


uredništvo

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

September je mesec, ko noči postajajo vidno dal-
jše od dneva. Kmalu bomo kmetje in vrtičkarji 
pridno pričeli z obiranjem in pobiranjem plodov 
z njiv, polj  in vrtov.

Bilo je toplo in lepo poletje. Udaril nas ni eks-
tremni vročinski val niti močnejše neurje, za kar 
smo lahko precej hvaležni. Upamo, da ste letni 
dopust preživeli v miru, s svojimi najdražjimi, 
športno ali kulturno udejstvovano, da ste se 
naužili nove energije, ki vas bo gnala naslednje 
mesece.

Prvi dan v mesecu je za marikatere nastopil tudi 
prvi šolski dan. Očitno bodo letos vrtci, šole in 
fakultete le delovale običajno, za kar ste najver-
jetneje najbolj srečni prav starši, saj bo tako vaš 
otrok pridobil ustrezno znanje in varstvo.

Za veliko družin je prvi šolski dan prvošolčka ve-
lik praznik. Na družbenih omrežjih smo zasledili 
veliko fotografij staršev s prvošolčki pred šols-
ko ustanovo. Tudi mi prvošolčkom ter ostalim

šolarjem želimo veliko uspehov, absorbiranega 
znanja in veliko trdnih prijateljskih vezi.

V tej številki občinskih novic si lahko preberete 
vse novosti, dogodke in prigode, ki so se dogajale 
v naši občini v preteklih mesecih. Ker ni bilo ve-
liko korona ukrepov, so se dogodki odvijali dokaj 
nemoteno in precej pogosto.

Upamo, da ste se udeležili katerega in soustvar-
jali naš kraj.

Zaradi veliko manj dogodkov v spomladi kot 
ponavadi, vam nismo morali v roke podati juni-
jsko običajno številko Novic, zato bodo v tej 
opisani tudi kakšni spomladanski utrinki.

V imenu uredniškega odbora vam želim vese-
lo jesen, vesele trgatve, naj bodo polne veselja 
in smeha. Veliko naužitega sonca zadnjih top-
lih dni, ki vas naj ženejo v zimo in tako skrbijo 
za vašo zagnanost in energijo. Naj bodo dnevi 
prežeti s srečo, zdravjem in nasmehi.

Kristijan Majer, odgovorni urednik

Novice  št. 74 bodo praviloma izšle 23. decembra 2021. Rok za oddajo prispevkov (član-
kov, fotografij...) je najkasneje do vključno 8. decembra 2021. Prispevke posredujte na 
elektronski naslov: novice@sv-andraz.si  ali na prenosljivem mediju občinski upravi.   

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.

OBVESTILO: MOŽNOST PRIKLJUČITVE NA OPTIČNO OMREŽJE

Obveščamo vas, da je možna priključitev na optično omrežje za naslednje hišne številke:

NOVINCI 13,14 A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43 A, 43, 44, 45, 45, 46, 47 A, 47, 48, 49, 53, 54A, 
54, 55, 56, 57,
RJAVCI 5,6,8A, 8B,8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33,
SLAVŠINA  1,2,3,4,6,7,8A,8B,8C,8,12,13A,13,15,16A,16,17,18,19,20,21,22A,22,23,24,25,26,27
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uredništvo
                                                                                                                                                      

    Županjin uvodnik                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      

                                                                                  
Spoštovane občanke, spoštovani občani!                                                                                                                                

Zakorakali smo v jesenski čas. Čas, ko pobiramo 
sadove začetka leta in ustvarjamo načrte za na-
slednje leto. 

Lepo je pobirati obilne sadove in z veseljem pla-
nirati naprej. Vendar je pomembno, da tudi, če 
kdaj ne gre vse po planu, kakšna je bila pot in 
da smo naredili vse ker je v naši moči, da bi bilo 
sadov čim več.  

