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.

Nina Koštomaj, 
vodja svetovalnice za žrtve nasilja

V bližini pokopališča so se našla očala. Pozivamo lastnika, 
da jih pride iskat na Občino Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah oz. pokliče na tel: 02/757-95-30, da se dogovo-
rimo za prevzem.

Občinska uprava

Občinska uprava

Najdena očala pri pokopališču

Te dni na območju naše občine obnove 
bankin in jarkov

Nasilje v družini

Najdena očala

Delo na cestah
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Sprejet je Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter pre-
povedi gibanja izven občin. Pri gibanju in zadrževanju na 
ZAPRTEM javnem kraju (npr. trgovina, pošta, ipd...), je ob 
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, 
OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE ter ZAŠČIT-
NIH ROKAVIC.

Sprotne novice spremljajte na www.sv-andraz.si in na 
Facebook strani občine. 
NUJNI kontakti:  
- Darja Vudler, županja, 041 238 106; Elektronski 
naslov: info@svandraz.si
- Štab CZ Andrej Toš, namestnik poveljnika civilne 
zaščite 041 937 143, 
- Klicni center za informacije o Koronavirusu - 080 14 
04 (med 8. in 20. uro)
 
Ob sumu na okužbo s KORONAVIRUSOM nujno najprej 
pokličite svojega osebnega ali nadomestnega zdravnika, 
ki vam bo dal navodila! V kolikor ni dosegljiv pokličite 02 
787 16 91. NE hodite v ambulante! 
Ambulanta Vitomarci ne sprejema pacientov in deluje le 
telefonsko 051 249 229!

Informacije po sklopih:

‼️OBČINSKA UPRAVA
Uradnih ur občinske uprave do preklica ni, delujemo 
nemoteno po telefonu in elektronski pošti na vseh ob-
stoječih kontaktih – 02 757 95 30, info@svandraz.si.

‼️OSNOVNA ŠOLA, VRTEC IN NUJNO VARSTVO
Do preklica so zaprti osnovna šola, vrtec in telovadnica 
Vitomarci, tudi za popoldanske rekreativne namene, pre-
povedana je uporaba igral in igrišča v okolici šole. Na 
spletni strani: http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si so na 
voljo Navodila učencem za POUK NA DALJAVO po razre-
dih in predmetih. Ob potrebi po nujnem varstvu (samo 
kjer oba starša delata v nujnih poklicih) pokličite na kon-
takte na vrhu. Vpis v vrtec je preložen do umiritve situ-
acije.

‼️JAVNI DOGODKI, JAVNA ZBIRANJA 
Do preklica je zaprta Večnamenska dvorana Vitomarci 
za prireditve in obiskovalce. Prepovedani so kakršni koli 
dogodki in zbiranja na javnih površinah. 

‼️DEJAVNOSTI V OBČINI
Vezano na Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in 
storitev so zaprte vse trgovine in dejavnosti, ki poslujejo 
s strankami razen dejavnosti, kot so oskrbovanje z živili 
in nujne dejavnosti. Pri nas poslujeta za stranke le POŠ-
TA VITOMARCI IN KMETIJSKA ZADRUGA VITOMARCI.  
Odprte so kmetije – glejte poseben članek! Vse ostalo je 
zaprto! 

‼️POŠTA VITOMARCI 
Deluje po spremenjenem, skrajšanem odpiralnem času 
od ponedeljka do petka 8-10 ure. Ob vstopanju upošte-
vajte varnostno razdaljo, pred vstopom in izstopom si 
razkužujte roke, vstopate posamično, eden po eden, 

položnice lahko plačujete tudi na zunanjem bankomatu, 
poslujte z brezstičnimi bančnimi karticami in ne v goto-
vini.

‼️KMETIJSKA ZADRUGA
Je odprta od 8-15 ure, upoštevajte vse ukrepe in pri-
poročila, varnostna razdalja, posamičen vstop, raz-
kuževanje.

‼️SVETE MAŠE IN VEROUK so odpovedani.

‼️IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI
Pogrebne slovesnosti podjetja Almaja Lenart izvajajo na 
sledeč način: Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj pred 
vežico v najožjem družinskem krogu. Pogrebna sloves-
nost se opravi brez maše zadušnice. Opravi se lahko le 
kratek obred z duhovnikom. Odpovedane so večerne 
molitve v vežici. Pokojnik se lahko položi v vežico največ 
dve uri pred pogrebom. Prijave pogreba se vršijo na tele-
fonu 02 720  76 73, dežurna telefonska številka 031 689 
561. 

‼️GASILCI IN CIVILNA ZAŠČITA
V stanju pripravljenosti je lokalno gasilsko društvo, akti-
virana je civilna zaščita. 

‼️POMOČ RANLJIVEJŠIM SKUPINAM OBČANOV
V kolikor se ne morete sami oskrbovati prek pomoči so-
rodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročan-
jem in dostavo pri trgovskih podjetjih bomo organizirali 
preskrbo z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in 
zdravili. V tem ali ostalih nujnih primerih javite na nujne 
kontakte navedene na začetku.
 
‼️PREPOVEDANO JE KURJENJE V NARAVI!

Prosim, da upoštevate vsa navodila in ostanite zdravi! 
Za NADZOR nad izvajanjem določb skrbijo pristojne inš-
pekcijske službe ter tudi POLICIJA v okviru svojih pristo-
jnosti. Nadzor opravljajo tudi člani Civilne zaščite.  

Darja Vudler, županja
Andrej Toš, namestnik poveljnika Civilne zaščite

Zadeve se iz dneva v dan spreminjajo, zato redno 
spremljajte vladne ukrepe in ukrepe občine Sveti An-
draž v Slovenskih goricah. 

Vlada Republike Slovenije:
https://www.gov.si/teme/koronavirus/vlad-
ni-ukrepi/

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah:
https://www.sv-andraz.si/objava/252141
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! Boj proti KORONAVIRUSU v občini !
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občinska uprava

Čebelarska zveza Slovenije je v februarju objavila razpis, 
kjer so zainteresirana čebelarska društva v sodelovanju z 
lokalno samoupravo, oddala vlogo na razpis »Drevored 
lip slavnih čebelarjev z medeno potjo«. Aktivnost obsega 
zasaditev 50-ih lip, ob katerih bodo stale tablice z infor-
macijami o slavnih čebelarjih iz Slovenije. Ker pa so med 
omenjenimi čebelarji tudi takšni, ki so pustili pečat v če-
belarstvu in krojili njegov razvoj ter prihajajo tudi iz naše-
ga območja, je bilo edino prav, da vlogo oddamo tudi mi.

Tako smo skupaj s Čebelarskim društvom Vitomarci prip-
ravili opis, zakaj smo v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 
primerni, da izvedemo zasaditev lip, vzpostavimo mede-
no pot in opis lokacije. Predlagana pot drevored je bila 
na novi poti pod cerkvijo do Pavličeve kapelice, v bližini 
katere bo stal tudi »Šolski čebelnjak«, ki nastaja v okviru 
EKSRP pod vodstvom vodilnega partnerja projekta Čebe-
larskega društva Vitomarci. Pridobitev tako pomembne-
ga projekta bi za našo občino pomenila dodatno turistič-
no ponudbo in dodatno prepoznavnost tudi na področju 
čebelarstva.

V sredini marca smo prejeli odgovor, da naša vloga ni bila 
sprejeta, vendar Drevored lip slavnih čebelarjev z mede-
no potjo ne bo daleč od nas. Vzpostavili ga bodo na ob-
močju Mestne občine Ptuj, kjer ga boste zainteresirani 
lahko obiskali in si ga ogledali. Mogoče najdete tudi ka-
kšno, do slej še neznano informacijo, o naših čebelarjih, 
ki bodo izpostavljeni ob medeni poti. 

Gordana Šori

Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, v šolo ali po opravkih 
po naših cestah, lahko samo nemočno opazujemo, ko-
liko pločevink, plastenk, ostankov embalaže hitre preh-
rane, itd. leži v varovalnih pasovih občinskih in državnih 
cest. Koliko odpadkov zapakiranih v vreče posamezni-
ki odvržejo v obcestne jarke, na parkirišča ob cestah in 
druge javne površine.

Verjetno se sprašujemo, kdo so posamezniki, ki jim ni mar 
za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje, ki kljub urejenem 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki, brezvestno 
odvržejo iz avtomobila vse, česar ne potrebujejo.

Vsakdo izmed nas rad gre na lep, miren sprehod oz. ned-
eljski izlet s svojo družino v naravo, vendar pa nam ga 
mnogokrat pokvari pogled na odvržene odpadke »divje 
odlagališče«, ki ga odkrijemo zgolj po naključju. Ob tem 
se seveda vprašamo, zakaj nekdo odvrže odpadke sredi 
gozda, daleč od urbanega naselja in daleč od zabojnikov, 
namenjenih za ločeno zbiranje odpadkov in daleč stran 
od zbirnega centra odpadkov? Zakaj bi odpadke sploh 
kam vozili, če pa jih izvajalec javne službe pride iskat k 
nam domov? 

Kdo se želi sprehajati po naravi, kjer vsepovsod ležijo 
plastenke, pločevinke, plastične vreče, kosovni odpadki, 
gradbeni odpadki, zeleni vrtni odpad itd.?

Odvrženi odpadki v naravo, kazijo podobo našega kra-
ja, zmanjšujejo kakovost bivanja in na žalost tudi turis-
tične privlačnosti kraja. Predstavljajo tudi grožnjo okolju, 
posledično pa grožnjo tudi nam vsem, saj pogosto vse-
bujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo v podtalnico in 
nepovratno onesnažijo vire pitne vode in poslabšajo ka-
kovost prsti.

Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo trditi, 
saj o tem, kako pravilno ravnati z odpadki, preko različnih 
medijev obveščajo inšpekcijske službe, razna okoljevarst-
vena društva, izvajalci javnih služb in tudi občine. Temeljni 
problem torej ni v slabi obveščenosti, ampak verjetno v 
tem, da uporabnik odpadkov ne ločuje že pri izvoru, kar 
pomeni, da doma vse skupaj enostavno zapakira v vrečo 
in to odvrže…, nekje kjer ga nihče ne vidi. 

Tovrstno smetenje terja sredstva za sanacijo, ki gredo 
iz davkoplačevalskega denarja. Na tem mestu ni odveč 
vprašanje, ali moramo »pobiranje in čiščenje« teh odpad-
kov res plačati vsi, torej tudi tisti, ki z odpadki ravnamo 
odgovorno, torej vsi, ki jih ločujemo in odlagamo v za to 
namenjene zabojnike?

Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega povz-
ročitelja odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar mu jas-
no nalagajo pravne norme in kar bi mu morala nalagati 
predvsem vest. Poleg tega pa taisti izvirni povzročitelji
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občinska uprava
odpadkov očitno zelo budno spremljajo akcije poostren-
ega nadzora pristojnih služb in se pridno učijo, kako čim 
bolj učinkovito zakriti svoje sledi, namesto da bi se naučili 
odgovornega ravnanja z odpadki.

Ali nam je res tako malo mar za naravo. Razmislimo!

Namen tega sporočila je opozoriti vse deležnike, da 
pravilno odlaganje in ločeno zbiranje odpadkov ni prob-
lem nekoga drugega, ampak naš skupni cilj. Zato je na 
mestu poziv vsem, ki odkrijete bodisi divje odlagališče v 
naravi ali opazite posameznike, ki brezvestno smetijo in 
nezakonito odlagajo odpadke v naravi, da o tem čimprej 
obvestite inšpekcijske službe, posameznike pa opozorite 
na nedopustno ravnanje.

Naša dolžnost je, da otrokom zapustimo okolje, v kate-
rem bodo lahko kakovostno živeli, dihali čist zrak in pili 
čisto vodo. 

Občinski inšpektorat 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je podprla in 
sofinancirala projekt »Izgradnja brezžičnih omrežij na 
vzgojno-izobraževalnih zavodih« na Osnovni šoli Vito-
marci.

V izvedbi bodo z dostopnimi točkami opremljeni prosto-
ri, kjer se izvaja učni pedagoški proces, zbornica, knjižnica 
in prostor za prireditve – telovadnica. 

Vrednost projekta je znašala 5.381,30 eur, projekt je sof-
inanciran iz evropske unije, delež Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah pri omenjenem projektu znaša 37,5% 
ocenjene vrednosti. 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah že vsa leta vla-
ga v posodobitev računalniške opreme na osnovni šoli, 
tudi v letih 2018 in 2019 je sofinancirala nakup nove 
računalniške opreme in računalnikov. Projekt je bil prav 
tako sofinanciran iz strani evropske unije. Občina je v letu 
2018 in 2019 prispevala 2.989,17 eur. Gre za sofinancer-
ski delež v evropskem projektu. Skupna vrednost inves-
ticije je znašala 5.978,34 eur. 

V sklopu projekta »Escape« je bilo nabavljenih tudi 20 
prenosnih tablic in pametna interaktivna tabla, ki so na 
voljo in za uporabo učencem naše osnovne šole. 

WIFI4U OMREŽJE TUDI V CENTRU OBČINE

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah se je konec leta 
2018 v prvem roku prijavila na razpis evropske komisije 
za postavitev omrežja WIFI4U in bila v prvem roku tudi iz-
brana. Prejeli smo bon v višini 15.000,00 eur za postavitev 
brezžične dostopnih točk na javnih mestih (na trgih, v 
javnih zgradbah, zdravstvenih ustanovah, šolah ipd...)

V naši občini bomo postavili 13  brezžičnih dostopnih 
točk na petih lokacijah. 

1. Občina in okolica (4 točke – TIC in Pošta Vitomarci, 
občinska klet – E(t)NOTEKA, občinska upravna stavba, 
streha stavbe, ki bo pokrivala okolico občine);
2. Trg pred cerkvijo (1 zunanja točka, ki bo pokrivala trg 
z okolico);
3. Hrgova domačija (1 zunanja točka, ki bo pokrivala 
domačijo z okolico);
4. Večnamenska dvorana Vitomarci (3 dostopne točke – 2 
notranji in 1 zunanja, ki bo pokrivala dvorano z okolico);
5. Osnovna šola Vitomarci (4 zunanje dostopne točke – 
okolica glavnega vhoda in igrišče pred šolo ter okolica 
športnega igrišča na spodnji strani šole).

Dostopne točke bodo omogočale velike hitrosti do 1200 
Mbps. 

V spomladanskih mesecih, takoj, ko bo to mogoče, bomo 
v sodelovanju z Osnovno šolo in podjetjem Telekom Slo-
venije izvedli dogodek, kjer bomo dostopne točke tudi 
preskusili na najnovejših napravah.  O dogodku vas 
bomo pravočasno obvestili.

Občinska uprava

Obvestilo o prireditvah Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah v času epidemije korona virusa.

V mesecu aprilu bi se morale v organizaciji občine odviti 
naslednje prireditve:
- 4.4.2020 ČISTILNA AKCIJA;
- 10.4.2020 SREČANJE NOVOROJENCEV ROJENIH V LETU 
2019;
- 18.4.2020 OTVORITEV OSTRAGOVO.

Navedene prireditve bomo prestavili na čas po končani 
epidemiji. O terminih boste obveščeni. Tako da spremlja-
jte objave na spletni strani občine in ostanite zdravi. 

Občinska uprava

Število novorojenčkov v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah se je izrazito povečalo leta 2017. Po številu mla-
dih je Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah zelo vi-
soko, saj je v občini kar 16,1% mladih.

Nasploh se število prebivalstva v občini viša. Županja 
Darja Vudler je za Štajerski Tednik povedala, da k višjemu 
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občinska uprava

številu rojstev doprinaša dejstvo, da smo v občini zelo 
povezani, da so mladi vezani na svoj kraj in si želijo ostati 
in graditi prihodnost v svoji domači občini. Nadalje pove 
še, da na višanje števila prebivalstva vpliva več okoliščin, 
saj občina z zagotovitvijo stavbnih zemljišč nudi možnost 
gradenj. Ne nazadnje županja pove, da je pomembno 
tudi to, da so zadnjih 5 let v Vrtec Vitomarci sprejeti vsi 
otroci iz občine. Manjša osnovna šola pa prinaša pred-
nost, da so skupine manjše in so odnosi pristnejši in bolj 
osebni. Prav tako pa na življenje v občini dobro vplivajo 
številne kulturne, športne in različne ostale društvene de-
javnosti, v katere se vključujejo že zelo majhni otroci.

Občinska uprava

Obveščamo vas, da je za občane Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah tudi v letu 2020 zagotovljena možnost 
koriščenja brezplačne pravne pomoči v okviru Zavoda 
PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor. 

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 
Maribor, TELEFON: 02/2342146, FAKS: 02/2342147 
e-pošta: pip@zavodpip.si

Občinska uprava

V spomladanskih mesecih smo od Mestne občine Ptuj do-
bili povabilo, da se aktivno vključimo v pripravo prijavnice 
za Evropsko prestolnico kulture 2025, na kateri kandidira 
Mestna občina Ptuj v sodelovanju z deležniki v mestu in regiji. 

Naziv evropske prestolnice kulture je odlična priložnost, 
da mesto in kraji, ki sodelujejo pri oblikovanju vsebin, spre-
menijo svojo podobo in se umestijo na svetovni zemljev-
id ter posledično privabijo več turistov na svoje območje.