Najbolj mirno bomo živeli, če bomo vse kar v ži-
vljenju počnemo, počeli z veseljem, strastjo, hva-
ležnostjo in najbolje kakor znamo. Tako bomo 
pomirjeni in srečni, saj smo storili vse kar je v 
naši moči, da zadeve peljemo proti cilju. Normal-
no je, da nam vedno ne bo uspelo. In ni cilj tisti, 
ki bi nam moral biti prioriteta, važnejša je pot in 
kar smo se na njej naučili. Sama imam raje zani-
mivo pot, kot pa prehiter cilj. In tudi v zoprnih 
opravilih je potrebno najti veselje in gre vse ne-
kako lažje. Zato je pomembno, da smo prisotni v 
vsakem danem trenutku, da cenimo in sprejme-
mo trenutno dogajanje.

Tudi sama se trudim, da poskušam peljati vse 
načrtovano v okviru občinskih planov proti cilju 
in če tudi kdaj spodleti, vem, da sem naredila na 
tej poti 100% vse kar je v moji moči in sem s tem 
pomirjena.  Tak način razmišljanja po navadi 
pripelje do tega, da pa se na drugi strani odpira-
jo nove priložnosti in projekti, ki jih je potrebno 
sprejeti.

Tako z veseljem gledam na uspešno leto 2021, 
ko nam je uspelo uresničiti veliko planiranih 
ciljev. Od tega da smo veliko sodelovali na raz-
nih infrastrukturnih projektih z vodnim gospo-
darstvom, elektrom in telekomunikacijami, do 
tega, da smo uspeli zaključiti kar nekaj inves-
ticij. Z veseljem lahko povem, da sta podpisani 
obe pogodbi z izvajalci za izgradnjo kolesarskih 
poti in da smo že opravili uvedbo v posel, tako 
da se dela lahko začnejo, zaključena pa bodo do 
oktobra 2022. Prav tako zaključujemo s pridobi-
vanjem zemljišč za regionalno cesto, da bo lahko 
zadeva šla v javno naročilo za izbiro izvajalca. O 
vseh projektih boste lahko več prebrali v nadal-
jevanju. 

Na prej opisan način bi morali spodbujati tudi 
naše otroke, ki so v začetku septembra zakoraka-
li v šolske klopi. Da nismo vsi dobri na vseh pod-
ročjih, da pa se je potrebno potruditi, da damo 
vse od sebe in se urimo na področjih v katerih 

smo najboljši in nas veselijo. Zagotovo je letos 
prav posebno leto tudi na šolskem področju, saj 
imamo tako v šolo kot tudi v vrtec vpisanih naj-
več otrok do sedaj in imamo po dolgem času po-
novno vse oddelke samostojne. To pomeni tako 
nove zaposlitve, kakor tudi boljše pogoje za naše 
otroke. Vsem otrokom, učiteljem in vzgojiteljem 
želim čudovito in uspehov polno šolsko leto, ki je 
pred nami.

Z veseljem v naši občini in župniji pozdravljam 
našega novega župnika g. Mirka Krašovca in nje-
govega brata g. Janeza. Občina, župnija in šola so 
trije najpomembnejši stebri v skupnosti, kateri 
morajo sodelovati in imeti svetlo vizijo, ki nam 
bo prinesla napredek in razvoj na vseh področ-
jih. Verjamem, da smo na dobri poti in se nam 
obeta odlično sodelovanje. 

Za konec si v teh časih želim, da bi se ljudje znali 
bolj razumeti, da se ne bi delili po različnih pre-
pričanjih in sprejeli, da je vsak človek drugačen, 
svoj individum. Na drugi strani pa si želim, da 
smo odgovorni, strpni in pravični do sebe in 
družbe. 

Želim vam obilo zdravja, dobrega počutja in je-
senskih radosti. 

Prijetno branje.