Predstavniki so nas obiskali v aprilu 2019, kjer smo do-
bili podrobnejše informacije o njihovih željah, rdeči 
niti kandidature ter o vplivu izvedbe EPK Ptuj 2025 za 
naše območje. Skupaj s Kulturno umetniškim društ-
vom in Turističnim društvom Vitomarci smo pred-
stavili aktivnosti, ki jih na našem območju že izvajamo 
in s katerimi bi se lahko vključili v vsebino prijavnice.

Vloga deležnikov oz. naših lokalnih ustvarjalcev je 
predvsem v aktivnem oblikovanju in izvajanju pro-
gramov, povezovanju partnerjev iz tujine, hkrati pa 
postanejo ambasadorji EPK. Eden izmed dogodkov, 
ki je dokaz, da poezija povezuje ljudi, se je odvijal tudi 
lani pri Hrgovi domačiji v organizaciji KUD Vitomar-
ci. V okviru »Dnevi poezije in vina« so nas obiskali ter 
se predstavili pesniki iz Litve, Makedonije in Egipta.

V letu 2019 so svojo kandidaturo najavile Mestna občina 
Kranj, Občina Lendava, Mestna občina Ljubljana, Občina 
Piran, Mestna občina Nova Gorica in Mestna občina Ptuj. 
V ožji izbor so se uvrstila Mestna občina Ljubljana, Nova 
Gorica, Ptuj in Piran, ki pa imajo do jeseni 2020 čas, da svoje 
zasnove nadgradijo s konkretnimi vsebinskimi predlogi. 
Dokončna odločitev bi naj bila znana ob koncu leta 2020. 

Gordana Šori
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občinska uprava/društva

V dneh koronavirusa  štab civilne zaščite skupaj s pred-
stavniki PGD Vitomarci in občinke uprave razkužujejo 
javne prostore in krbijo za izvajanje ukrepov vlade in 
občine v boju proti virusu.

Občinska uprava

V letu 2020 v KUD Vitomarci ob 220 letnici rojstva našega 
največjega pesnika izvajamo projekt »Prešerno s Prešer-
nom«. V ta namen smo pripravili pester program in ga 
večino do zdaj že tudi izvedli. Prijavili pa smo se tudi na 
razpis domače občine za sofinanciranje javnih prireditev 
in akcij, ki vzpodbujajo razvoj in promocijo Občine Sv. 
Andraž v Slovenskih goricah. 

Projekt smo začeli z Večerom branja za odrasle. Naša 
gostja je bila Aleksandra Papež, ki je med Vitomarčani že 
dobro poznana in priljubljena; na naših prireditvah in ak-
tivnostih je nastopila že večkrat, največkrat kot pravljičar-
ka in vedno navdušila. Njena razmišljanja, ki jih sicer ob-
javlja na svoji fb strani »7 g vitamina B«,  so lepo dopolnili 
naši recitatorji, vključno s samim »Prešernom«, ki mu je 
življenje vdihnil Kristijan Majer, članice Tamburaškega 
orkestra in Mateja Toš, ki je zaigrala na svojo kitaro in 
doživeto odpela nekaj pesmi.

Projekt smo v sodelovanju z nekaterimi društvi naše 
občine nadaljevali s kreativno delavnico na temo pusta, 
ki jih je obiskal tudi »sam Prešeren«. Tokrat ga je oživ-
il Milan Černel ter udeležencem povedal nekaj pesmi 
ter predvsem spomnil na pomen poezije in pesnikove 
zapuščine. Nadalje, smo v sodelovanju z Podružnično OŠ 
Vitomarci in Ljudskimi pevkami Društva gospodinj Vito-
marci, izpeljali tudi proslavo ob slovenskem prazniku kul-
ture. V okviru projekta smo nastopili smo tudi v Knjižnici 
Lenart, kjer je naša Mladinska gledališka skupina odigra-
la Urško in Povodnega moža. Tamburaši so ob prazniku 
kulture nastopili na proslavi v organizaciji OŠ Cerkven-
jak; recitatorji in člani Mladinske gledališke skupine pa na 
prireditvi, ki jo je prav tako februarja organiziralo Kulturno 
društvo Cerkvenjak. Sledila je Pravljična urica za otroke v 
naši Knjižnici, kjer smo se srečali v pustnih preoblekah, 
poslušali pravljico, zatem pa se v maskah odpravili po 
centru Vitomarcev do Bara Rola, kjer so nas tudi tokrat 
prav prijazno sprejeli in pogostili, za kar se na tem mestu 
še enkrat najlepše zahvaljujemo. Bralna urica za mlade je 
bila v znamenju prebiranja motivov povezanih s pustom, 
prebrali smo pravkar izšlo knjigo Kurent, avtorice Liljane 
Klemenčič, znane ptujske knjižničarke. V knjigi objavljene 
črno bele fotografije pa so delo Stojana Kerblerja, letošn-
jega Prešernovega nagrajenca za življenjsko delo. 

V okviru projekta smo letos organizirali tudi pustno po-
vorko, ki je v osnovi namenjena predvsem otrokom in 
družinam. Kljub temu, da je bilo konec februarja precej 
obolelih za gripo in virozami, se je povorke udeležilo lepo 
število namaskiranih majhnih in velikih ljudi dobre volje 
Dogajanje so, kot že nekaj let doslej, popestrili kurenti iz 
Etnografskega društva Ježevka iz Mestnega Vrha, s čemer 
tudi naša povorka in pustovanje v Vitomarcih počasi do-
bivata tradicionalen pomen. Članice Društva gospodinj 
so se tudi tokrat izkazale, spekle so veliko pustnih dobrot, 
s katerimi smo se pogostili vsi udeleženi. PGD Vitomarci 
so, kot vsakokrat doslej, dobro poskrbeli za našo varnost 
na  poti, OO RK Sv. Andraž pa za prvo pomoč, v kolikor 
bi bila potrebna.

Z dramatizacijo Lepe Vide in nekaj recitali bi naša recita-
torska sekcija nastopila 17. marca na strokovnem srečan
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društva

16          Novice občine Sv. Andraž

ju ob Dnevu socialnega dela na Fakulteti za socialno delo 
v Ljubljani, a je bil dogodek zaradi ukrepov prepove-
di javnih prireditev za zajezitev koronavirusa odpove-
dan. Zaradi slednjega, torej epidemije oz. pandemije in 
vseh ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja te nevarne 
bolezni, pa zaenkrat ostaja projekt nedokončan. Čaka nas 
še pohod v Novince in Slavšino v muzej Stanka Čučka in 
Vilme Firbas, kjer tudi načrtujemo izpeljavo krajšega kul-
turnega programa, s »Prešernom«, seveda. Načrtovano 
kreativno delavnico v izvedbi mladinske skupine pa bomo 
prilagodili danim razmeram in jo v nadaljevanju izvedli 
»na daljavo«; pripravili bomo krajšo zloženko o življenju 
in delu Franceta Prešerna, ki jo bomo ob prvi priložnos-
ti tudi predali članom društva Slovenski zvon Krefeld v 
Nemčiji. Koncem leta načrtujemo še Večer poezije Fran-
ceta Prešerna in upamo, da se bomo takrat lahko družili 
»v živo«, kot običajno in da ne bo nevarnosti okužbe s 
korono ali podobno nevarnim virusom. 

Glede na aktualne razmere, ko naše običajno medseboj-
no druženje ni mogoče in je potrebno vsa navodila in pri-
poročila vlade ter pristojnih drugih institucij za zajezitev 
širjenja bolezni dosledno spoštovati, se lahko družimo 
na drugačen, virtualen način in objavljamo preko sple-
ta. Tako smo v marcu začeli predvajati Pravljice za otroke 
vsak večer med tednom, pa ob ponedeljkih zvečer Večer-
no branje za odrasle, ob četrtkih zvečer pa tudi Branje za 
mlade. Na fb KUD Vitomarci smo objavljali tudi pesmi ob 
svetovnem dnevu poezije in kreativne predloge za ust-
varjanje ob Veliki noči, saj zdaj tudi kreativnih delavnic 
za otroke ne moremo izvajati neposredno. Na tak način 
skrbimo vsak zase in za druge ter vzpodbujamo »brez-
stično« povezanost, sodelovanje in kreativno soustvar-
janje  »na daljavo«. 

Pravijo, da smo ljudje najbolj prilagodljiva bitja in tako 
pač v danih razmerah razvijamo neke druge oblike delo-
vanja in povezovanja, kar je svojstven način lahko tudi za-
nimivo in vzpodbudno, predvsem pa nam pove veliko o 
nas samih. V vsem tem aktualnem dogajanju kljub (stra-
hu in grožnji z boleznijo ter) vsem omejitvam delovanja 
in gibanja, je pač treba videti tudi tisto pozitivno stran. 
Zdaj imamo pravzaprav (končno) več časa sami zase in za 
družino. In, imamo srečo, da sta tehnologija in informa-
tika tako razviti, da nam je  omogočeno tudi druženje in 
povezovanje »na daljavo«. 

Želim vam, da ostanete zdravi in se veselim, ko se bomo 
lahko vnovič srečevali na vajah in prireditvah.

Valerija Ilešič Toš,
predsednica

Člani Turističnega društva Vitomarci smo bili lani na vrsti 
za postavitev jaslic v cerkvi Svetega Andraža. Zbralo se 
nas je 10, ki smo tako na malo drugač način postavili 
jaslice.  

Priznam, da smo se vsak po svoje vtopili v to umetniško 
ustvarjanje in sami ste videli, kaj je iz tega nastalo. Vsem, 
ki ste pomagali, se iskreno zahvaljujem.

Zahvaljujemo se Francu Čučku, ki je s svojo idejo snoval 
jaslice ter Janiju Druzovič, ki je doniral pravo travo. 

Vsem bralcem Novic pa želimo mirne, predvem pa zdrave 
velikonočne praznike. 

Kristijan Majer, 
predsednik

V lanski strelski sezoni je bilo odlično v sekciji Trap, saj 
je Ivan Bezjak postal državni prvak med veterani.  Tadej 
Kostanjevec je na državnem prvenstvu osvojil 4. mesto 
med člani, uspešno pa nadaljuje na tekmah svetovnega 
pokala v slovenski državni reprezentanci.

Tudi v športnem strelstvu je zaradi pandemije s Covid-19 
strelska sezona 2019-20 ostala nezaključena oz. prestavl-
jena za nedoločen čas. Prav tako je nejasna prihodnost, 
kdaj in kje bodo različna tekmovanja. Verjetno bomo 
morali prestaviti tudi naš vsakoletni tradicionalni Ve-
likonočni strelski turnir, ki je predviden zadnji vikend v 
aprilu. Za nedoločen čas je prestavljen tudi občni zbor 
društva, na katerem bi predstavili načrt dela za novo 
strelsko sezono.
  
Strelski pozdrav!                     
 Marjan Horvat

Jaslice

Jaslice v naši cerkvi

Strelstvo
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Prvič dosedaj je Turistično društvo Sveta Trojica organi-
ziralo kviz med turističnimi društvi sosednjih občin na 
temo turizma v vseh sodelujočih občinah. 

Prireditev Pozdrav sosedu je potekala 27. 12. 2019. Vsako 
društvo je pripravilo 5 vprašanj na tematiko svoje občine. 
Vsa vprašanja so združili v boben, iz katerega so ekipe 
vlekle listeke s vprašanji. 

Pripravili so še dve spretnostni igri. Prav v vseh je eki-
pa Turističnega društva Vitomarci blestela. Ekipa v ses-
tavi Petra Kostanjevec, Tomaž Toš in Kristijan Majer, je 
na koncu osvojila prvo mesto, laskavi naziv zmagovalca, 
priznanje in praktične nagrade sponzorjev prireditve.

Na prireditvi so nastopili tudi zanimivi znani glasbeni 
gostje, tako da vas že sedaj vabimo letos na prireditev 
Pozdrav sosedu, ki bo konec decembra in kjer bo ekipa 
naše občine branila naslov zmagovalca.

Vsem, ki te prišli navijat - in ni vas bilo malo, se vam zah-
valjujemo. Zahvaljujemo se tudi naši županji, ki je v uvod-
nem govoru na prireditvi verjela v nas in našo zmago.

Zaradi virusa covid-19 je tudi naše društvo bilo primo-
rano prestaviti občni zbor na nedoločen čas. Datum in 
lokacijo bomo najavili javno, zato pozivamo vse, da se 
nam takrat pridružite.

Kristijan Majer, 
predsednik

društva

Ekipa TD Vitomarci zmagala

Polna športna dvorana v Sveti Trojici

Osvojili prvo mesto
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Pomlad je čas, ko se narava prebuja, topli sončni žarki pa 
nas navdajajo z dobro voljo in optimizmom….po navadi. 
Letos, žal ni tako. Prvi pomladni dnevi so nam prinesli 
zimo in nove, težke okoliščine, ko čas preživljamo v kar-
anteni.

Zato bo dobrodošlo, da podoživimo dogodke, ki smo jih 
obeležili v Vinogradniško sadjarskem društvu v času pred 
to norijo.

Božično novoletni pohod po Slavšini
Božično novoletni pohod je tradicionalna prireditev, saj 
smo ga letos izvedli že šestič. Vsako leto prehodimo del 
naše prelepe občine. Letos smo nekateri pohod začeli že 
pri potomki Stare trte, večina pa pri hladilnici Druzovič, 
ker smo se najprej okrepčali. Od tam se nas je na pot 
odpravilo 68 pohodnikov. Poleg čudovite narave, so nas 
ob poti pričakali naši občani in nam ponudili okrepči-
lo. Najprej smo pristno domače žganje degustirali pri 
Jožeku Tošu, domače kvašene dobrote pa pri Fras Mar-
iji. Družina Kretič nam je pripravila pravo pogostitev. Z 
domačim špricarjem smo se odžejali pri družini  Kralj. Z 
okrepčilom so nas pričakali celo »vikendaši« iz sosednje 
občine, tako smo se ustavili na vikendu pri Fras Antonu. 
Dan je bil prekrasen, družba najboljša in kar mimogrede 
smo prehodili kilometre in prispeli do doma Vilme Firbas, 
ki je itak poznana po svojih pekovskih specialitetah. Pri 
sosedovih Gomzijevih so nas navdušile jaslice in seveda 
muzej, prav tako pa okrepčilo družin Gomzi in Vogrin. Na 
poti, smo se okrepčali še pri Štefanu Anželu in Karleku 
Vršiču. Polni čudovitih vtisov smo prispeli na dom družine 
Kocuvan. Gospa Milika nas je presenetila z dobrotami iz 
krušne peči. Kar nismo se mogli načuditi, kaj vse je prip-
ravila in kako okusno je bilo; kdor zna pač zna!

Ob koncu smo se s prijetnimi vtisi in dobro voljo poslovili 
pri hladilnici Druzovič. Obljubili si smo, da naslednje leto 
ponovimo; v isti dobri družbi, morda še z novimi pohod-
niki, da odkrijemo še zadnje kotičke našega prelepega 
kraja.

V mesecu januarju smo imeli v društvu več strokovnih 
izobraževanj, med drugim tudi dve predavanji: Zaščita 
sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci v letu 2020 in 

Zaščita vinske trte v letu 2020.

Rez potomke Stare trte
Pravijo, da se z rezjo v vinogradu začne trgatev. Rez mora 
biti opravljena pravi čas in strokovno. Zato rezi potomke 
Stare trte namenimo v društvu prav posebno pozornost.
Letos smo rez izvedli v nedeljo, 1. marca 2020, po sve-
ti maši. Predsednica Mojca Druzovič je pozdravila vse 
prisotne. Za prijeten kulturni vložek so poskrbele pevke 
Društva gospodinj Vitomarci. Rez potomke Stare trte in 
trt v ampelografskem vrtu so opravili dosedanji viničarji. 
Dopoldan je, ob dobri kapljici, domačih dobrotah in do-
bri volji kar prehitro minil.

Simbioza okusov
V sredo, 4.marca 2020 smo v Baru Rola izvedli 2. del 
delavnice Simbioza okusov pod strokovnim vodstvom 
Boža Čeha. Tokrat smo okušali okuse rizlingov, rdečih vin 
in vin rose domačega okolja, ob različnih vrstah sira in 
marmelad.
Gre za enkratno doživetje spoznavanja okusov, strokov-
no izobraževanje in prijetno druženje. V prihodnje bi si 
želeli večjo udeležbo na takih dogodkih, tako s strani čla-
nov kot tudi širše.
Ideja je, da bi delavnica Simbioza okusov postala stalni-
ca 4 krat na leto, v vsakem letnem času. Ob udeležbi in 
spremljanju takih delavnic namreč komaj ugotovimo, da 
je veliko znanj, ki še čakajo na nas, da jih osvojimo. .

Občni zbor in prireditev ob  20. letnici ustanovitve društva
V petek, 6. marca 2020, smo v društvu imeli redni letni 
občni zbor. Člani smo bili zadovoljni z izvedbo programa 
v lanskem letu in navdušeni nad pestrostjo, raznolikostjo 
in številnimi izzivi programa, ki smo si ga zastavili za leto 
2020. 

Dobra volja že na začetku pohoda

Viničarji po opravljeni rezi

Še narava se obnaša čudno
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Ta večer smo  v društvu obeležili tudi okroglo, dvajseto 
obletnico društva. Ob tem smo pripravili pester kulturni 
program z glasbenim vložkom harmonikarja Jaka Čeha 
in skečem v izvedbi KUD Vitomarci . Prireditve so se, po-
leg naših članov, udeležili številni cenjeni gostje: županja 
Darja Vudler, predstavniki večine domačih društev, pred-
stavniki sosednjih društev, predstavniki stroke iz KGZ 
Ptuj Peter Pribožič in KGZ Maribor Zlatka Gutman Kobal 
ter številni drugi. Gostje so v svojih nagovorih pohvali-
li strokovno delovanje društva in povezanost z lokalnim 
okoljem.