Darja Vudler Berlak, županja
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Varna pot v šolo

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah skrbi, 
da so poti v šolo varne, zato je bila v avgustu 2021, 
tako kot vsako leto sklicana redna seja Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na seji 
so bile obravnavane vloge občanov, pregledan in 
potrjen je bil Prometno varnostni načrt Podruž-
nične osnovne šole Vitomarci za leto 2021/2022, 
splanirane so bile aktivnosti Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ob začetku šolskega 
leta 2021/2022, opravljen je bil pregled digital-
nega načrta šolskih poti, potrdila so se avtobusna 
postajališča za šolsko leto 2021/2022 ter relacije 
in postajališča za organiziran šolski prevoz.

Pred začetkom šolskega leta so bile še pobarvane 
talne označbe.

V začetku šolskega leta pa je bilo ob sodelovanju 
domačih društev izvedeno varstvo otrok v pro-
metu, ki je potekalo prve dni pričetka pouka.

občinska uprava

Pobarvane talne označbe

Občinska uprava

Počitniško varstvo in             
ustvarjalne delavnice za otroke

za otroke POŠ Vitomarci, ki se je odvijalo od 
5.7.2021 do 9.7.2021, v prostorih POŠ Vitomarci. 

V avgustu, natančneje od 9.8.2021 do 13.8.2021, 
pa so bile izvedene še počitniške ustvarjalne de-
lavnice.

Otroci so si tako dneve zapolnili z raznimi šport-
nimi, družabnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi 
ter vsebinskimi animacijami, ki so bile pripravl-
jene v sodelovanju z lokalnimi društvi. Za tako 
obliko aktivnosti, ki se je v letu 2021 odvijala pr-
vič, je bilo veliko zanimanja.

Otroci z animatorjema

Občinska uprava

Sprejem devetošolcev in     
minimaturantov

V idiličnem ambientu Hrgove hiške je županja 
Darja Vudler Berlak v petek 18. 6. 2021 sprejela 
letošnjih deset devetošolcev in 14 minimaturan-
tov. Devetošolcem je podarila majhno pozornost 
in zaželela vse dobro na njihovi poti z besedami: 
„Vsak izmed vas je poseben na svojem področju 
in vsak izmed vas ima številne talente. Negujte 
jih. Želim vam, da boste v življenju poklicno po-
čeli tisto, kar počnete radi, z veseljem in strastjo.“

Vsak izmed devetošolcev je v svojem devetlet-
nem izobraževanju dosegel različne uspehe. 
Najuspešnejša učenka vseh devet let je bila Nina 
Toš, ki bo ob slovesnosti ob občinskem prazniku 
prejela še posebno priznanje.

Minimaturanti pa so se z minimaturantsko 
himno poslovili od vrtca in bodo v šolskem letu 
2021/2022 s septembrom začeli obiskovati 1. 
razred osnovne šole. Oboji so ob pogledu drug 

V poletnih mesecih je bilo v Občini Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah izvedeno počitniško varstvo
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občinska uprava

Vsako rojstvo prinese v družino veliko veselje, 
saj mali zakladi polepšajo življenje vsakogar. Ot-
rok je največji zaklad in darilo, ki se ne da meriti 
v nobeni vrednosti, enostavno je neprecenljiv.

Minimaturanti in devetošolci

Občinska uprava

V letu 2020 14 novorojencev

Klasično srečanje novorojencev zaradi COVID 
situacije ni bilo izvedeno. Je pa Občina Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah razdelila novoro-
jencem, rojenim v letu 2020, 14 lip. Lipa ima 
veliko simbolično vrednost in jo bodo starši po-
sadili na domačem vrtu da bo tako rastla z ot-
rokom. Občina Sv. Andraž v Slovenskih gori-
cah po sklepu občinskega sveta vsem družinam 
ob rojstvu otroka nameni tudi denarno pomoč. 

Lipe za novorojence

Občinska upravana druge lahko videli kako hitro mine osnovno-
šolski čas.