Kratko zgodovino in delovanje društva sta predstavila 
predsednica Mojca Druzovič in eden izmed ustanovnih 
članov društva Edi Kupčič. Delo viničarjev je predstavil 
prvi viničar društva Edi Čeh. Zaslužni člani, posamezniki in 
organizacije, ki pripomorejo k dobremu delovanju društ-
va, so za svoje delo prejeli priznanja. Ob veliki udeležbi na 
naših dogodkih, vseh čestitkah in pohvalah s strani stroke 
in lokalne skupnosti, v Vinogradniško sadjarskem društvu 
Vitomarci z optimizmom zremo v prihodnost.

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 pomemb-
no, da vsi ostanemo zdravi. 

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

Špela Pučko in Sara Kosmos sta študentki 4. letnika Glas-
bene pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po-
leg tega, da sta najboljši prijateljici, ju povezuje predvsem 
ljubezen do glasbe in dela s pevskimi zbori. Tako že pri 

svojih rosnih triindvajsetih letih Špela Pučko vodi dve, 
Sara Kosmos pa kar štiri vokalne sestave. 

Obe sta se z dirigiranjem prvič srečali šele na fakulteti 
pod mentorstvom priznane slovenske dirigentke in skla-
dateljice Tadeje Vulc, v delo z zbori pa sta se zaljubili ob 
prepevanju v Dekliškem pevskem zboru oddelka za glas-
bo Pedagoške fakultete Maribor, ki je leta 2018 doživ-
el izjemen uspeh na slovenskem zborovskem državnem 
tekmovanju Naša pesem. 

Tako Sara kot Špela veliko časa namenita prebiranju 
zborovske literature in zato ni naključje, da sta ravno ob 
tem zanimivem početju dobili idejo za skupni koncert na 
temo ljubezni, ki se spomladi prebuja. Ker saj veste kako 
pravijo: stvari so še lepše, če jih deliš. In zato sta po te-
htnem premisleku izbrali skladbe, določili tematiko ter v 
enem koncertu združili Ženski pevski zbor KUD Vitomarci 
ter Vokalno skupino Bleščice, ki deluje v okviru KUD Janko 
Živko Poljčane. Po treh mesecih intenzivnih pevskih prip-
rav, delovnih vikendov ter nemalo neprespanih nočeh je 
napočil dan D. Scenarij, ki sta ga, kot pravita Špela in Sara 
napisali sami, je ugledal luč sveta 8. 3. 2020 ob 17h, na 
odru Večnamenske dvorane Vitomarci. Pevke so koncert 
začele z rezijansko ljudsko pesmijo Zeleni polog in nad-
aljevale s Pod zelenim oknom avtorja Radovana Gobca. 
Koncert je povezoval Kristijan Majer, dramsko uprizoritev 
pa sta izvedla mlada igralca, Jure Čeh in Tanja Gavez.  

društva

Koncert ob dnevu žena

Špela in MoPZ PGD Vitomarci

Zaslužni člani društva (nekaj jih žal manjka) 
in županja

VS Bleščice in ŽPZ KUD Vitomarci
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V do zadnjega kotička napolnjeni dvorani, so poleg 
ubranih ženskih glasov premierno zadoneli tudi glasovi 
Moške vokalne skupine PGD Vitomarci, katerih vodenje 
je v začetku leta prav tako prevzela Špela. Dogajanje je 
popestrila tudi Brass sekcija godbe na pihala KUD Jan-
ko Živko Poljčane s katerimi so pevke koncert tudi zak-
ljučile ob pesmih Ti si moja ljubezen in Življenje je vrtil-
jak. Koncert pa ni bil tako poseben le zaradi sodelovanja 
več zasedb temveč zato, ker je bil zadnji takšen koncert 
Ženskega pevskega zbora KUD Vitomarci pred trinajstimi 
leti, leta 2007. Upamo, da bo takšnih koncertov še veliko. 
druženju.

Špela Pučko

Učenci osnovnih in drugih šol se učijo doma. Preko spleta 
jih vodijo učiteljice in starši. Tudi nam so učiteljice posre-
dovale pripovedi in risbice, ki so jih naredili učenci naše 
šole.

Uredniški odbor

 

Moji dnevi v času koronavirusa

Počutim se dobro.Dneve preživljam delanju nalog,gledan-
ju televizije,če je lepo vreme se zunaj igram z žogo,greva 
z mamo na kratek sprehod ali pa rišem s kredami.
V tem času pogrešam sošolce in sošolke prav tako tudi 
učitelje.

Alja Vogrin

Zala Černel

      Moji dnevi med koronavirusom

Sem Sanja Simonič. Svoj čas s korona virusom preživl-
jam tako, da počnem šolske obveznosti, ustvarjam in se 
v prostem času igram. Ni mi všeč, da ljudje lahko tako 
hudo zbolijo ali celo umrejo. Všeč pa mi je, da smo doma 
in se lahko družimo in da mi mama lahko pomaga pri šol-
skih obveznostih. Pogrešam sošolke in učiteljice. Upam, 
da se čim prej vse skupaj pomiri in da bomo čim prej 
normalno začeli obiskovati šolo. Želim si, da ostanemo 
vsi skupaj zdravi. 

Sanja Simonič

Pevke skupaj z Brass sekcijo

Rene obožuje peko mufinov

Osnovna šola Vitomarci

1. in 2. razred
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Maj Kokol

Moji dnevi v času koronavirusa

Odkar je koronavirus, moji dnevi potekajo drugače. 
Pogrešam šolo in prijatelje. Sedaj se moramo učiti doma. 
Vesela sem, da je zapadel sneg. Tudi doma imam vse 
predmete kot v šoli, le odmori so daljši in drugačni. :) 
Ker sta zaradi virusa doma tudi ati in mami, smo tako več 
časa skupaj. Komaj čakam, da bo spet šola in da lahko 
grem kam na obisk.

Tudi Vas pogrešam in Vam čestitam za materinski dan, 
čeprav niste moja mamica, ampak ste moja najljubša 
učiteljica.

Vanesa Čuš

Lili in Tim Ilešič

Julian in Oliver Berlak

Prijatelj 

Prijatelj je zvezda, 
zvezda ki jasno žari. 

Vidim jo, 
ko mu  pogledam v oči. 

Prijatelj pomaga mi 
čisto vse dni, tudi 
ko me bolijo kosti. 

S prijateljem se  
družim in veselim, 

najraje pa pri prijateljih 
prespim.

Tisa Korenjak

šola

4. razred
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Učenje na daljavo

Zgodilo se je 13.03.2020, ko nam je učiteljica povedala, 
da se bo šola zaradi virusa za dva tedna zaprla.

Bili smo zelo žalostni. Učiteljico smo spraševali različne 
stvari, a tudi ona ni vedela odgovorov.
Doma ni kot v šoli.  Edino kaj je super, da lahko malce bolj 
dolgo spim.

Vstanem  nekje med 08h in 09h uro. Potem se vedno na-
jprej lotim matematike, šele nato vse ostalo. Tudi razlage 
učiteljice Mateje preko videoposnetka so zelo dobro ra-
zumljive in pripravljene.

Upam pa, da bomo vseeno lahko spet hitro šli v šolo.

Pogrešam moje sošolce in učiteljico.

Ostanite zdravi!    Pia Podgoršek

Učenje na daljavo

Učenje na daljavo mi je zelo všeč, saj je drugače kot sem 
navajena vsaki dan. Učiteljica snov po videoposnetkih 
dobro in razumljivo razloži. Všeč mi je tudi, da se sama 
odločim kdaj bom opravljala šolske obveznosti. Vseeno 
upam, da bom hitro lahko šla spet nazaj v šolo, saj že zelo 
pogrešam sošolce in učiteljico.

Taja Šilec

Prijatelj

Meni pomoči ni,
to vedo vsi,

on vseeno pomaga mi,
tudi, ko se mu mudi.

Moj prijatelj
je kot pisatelj,

piše sms-e mi o ljubezni,
ki so vsi brezvezni.

Jaka Čeh

Poklicni načrti
Ko oatem, bi rad potal športni komentator.