Na koncu so ob sproščenem klepetu uživali v po-
gostitvi, ki so jo pripravili v Društvo gospodinj 
Vitomarci in se posladkali s sladoledom.

Srečno in čudovite počitnice. 

Občinska uprava

Še letos novo parkirišče v     
centru občine

Zaradi pomanjkanja parkirišč v centru občine, 
predvsem za potrebe pokopališča in vežice smo 
si pridobili gradbeno dovoljenje za ureditev 
parkirišča in dostopa do pokopališča, ki se bo 
realiziralo v letošnjem letu. Parkirišča v okolici 
občine so namreč zasedena za potrebe obiskov-
alcev občinske uprave, zdravstvene ambulante 
in pošte.  Urejena bo dovozna pot v širini 4,5 
metra in parkirišča v skupni velikosti 500 m2, 
kjer bomo uredili 18 parkirnih mest + 1 parkirno 
mesto za invalide in po potrebi še nekaj bočnih 
parkirišč. Dela smo pričeli nekoliko z zamudo, 
saj smo prejeli ugovor na gradbeno dovoljenje. 

Gre za zemljišče, ki je bilo predvideno za 
poslovni center, vendar po večletnih pogajanjih 
z različnimi večjimi trgovskimi verigami za grad-
njo poslovnega centra žal nismo uspeli dobili 
investitorja. Eno parcelo za potrebo bodočega 
parkirišča smo tako obdržali. Za druge parcele 
smo prodajno pogodbo razveljavili in dobili v ce-
loti povrnjeno kupnino.

Načrt parkirišča
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občinska uprava

Obiski starejših vaščanov, ki so 
v letu 2021 dopolnili 90 let

Županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah je v sodelovanju z Društvom upokojencev 
Sveti Andraž v avgustu 2021 izvedla obiske 
starejših občanov, ki so v letu 2021 dopolnili 
90 let. V letošnjem letu so 90 let dopolnile že 4 
občanke, to so: Cigula Angela, Fridau Ljudmila, 
Rotar Angela in Horvat Terezija. 

Rotar Angela

Županja, Darja Vudler Berlak in predsednik 
Društva upokojencev, Mirko Danko sta obiskala 
tri starejše občanke, en obisk pa bosta še izvedla. 
Ob obisku sta vsaki občanki izročila košarico 
dobrot in jim čestitala. Želimo jim vse najboljše 
in predvsem veliko zdravja. Občinska uprava

Cigula Angela

Horvat Terezija
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»Slovenska olimpijska bakla«

»Slovenska olimpijska bakla« med aprilom in 
julijem obiskuje vse slovenske občine, povezuje 
mlade tekače, rekreativne športnike, naše občan-
ke in občane ter vrhunske športnike v neponovl-
jivo zgodbo o športnem narodu. S »štafetno« 
predajo bakle  skupaj širimo olimpijske vrednote 
miru, prijateljstva, strpnosti in upanja. Slovens-
ki športniki so do sedaj osvojili 74 olimpijskih 
kolajn in prav v toliko dneh bo Slovenska bak-
la obiskala vseh 212 občin. Predvidoma jo bo 
poneslo 10.000 tekačev, ki bodo pretekli vsaj 
12.000 km, kar je razdalja od Slovenije do Tokia.

Tako je tudi Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah pripomogla k promociji športa, povezo-
vanju ljudi, mladih in rekreativnih športnikov z 
vrhunskim športom, pa tudi širjenju olimpijskih 
vrednot in simbolov ter olimpijskega gibanja in 
izražanju podpore slovenskim olimpijcem na 
poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki so bile na 
sporedu od 23. julija do 8. avgusta.

Predaja bakle

V Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah je 
bakla prispela v soboto, 19. junija 2021, ob 16:30. 
Štart bakle je bil pri Občinski stavbi Občine Sve-
ti Andraž v Slovenskih goricah, s ciljem na no-
gometnem igrišču pri Osnovni šoli Vitomarci. V 
ciljni areni se je odvil krajši program, kjer sta, ob 
obisku »Slovenske olimpijske bakle« in največ-
jem športnem dogodku v občini, tradicionalnem 
že 20. Sandijevem memorialu, zbrane nagovo-
rila županja Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah Darja Vudler Berlak in predsednik Klu-
ba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.

»Štafetna« predaja bakle

Z baklo so v spremstvu županje tekli:

Občinska uprava

Tadej Kostanjevec, državni reprezentant v disci-
plini TRAP.

Bor Rehak Friš, večkratni prvak v break danceu, 
ki se pripravlja na OI 2024 v Parizu in 

Taja Pučko

Bor Rehak Friš

otroci iz nogometne šole Kluba malega nogome-
ta Vitomarci; 

Taja Pučko večkratna prvakinja do 16. let v skoku 
v daljino;

Tadej Kostanjevec
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Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah je v 
prvi polovici leta 2021 poslovala v skladu z načrti 
in sprejetim proračunom, zaradi uravnoteženja 
odhodkov s prihodki smo pripravili in sprejeli 
17.6.2021 Rebalans občinskega proračuna. 

Prihodki v prvi polovici leta v proračunu občine 
Sveti Andraž v Slovenski goricah so znašali 
673.552 €, kar predstavlja 42,38 % načrtovanih 
prihodkov za leto 2021. Najvišji del prihodkov 
je iz davčnih prihodkov v vrednosti 510.102 €. 
Odhodki proračuna v prvem polletju znašajo 
359.306 €. Odhodki so bili ob polletju realizirani 
v višini 22,85 %. Odhodki niso realizirani v več-
jem odstotku, ker se vse investicije in projekti 
zaključujejo v drugi polovici leta. V računu finan-
ciranja je prikazano odplačilo dolgoročnega dol-
ga v prvem polletju za obstoječe kredite v skup-
nem znesku 30.899 €, od tega poslovnim bankam 
20.929 € in 9.970 € državnemu proračunu. V 
prvi polovici leta se občina ni zadolževala.

Polletno poročilo o izvrševanju 
proračuna v letu 2021

občinska uprava

Odhodki po področjih porabe v prvi 
polovici leta 2021

Monika Firbas

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
se je vključila tudi v izvedbo množičnega ce-
pljenja nenaročenih - mobilne enote. Ce-
pljenja so potekal v štirih  terminih, to je: 
20.7.2021, 10.8.2021, 31.8.2021 in 21. 9. 

Izvedba množičnega cepljenja 
nenaročenih - mobilne enote

2021 v prostorih Večnamenske dvorane Vitomar-
ci. Občani so se ceplenja udeležili v vseh štirih 
terminih, tako da je trenutno v Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah z vsemi potrebnimi odmerki 
cepljenih 32,3% občanov in 35,49% občanov vsaj 
z enim odmerkom.

Občinska uprava

Elektro Maribor je že odstranil večino drogov čez 
center občine. Nekaj preostalih bodo odstranili 
še do konca leta.

Elektrika v zemljo

Nadaljnjo infrastrukturo proti gasilskemu domu 
bomo uredili v prihodnjem letu, ko se bo uredila 
nova javna razsvetljava ob izgradnji manjkajoče-
ga pločnika proti osnovni šoli.

Odstranjevanje drogov
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Odstranjevanje drogov

Občinska uprava

Hvala, ker uporabljate lokalni 
bankomat

V izogib ukinitvi bankomata vas ponovno 
naprošamo, da se čim več  poslužujete in ban-
komat uporabljate. Štejejo transakcije, torej šte-
vilo dvigov in ne višina zneska. Na bankomatu 
lahko sicer dvigujete tudi višje zneske, prav tako 
ima bankomat možnost plačevanja položnic. 
Hvala, ker uporabljate lokalni bankomat in s tem 
pripomorete k njegovi ohranitvi!