Želim postati športni komentator. Pri tem poklicu si 
moraš veliko zapomniti in veliko vedeti o športu in šport-
nikih. Najbolj me zanimajo  nogomet  in zimski špor-
ti, želim si spoznati nogometaše in skakalce. Zelo rad 
gledam nogomet, skoke in poslušam komentatorje, ki 
spremljajo šport in zraven povedo veliko informacij o 
športnikih, tudi smešne prigode. Če dobim kaj denarja, 
si včasih kupim nogometni album, kjer je res veliko infor-
macij o nogometnih klubih in nogometaših, skoraj vse si 
zapomnim na pamet. Vem, da se moram veliko naučiti, 
če hočem postati komentator, izgubiti moram tudi strah 
govoriti pred drugimi. Po osnovni šoli bom najverjetneje 
šel v gimnazijo, za naprej pa še ne vem, , verjetno bom 
šel študirat novinarstvo.  Meni se zdi, da si komentatorji 
težko vse zapomnijo, a če te nekaj veseli ni nič težko. 

Tomaž Kokol

Moj dan učenje na daljavo

Moj dan poteka tako, da se najprej zbudim in pripravim 
zajtrk. Nikoli se ne preoblečem, saj mi je v pižami bolj 
udobno za učenje. Potem si najprej pogledam, kaj moram 
narediti in pogledam posnetke, ki nam jih je učiteljica 
poslala. Ko postorim  vse za šolo, učiteljici kaj napišem. 
Nato imam prosti čas, se igram z bratcem, igram klavir, 
kuham in pečem. Malo pa sem žalostna, da ne vidim svo-
jih sošolcev, sošolk in učiteljice. Takrat pogledam slike in 
si naredim glasbo. To je moj delovni dan - doma v šoli.

Tjaša Hanžel

Bolje pripravljen kot poplavljen

Že kar nekaj časa v šoli poslušamo o podnebnih spre-
membah, posledicah in ukrepih. Danes bom  opisal, kako 
smo preživeli nevihto.

Nekega lepega sončnega dne smo se z otroki igrali za 
blokom na igrišču. Igrali smo nogomet, košarko in se 
lovili. Naenkrat so se prikazali hudi, temni oblaki. Otroci 
smo mislili, da je to samo majhna ploha in bi bilo smešno 
in zabavno, če bi bili malo mokri. A vedno bolj je začelo 
deževati, zato smo se  prestrašili in odšli v blok. Začelo 
je zelo močno deževati, zato smo se z otroki dobili v eni 
sobi. Ko je začelo grmeti, je Zala začela jokati, ampak na 
srečo je ni bilo težko potolažiti. Ko je začela padati še 
toča, smo se vsi otroci prestrašili. Čez nekaj minut so se 
v  mestu zaslišale sirene. Pred blok se je pripeljal vojaški 
avto. Vse ljudi iz pritličja so evakuirali v 6. nadstropje, saj 
je bilo prazno. Otroci smo odšli k Domnu in rotili njegovo 
mamo, naj ne pokliče  naših staršev, a ko smo  odšli v 
Domnovo sobo se je zaslišalo kričanje. Vsi smo mislili, da 
so prišli naši  starši, a je  bil le Domnov oče Andrej, ki se je 
jezil nad točo in nad zastoji v prometu. Potem je začelo še 
močno pokati. Na drugi strani ulice je s trgovine odneslo 
velik oglasni pano. Domnova mama nam je  naročila naj 
se držimo stran od oken, saj je na vrstnih hišah odneslo 
streho.  V eni izmed vrstnih hiš je  živel Matija. Domen je 
takoj segel v žep in poklical  Matijo. Matija je telefon ta-
koj dvignil, povedal je,  da strehe ni odneslo njim, ampak 
njihovim sosedom. Otroci smo se zbali, da bo poplavila 
reka Krka. Malo za tem smo se vsi otroci pomirili. Ugoto-
vili smo, da se nam ne more nič zgoditi, saj smo v petem 
nadstropju. Začeli smo se spraševati, zakaj in kako se to 
zgodi. Stopili smo k računalniku in  poiskali, zakaj se to 
vse dogaja. Ugotovili smo, da je za vse to kriv človek. Po 
treh dneh se je vse počasi umirilo, posijalo je sonce, voda 
je vidno začela upadati. Otroci smo spet lahko šli ven. 

Naslednji teden so  nam v šoli predstavili, da je za vse to 
kriv človek. Začudili smo se, da v šolo ni prišla Tjaša. Po 
pouku smo stekli pred Tjašino hišo in vstopili. Videli smo, 
da je stanovanje bilo poplavljeno. Stopili  smo  do Tjaše 
in ji obljubili, da bomo njej in njeni družini pomagali. Za 
pomoč Tjašini  družini so se odločili tudi nekateri starši. 
Za Tjašino družino so zbrali veliko denarj, s katerim  si 
je Tjašina družina prenovila hišo, preostali denar pa so 
namenili za popravilo igrišča.

5. in 6. razred
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Ta zgodba na srečo ni resnična, vendar pa se nam lahko 
hitro zgodi kaj takega, če ne bomo bolje skrbeli za nar-
avo.

Tomaž Vršič

Dokaz, da delo na daljavo deluje, so prispevki naših 
učencev, ki so se  doma zelo potrudili in mi pridno 
pošiljali zadane naloge.
                                                                 

         Marjana Gomzi, učiteljica

Živosrebrna bolezen pri učiteljici

Bil je lep sončen petek. Anastazija in njene prijateljice so 
se  v odmoru pogovarjale o novi učiteljici Katarini. Bila 
je usklajena, visoka  ženska , ki je zmeraj imela oblečeno 
belo dolgo majico in kavbojke. Bila je nadomestna učitel-
jica 5. razreda. Anastazija se je odpravila v razred. Učitel-
jica je naznanila, da  bodo v torek pisali test pri slovenšči-
ni. Naslednjo uro je bila športna. Učiteljica je rekla naj 
odtečemo tri kroge. » ne premislila sem si, štiri, ne pet. Ja, 
pet krogov. Zdaj pa vas bo ogrela Lina, ne Anastazija ali 
pa bi  raje ti Bine? Ah, Naj se ogreje vsak sam!«

Naslednji teden, v torek,  je učiteljica rekla, da danes ne 
bodo pisali testa, ker ni primeren dan.

Takrat je Anastazija vstala in rekla: » Učiteljica, Vi imate 
živosrebrni značaj.«

Ajda Druzovič

Nekega jutra se je učiteljica zbudila in se  kot vsako jutro 
pogledala v ogledalo. Zagledala je, da je cela živosrebr-
na. Tisti dan ni bila v šoli. Čez dve uri je prišla, ker si je 
premislila in učencev ni smela pustiti samih. Ko je stopila 
v razred, so se je učenci prestrašili, saj je bila vsa raz-
kuštrana. V šolo je prišla v pižami.

V samoobrambi in jezi nas je vse vprašala, a smo vsi do-
bili zelo lepe ocene. Učiteljici smo rekli, naj pride v šolo 
večkrat takšna, saj nam je njena živosrebrna bolezen všeč.

Mihael Rižnar

Če bi učiteljica dobila živosrebrno bolezen, bi bila zelo 
presenečena. Vsi bi verjetno pogledali z velikimi očmi, kaj 
se dogaja z njo. Verjetno bi mi v prsih kar hitreje biti srce.
Ko se bi malo umirila, se bi vstala in šla do učiteljice. 
Vprašal bi jo, če je z njo vse v redu. Najverjetneje, bi šla 
povedat drugim učiteljem, ampak tudi oni bi bili zelo pre-
senečeni. Saj tudi oni ne bi vedeli, kaj se dogaja z njo. Po-
tem bi jo pospremili do zbornice in bi poklicali zdravnika. 
Zdravnik bi nas najverjetneje pomiril in rekel,  da je samo 
živosrebrna bolezen- to pa ni nič resnega.

Učiteljica bi potrebovala samo počitek. Mi bi si vsi odd-
ahnili, saj bi vedeli, da se hitro vrne zdrava med nas.
                                                                                                                                

Lana Grnjak

Zala Anželj
Bolje pripravljen kot poplavljen

Nekega lepega sončnega dne, so se otroci Gaja, Fetija, 
Matic in Luka igrali na sosednjem dvorišču, par metrov 
od svojega doma. Gugali so se na gugalnicah, spuščali po 
toboganih, skakali po trampolinu, plezali po plezalih in se 
na sploh zabavali. Prišla je Zala in prinesla karte Črnega 
Petra ter spomin. Prinesla je tudi sveže pečenih pet ko-
lačkov. Usedli  so se za mizo, ki je bila desno od gugalnic. 
Ko so se najedli kolačkov, so že igrali Črnega Petra. Ko 
so odigrali par iger, so se šli spomin. Za lepim sončnim 
dnem, je sledil dan z velikimi črnimi oblaki. Začelo  je liti 
kot iz škafa. Prijatelji niso mogli priti do doma, zato so 
stekli do drevesa, kjer imajo drevesno hišico. Splezali so 
vanjo in vsi poklicali svoje starše. No, v bistvu so vsi klicali 
z Zalinega telefona, ker svojih niso imeli zraven, zaradi 
staršev ( ne, ne smeš imeti zraven telefona, ker ti bo padel 
in se zlomil, drugega pa ti ne bomo kupili). Starši so bili 
malo v skrbeh, a jih je hitro minilo. Začelo je grmeti in se 
bliskati. Luko je bilo že pošteno strah, saj si je ob vsakem 
blisku zakril ušesa in zaprl oči. Začelo je tako pihati, da je 
veter odpihnil streho  drevesne hišice. Otroci so bili skriti 
pod velikansko zakonsko posteljo v drevesni hiški. Neurje 
je postalo malo bolj šibkejše, a tega se otroci sploh niso 
zavedali. Bili so na telefonu na Youtube. Neurje se je ne-
halo, otroci pa so zaspali na trdih in lesenih tleh. Zbudila 
jih je Gajina muca, ki se je rada potepala po mestu. Ko so 
otroci pogledali iz drevesne hišice, jih je zagrabil šok. Na 
travi so bili sami koščki plastike, igrala so razpadla, fasada 
na blokih je izhlapela…  pritekli so zaskrbljeni starši in jih 
zelo močno objeli. Po parih dneh življenja v plastiki se je 
zgodila poplava. Voda je stala ves teden vsaj 2 m visoko. 
Otroci niso mogli v šolo, starši pa ne v trgovino, službo. 
Plastike vsaj ni bilo več, ampak vsi otroci so se zaveda-
li, da je ta plastika zdaj v oceanu, kar pomeni, da bodo 
morske vrste zelo hitro ogrožene.

Naslednji dan so spet šli normalno v šole, starši pa v 
službe. V šoli so se pogovarjali, kako bi se zaščitili pred 
morebitnimi ponovnimi poplavami. Vsi so si nabavili pro-
tipoplavne vreče. Da pa ne bi prišlo tako hitro do poplave, 
so očistili strugo reke.

Zala Anželj

šola
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Nepozabne zimske počitnice

Danes vam bom predstavila moje zimske počitnice v 
Španiji. 

Bilo je lepo zimsko  popoldne, naši spakirani kovčki so 
nas že čakali na hodniku. Siti od kosila smo šli pripravit 
še osebne izkaznice, vodo za na pot, sendviče ... Z dobro 
voljo smo se vsi otroci ( jaz , Neža in Gregor ) posedli v 
avto, mama in ata pa sta  naše kovčke zložila v prtljažnik, 
ko sta  se še onadva namestila v avto, smo se vsi odpeljali 
v Avstrijo. Do letališča smo se vozili približno 4 ure.

Na letališču smo zaradi zamude čakali 3 ure, šli smo skozi 
rentgen, skozi njega je šla tudi mamina torbica in najini 
nahrbtniki.  Ko smo se vkrcali, so nam stevardese poka-
zale pravila, ki jih moramo upoštevati v letalu, kaj storiti 
v primeru požara, če pristanemo na vodi.  Iz letala smo 
videli njive, polja, mesta, vaši. Z letalom smo se vozili 2 
uri. Zaradi tlaka so Nežo začela boleti ušesa. Pristanka 
sem se malo bala, a sem vseeno preživela. Na letališču 
smo najprej šli po kovčke in torbe. 

S kovčki smo se odpravili v garažo, kjer nas je pričakal črn 
kombi, ki nas je odpeljal do hotela. Najprej smo šli v sobe, 
razpakirat kovčke. Nato smo si privoščili sprehod ob oba-
li.  Drugi dan smo se odpravili v Gibraltar, tam je bilo 
veliko mandarin in kakijev.  Gibraltar je veliko in zanimivo 
mesto pod vplivom Velike Britanije. Preden smo šli nazaj 
v hotel, smo se slikali pri stari telefonski govorilnici. Ko 
smo se že usedli v avto,  je na cesto skočila opica, nato 
še druga in še tretja. Ati je stopil iz avta in opici ponudil 
jabolko.  Ko so odšle, smo se mirni in zadovoljni odpravili 
v hotel. Naslednji dan je bil ponedeljek, ta dan smo šli 
v Jerez. Tam smo šli v veliko klet  ( Tio Pepe ) po njihovi  
okolici zunaj kleti smo se vozili z vlakcem, potem smo šli 
na degustacijo vin in sokov. 

Naslednji dan  smo šli v Sevilio, kjer smo si ogledali veliko 
cerkev - polno spomenikov, sveč, legend, notri so bile 
stare orgle, po ogledu cerkve smo se z avtom vozili po 
hribih. Ko smo prišli nazaj  v  Almonekar, smo se raje kot 
bi šli v hotel, šli sprehajat ob obali 

Domov smo se vrnili v soboto. Bilo je super in verjam-
em, da še bom kdaj šla tja.  Naučila sem se tudi veliko 
španskih besed: amigos – prijatelji,  si – ja, felis navidat – 
vesel božič, amore – ljubezen, korason – srce .
                  

         Ajda Druzovič

OBVEŠČAMO, DA BO VPIS NOVINCEV V JAVNI VZGO-
JNOVARSTVENI ZAVOD VRTEC CERKVENJAK IN VRTEC 
VITOMARCI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 ZAMAKNJEN 
DO NADALJNJEGA, ZARADI TRENUTNIH RAZMER V 
DRŽAVI

Vpis otrok v vrtec bi v normalnih razmerah potekal od 1. 
do 30. aprila 2020. 

KO SE BO STANJE NORMALIZIRALO, BOSTE OBVEŠČENI 
O ODDAJI VLOG NA SPLETNI STRANI OSNOVNE ŠOLE 
CERKVENJAK - VITOMARCI IN SPLETNI STRANI OBČINE 
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH.

 
Ko se razmere umirijo bodo vloge za vpis na voljo tako 
kot po navadi v tajništvu Osnovne šole Cerkvenjak - Vito-
marci v Cerkvenjaku in v obeh enotah vrtca Cerkvenjak in 
vrtca Vitomarci, ter na:
spletni strani Osnovne šole Cerkvenjak - Vitomarci http://
wwww.o-cerkvenjak.mb.edus.si in 
spletni strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
https://www.sv-andraz.si/.
Ponovni vpis ni potreben za otroke, ki so bili že vpisani 
med letom. Starši lahko vpišete otroke v vrtec v starosti 
od 11 mesecev do vstopa v šolo. 

Vse ostale informacije dobite na telefonski številki 
svetovalne delavke na Osnovni šoli Cerkvenjak - Vitomar-
ci Jasne Lipovž 041 634 126.

Pozdravljeni,
izbruh korona virusa in posledično zaprtje šol je vplival 
tudi na normalo izvajanje učnega programa ter na izved-
bo ostalih dogodkov in javnega druženja. Na Čebelarski 
zvezi Slovenije smo se zato odločili, da da razpišemo 
natečaj z naslovom Panjske končnice riše vsa Slovenija. 
S tem želimo vsem, ki so trenutno doma, omogočiti, da 
spoznajo našo kulturno dediščino, kar risanje panjskih 
končnic zagotovo je. Preko tega boste spoznavali tudi 
pomen čebel, čebeljih pridelkov, opraševanja in pridelave 
hrane v domačem okolju.

NATEČAJ: PANJSKE KONČNICE RIŠE VSA SLOVENIJA: 
Čebelarska zveza Slovenije razpisuje natečaj poslikave 
panjskih končnic za vse prebivalce Slovenije, da skupaj 
z risanjem lažje premagamo ukrepe, ki so sprejeti zaradi 
preprečevanja širjenja korona virusa. Priporočljivo je, da 
so panjske končnice narisane na leseni deščici dimenzije 
28 x 13 x 1,5 cm, v kolikor to ni mogoče, pa se jih lahko 
ustvari tudi na drugih materialih, a naj bodo izdelki enakih 
dimenzij. Poleg vseh tradicionalnih motivov, ki so upodo-
bljeni na klasičnih panjskih končnicah je priporočljivo, da 
se narišejo motivi povezani s pridelavo hrane v domačem 
okolju ter s pomenom čebel pri tem. Prijave s fotografi-
jami izdelkov, kjer je vidno tudi ime in starost avtorja, 
bomo zbirali v komentarjih objave na naši facebook stra-
ni (www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/ ), lah-
ko pa jih pošljete tudi na e-naslov: simon.golob@czs.si. 
Z izdelki se sodeluje v dveh kategorijah, glede na starost 
avtorja: kategorija pod 15 let in nad 15 let.

Prijave sprejemamo najkasneje do 10. maja 2020, najbol-
jše in najbolj izvirne panjske končnice pa bodo tudi na-
grajene.

Priporočljivo je, da poslikane panjske končnice poklon-
ite čebelarju, pri katerem kupujete čebelje pridelke, naj 
bližnjemu čebelarju ali drugemu pridelovalcu hrane in se 
s tem njemu in čebelam simbolično zahvalite za lokalno 
pridelano hrano, ki je na naših mizah.