Ohranitev bankomata

Občinska uprava

Kaj NE spada v kanalizacijo

Konec avgusta smo začeli z zbiranjem soglasij za 
priključitev kanalizacije in zato je pomembno, da 
vemo kaj lahko in kaj ne smemo metati v kanal-
izacijo.

Kaj NE spada v kanalizacijo:

- Odpadna olja, maščoba za kuhanje, naftni deri-
vati.

- Vsebine septičnih jam.

- Gradbeni odpadki (ostanki malte, cement, 
deske, opažni elementi).

- Barva, laki, odstranjevalci lakov in barv, 
razredčila, insekticidi, herbicidi, pesticidi topi-
la, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofar-
macevtska sredstva, zdravila in tablete.

- Trdni odpadki kot so nogavice, čistilna volna, 
kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in 
embalaža, plenice, brisače, higienski vložki in 
tamponi, kondomi, zobne nitke, vatirane palčke, 
cigaretni ogorki, žvečilni gumi, plutovinasti 
zamaški.
- Razni robčki (za nego otroka, vlažen toaletni 
papir, krpice od čiščenja v gospodinjstvu).
- Organski odpadki kot so ostanki hrane.
- Organski odpadki kot so pokošena trava, plevel 
ali celo deli živalskih trupel (perje, dlaka, lasje, 
kosti) mačji pesek.

Občinska uprava
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V Slavšini obnovljena              
Andraževa kapela

Na predzadnjo avgustovsko soboto je bila v 
Slavšini blagoslovitev Andraževe kapele, ki so jo 
obnovili v vaškem odboru Slavšina s pomočjo fi-
nančnih sredstev, ki jih občina namenja vaškim 
odborom. Kapelo je blagoslovil nekdanji župnij-
ski upravitelj g. Janko Babič. V obnovo je bilo 
vloženega veliko prostovoljnega dela s strani 
vaščanov, največ je k obnovi z gradbenimi deli 
pripomogel g. Janko Perša, za kar so mu vaščani 
podelili tudi spominsko ploščo. 

Hkrati je ob dogodku potekalo tudi vsakoletno 
srečanje vaščanov, ki so se ga udeležili tako vaš-
čani Slavšine kakor tudi Novincev.

 Na občini se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k temu, da je kapela ponovno zasijala 
v vsej svoji podobi in ste tako pripomogli k ohra-
nitvi še ene kulturne dediščine v našem kraju.                  

 

Andraševsko Črno Goro skoraj 
preimenovali v Svetlo Goro

   Občinska uprava

Obnovljena kapela

Prvo soboto v septembru je v Vitomarcih pote-
kala Otvoritev lokalne ceste JP 561011 Sv. An-
draž (Črna Gora) v organizaciji Vaškega odbora 
Vitomarci ter Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. 

V sklopu investicije, ki je bila vredna nekaj manj 
kot 130.000 eur je bilo rekonstruirane 550 met-
rov ceste, urejeni so bili oporni zidovi, robniki, 
mulde, ter 14 kandelabrov javne razsvetljave, 
zaradi česar sta se povezovalca prireditve Petra 
Kostanjevec in Milan Černel humorno pošali-
la, da bi lahko t.i. »Črno goro« preimenovali v 
»Svetlo goro«. Ob otvoritvi so v zaselek konje-
niki slavnostno prinesli še zastavo zaselka Črna 
Gora. Cesto je blagoslovil domač župnik Mirko 
Krašovec, županja Darja Vudler Berlak pa je ob-
čanom je zaželela varno pot po novi pridobitvi. 

Otvoritev Črne Gore

Županja in direktor Cestnega podjetja 
Ptuj ob podpisu pogodbe 

občinska uprava

10               Novice občine Sv. Andraž

V sklopu otvoritve je potekalo tudi vsakoletno 
srečanje vaščanov Vitomarcev, kjer se je družen-
je ob glasbi, pijači in hrani v »Črni gori« nadalje-
valo še v pozno popoldan.  

Občinska uprava



14. redna seja Občinskega   
sveta

1. Potrjena je bila Informacija o varnostnih 
pojavih na območju Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah v letu 2020.

2. Sprejet je bil Dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta - Ureditev dostopa 
do pokopališča in  parkiriščem za uporab-
nike pokopališča in vežice.

3. Potrjena je bila sprememba Dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta - 
Sprememba IP Ureditev športnega igriš-
ča.

4. Sprejet je bil Dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta - Ureditev JR ob 
lokalni cesti LC060 v naselju Novinci- 
Slavšina.

5. Potrjen je bil I. Rebalans Proračuna Ob-
čine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2021.

6. Obravnavana in odobrena je bila vloga 
za brezplačen najem kletnih prostorov v 
Večnamenski dvorani Vitomarci. 

7. Predstavljen je bil časopis Ovtarjeve no-
vice.

Občinska uprava

Na seji sprejeto:

Proslava ob dnevu državnosti

Proslava pri lipi na trgu pred cerkvijo

Proslava pri lipi na trgu pred cerkvijo

17. junija 2021, ko je potekala 14. redna 
seja, prisotni so bili 4 člani Občinskega 
sveta:

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v 
okviru pravic in dolžnosti Občine, je v času od 
aprila 2021 do konca avgusta 2021 odločal na 1 
redni seji:

občinska uprava
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Občina Sveti Andraž v Slov. goricah je v četrtek, 
24. junija 2021, ob 19.00 uri proslavljala dan dr-
žavnosti. Proslava se je odvijala pri lipi na trgu 
pred cerkvijo Sv. Andraža v Vitomarcih.

Otvoritev  - VItomarci CENTER



Petra Breznik

Čistilna akcija

Tako kot vsako leto, smo se tudi letos odločili, 
da bomo s skupnimi močmi očistili našo občino. 
Čistilna akcija je potekala v soboto, 10. aprila 
2021, med 8. in 13. uro. Zaradi COVID situacije 
je čistila akcija potekala individualno.

Na zbirnih mestih so si udeleženci individualno 
vzeli vrečke in rokavice, ki so bile tam nastavl-
jene in se lotili čiščenja. Vrečke z odpadki so vr-
nili na zbirno mesto oz. jih dostavili v konteiner 
na glavnem odlagališču.

Pobiranje smeti

Zbirna mesta po vaseh so bila na nasled-
njih lokacijah:

- Drbetinci (avtobusna postaja Šilec);

- Vitomarci (avtobusna postaja križišče 
Berlak); 

- Novinci (avtobusna postaja Kašarjak);

- Rjavci (križišče Kukovec);

- Slavšina (avtobusna postaja Kovaški mu-
zej);

- Hvaletinci (pri kapeli) in

- Gibina (pri mlekarni).

Odlagališče smeti

občinska uprava

Pobiranje smeti

12               Novice občine Sv. Andraž

Za nadaljevanje pa je Vinogradniško-sadjarsko 
društvo Vitomarci pripravilo SIMBIOZO OKU-
SOV, kjer je bila na voljo raznolika hrana v po-
vezavi z vinom. Pogostitev je bila v organizaciji 
Društva gospodinj Vitomarci in druženje se je 
tako nadaljevalo pri E(t)NOTEKI in za občinsko 
stavbo. 

Sledila je otvoritev investicije Vitomarci CEN-
TER – drugi del, ki se je odvijala pred občinsko 
stavbo. Investicijo je blagoslovil gospod župnik 
Janko Babič. 