V kolikor se vam je pojavilo še kakšno vprašanje ali težava 
nas lahko kontaktirate na zgornji e-naslov ali na telefon-
sko številko 030 604 015.

Čebelarska zveza Slovenije

Natečaj poslikave panjskih končnic
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Podaljšano bivanje

Veselili smo se pusta

Gasilec

Izdelali smo medicinsko sestro

Sliva

Jabolko

Praskanka
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Ustavite se. 

Enostavno pritisnite tipko STOP. 

Ne premikajte se. 

Tukaj sem, da vam pomagam.

Temu hitremu vlaku je zmanjkalo tirov. 

Dovolj je avionov, prometa, šol, nakupovalnih cen-
trov, sestankov…

Razbiti je bilo potrebno besni vrtinec iluzij in ob-
veznosti. 

Vse tisto, kar vam je preprečevalo, da bi pogledali proti 
nebu in gledali zvezde, poslušali morje in ptičje petje, se 
kotalili po travi, nabirali sadove v naravi, se nasmehnili 
živalim v naravi, občudovali gore… In poslušali zdrav ra-
zum. Nujno je bilo to razbiti.

Ne morete se več igrati bogov. Naša obveza je obojestrans-
ka. Kot je bila od nekdaj, vendar ste na to pozabili. Prekin-
jamo z distrakcijami, da vam prinesem novico: NISMO V 
REDU. Nihče od nas ni v redu. Vsi trpimo.

Veliki požari, ki so v lanskem letu uničili pljuča Zemlje, 
vas niso ustavili. Niti ledeniki, ki se topijo, vas ne ustavi-
jo. Mesta, ki poplavljajo, vas ne ustavijo. Niti zavedan-
je, da ste edini odgovorni za šesto masovno izumiranje 
vrst… Niste me poslušali.

Res je težko prisluhniti, ko ste tako zavzeti. Ko se borite, 
da se povzpnete vse višje in višje za udobnosti, ki ste jih 
sami ustvarili. Temelji pa propadajo. Zvijajo se pod težino 
vaših izmišljenih želja. 

Pomagala vam bom. Poslala vam bom nevihto v vaša 
telesa. Poplavila vaša pljuča. Izolirala vas bom kot polarne 
medvede na ledeni gori. Me sedaj slišite? 

NISMO V REDU. Nisem vaš sovražnik. Sem zgolj glasnik. 
Vaš zaveznik. Sem sila, ki bo vrnila ravnotežje. Sedaj me 
morate poslušati. Kričim, da vas zaustavim. USTAVITE 

SE. UTIHNITE. POSLUŠAJTE. Sedaj poglejte v nebo. Ka-
kšno je? Kakšen je zrak? Poglejte v oceane. Kakšni so? 
Poglejte reke. Kako so one? Poglejte zemljo. Kako je?! Po-
glejte vas same. Kako ste?!

Ne morete biti zdravi v bolnem ekosistemu. Ustavite 
se! Mnogi so sedaj v strahu. Ne ustvarjajte demonov iz 
vaših strahov. Ne dovolite, da dominira. Naj vam govori. 
Poslušajte njegovo modrost. Naučite se, kako se smejati 
z očmi.

Pomagala vam bom, če me boste poslušali.

Vir: https://sensa.metropolitan.si/                                                                                                                                

Darja Vudler

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj hrani številne knjižne drago-
cenosti. Konec lanskega leta je svojo zbirko obogatila s 
prestižno bibliofilsko izdajo Temelji slovenstva. Avtorji so 
štirje izjemni poznavalci slovenske zgodovine: dr. Peter 
Štih, dr. Luka Vidmar, dr. Jernej Kosi in dr. Aleš Gabrič. 
Monografija je izšla pri Cankarjevi založbi in predstavl-
ja najpomembnejše mejnike v zgodovini naroda ter tiste 
postaje na poti njegovega razvoja, ko so izjemni posa-
mezniki s svojim ustvarjalnim opusom postavili Slovence 
ob bok drugim evropskim narodom. 

Monografija z bogatim slikovnim gradivom je izšla v 
omejeni nakladi, v 300 unikatnih ročno vezanih in ošte-
vilčenih izvodih s pozlato. Razdeljena je na 61 poglavij. 
Dr. Štih je prispeval poglavja, vezana na srednji vek, od 
naselitve Slovanov v Vzhodne Alpe do rabe slovenskega 
jezika v plemiških in meščanskih krogih v srednjem veku. 

Pismo narave človeštvu

Temelji slovenstva

Narava nam sporoča

Slika narave vsem nam
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Dr. Vidmar se je posvetil zgodnjemu novemu veku od 
konca 15. do začetka 19. stoletja. Dr. Kosi je pripravil 
poglavja, ki se nanašajo na 19. stoletje, dr. Gabrič pa se 
je posvetil 20. stoletju. Monografija vsebuje več kot 200 
slikovnih enot, pridobljenih od različnih institucij v Parizu, 
Beogradu, Münchnu in Budimpešti. Ob prebiranju knjige 
se seznanimo z raznoliko zapuščino, od letopisov, spomi-
nov, pričevanj, listin, urbarjev, trgovskih pogodb, oporok, 
rojstnih, krstnih, poročnih knjig, do mestnih statutov, 
opremljenih s podatki o njihovem nastanku in pogosto 
tudi o ljudeh, ki so jih ustvarili.

Po besedah urednika Aljoše Harlamova prinaša ta biblio-
filska izdaja sistematičen pregled slovenske zgodovine v 
skoraj poldrugem tisočletju, predvsem zgodovine nacio-
nalne misli od slovenske naselitve v vzhodnoalpski pros-
tor v 6. stoletju do danes.

Osnovno vprašanje ustvarjalcev monografije je bilo, kaj 
so pravzaprav temelji slovenstva. Na ozemlju današnje 
Slovenije so se v preteklosti zvrstili številni procesi, pre-
tresi, odločilni za sedanjo podobo tega prostora. Avtorji 
so na 349 straneh dokumentirali vse prelomne dogod-
ke – od naselitve Slovanov v Vzhodne Alpe, pokristjanje-
vanja, Brižinskih spomenikov pa vse do vstopa Slovenije 
v EU. Še posebej pomembni so dokumenti, iz katerih je 
razvidno, da slovenski jezik ni bil le jezik kmetov, ampak 
so slovensko govorili tudi plemiči in meščani. O tem priča 
pesnitev Služba dami (1255), v kateri štajerskega plemiča 
Ulrika Liechtensteinskega v preobleki boginje Venere na 
koroški meji pozdravi vojvoda z besedami »Buge waz 
primi gralva Venus«. Slovenski pozdrav najvišjega plemiča 
dokazuje, da slovenščina ni bila le jezik kmetov, čeprav je 
to edini slovenski stavek v drugače nemškem besedilu. 
Avtorji so v knjigi poskušali prikazati kompleksnost te-
meljev slovenstva. Pregled politične, socialne in kulturne 
preteklosti so razporedili v kratke zgodbe. Zgodovinski 
viri so vedno izhodišče zgodovinarjevega dela, zato so 
jih postavili na prvo mesto. Po besedah dr. Štiha v knji-
gi niso predstavljena samo zgodovinska dejstva, ampak 

tudi predstave, ki jih imamo o tem, kaj je slovenstvo. Gre 
za vsebine, ki smo jih naredili za naše, pa čeprav to niso 
bile. Primer tega je knežji kamen, ki simbolično predstavl-
ja starodavno slovensko identiteto, čeprav je nedvomno 
spomenik koroške preteklosti.

Komplet Temelji slovenstva vsebuje: prestižno knjigo ve-
likega formata, varovalni ovitek izdelan po meri knjige, 
natis Ustave Slovenije v elegantni mapi in bombažne ro-
kavice za listanje po knjigi. 

Prestižna bibliofilska izdaja Temelji slovenstva ni samo 
zbirateljski kos za razkazovanje, ampak je namenjena 
predvsem branju. Knjigo si je mogoče ogledati v Do-
moznanskem oddelku, kjer je trajno hranjena. Vljudno 
vabljeni k ogledu. 

Jožica Vodopivec, Knjižnica Ivana Ptuj

Rojstva:

Od decembra 2019 do konca marca 2020 so se v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah rodili trije otroci, od 
tega en deček in dve  deklici. Srečnim staršem čestitamo.

Smrti:

Od decembra 2019 do konca marca 2020 so bili na poko-
pališču Vitomarci trije pogrebi, umrli sta dve občanki, en 
umrli pa ni bil občan Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah.

Temelji slovenstva

Temelji slovenstva

Kronika kraja
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Novice št. 70 tokrat povsem v senci koronavirusa. 

Naprošamo vas, da se strogo držite vladnih ukrepov za zajezitev epidemije, da bomo lahko v 
kratkem spet skupaj s sorodniki, prijatelji in drugimi občani tudi na raznoraznih dogodkih.
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