Kulturni program so izvedli člani in članice 
KUD-a Vitomarci. Sodelovali so Recitatorska 
sekcija, Kvartet društva Upokojencev Sveti An-
draž v Slovenskih goricah, program je povezo-
vala Breda Toš, spremno besedo pa je napisala 
Valerija Ilešič Toš. Program so popestrili mladi 
harmonikaši in Ljudske pevke Društva gospodinj 
Vitomarci. Županja občine Darja Vudler Berlak 
in poslanec Jože Lenart sta nagovorila občane in 
jim čestitala ob prazniku. 



Glavno odlagališče za odpadke je bilo na križiš-
ču Berlak, kjer so se odpadki zbirali v  kontej-
ner velikosti 5 -7 m3. Skupaj se je nabralo 580 
kg mešanih odpadkov, kar je nekoliko manj kot 
prejšnja leta in kaže na večjo okoljsko osvešče-
nost občanov Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah in drugih ki prihajajo v našo občino, saj 
je bilo letos opaziti manj odpadkov odvrženih v 
naravi. Še vedno so izstopale pločevinke, našli pa 
so se tudi večji kosovni odpadki in živalske kože, 
ki se lahko odpeljejo v zbirni center v Trnovski 
vasi. Individualno je občino Sveti Andaž v Slo-
venskih goricah čistilo 50 občanov.

Petra Breznik

GlaMUR

Na prizorišču v okolici cerkve sv. Lenarta v 
središču Lenarta je 20. 8. potekala prireditev 
Umetnost rizlinga & gibanice. V sklopu dogodka 
so bile ponudnikom podeljene tudi table projek-
ta GlaMUR. Iz naše Občine so v projekt vključeni 
Vinogradništvo SiSi, Turizem pri Kapeli, Čebe-
larstvo Fridau in Ekološka kmetija Forštnerič.  
Pod okriljem blagovne znamke GlaMUR - Ge-
nuss am Fluss je združenih več kot 200 avstri-
jskih in slovenskih podjetij ter deset avstrijskih 
in devet slovenskih občin.  

GlaMUR združuje edinstveno raznolikost 
ponudbe v tej čezmejni regiji na področju turiz-
ma z najboljšo kulinariko in regionalnimi izdel-
ki. V letošnjem letu je v sklopu projekta nastal 
nov promocijski material z zemljevidom celotne-
ga območja. 

Umetnost rizlinga & gibanice

Športni park Vitomarci

Občina Sveti Andraž je v fazi zaključevanja pro-
jekta »Športni park Vitomarci«, ki je bil sofinan-
ciran s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Projektna partnerja sta KMN Vitomarci 
in Andrej Toš s.p. . Celotna vrednost projekta je 
48.711,99€ in v sklopu tega smo uredili športne 
površine okoli Osnovne šole Vitomarci, izved-
li različne dogodke v sodelovanju s projektnimi 
partnerji ter pripravili pogoje za medgeneracijs-
ko druženje ter krepitev zdravja v naši občini. 

Posebej smo ponosni na ureditev okolice oko-
li igrišča, kjer smo uredili mreže, tribune, gole, 
oznake na igrišču, postavili kontejner s slačilni-
co in shrambo športnih rekvizitov. Velika prido-
bitev je tudi t.i. Street Workout oprema na pros-
tem in in s ponosom lahko povemo, da jo naši 
občani redno koristijo.                           

Občinska uprava

občinska uprava
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Postavili smo tudi rusko kegljišče in igrala za 
otroke, izvedli več dogodkov, med njimi tudi 
Šolo zdrave drže in tekmovanje v ulični košarki 
ter kupili športne rekvizite za Osnovno šolo Vito-
marci.

Ulična vadba

Amadej Gavez

občinska uprava/društva

Čez poletje smo imeli dvakrat predstavitev Street 
workout opreme in sicer 24.6.2021 in 7.8.2021. 
Predstavitev je s sofinanciranjem ESRR-ja finan-
ciral projektni partner v projektu »Športni park 
Vitomarci« Andrej Toš s.p., predstavitev pa je iz-
vedlo društvo Dream Gym Team. 

Vaje nam je pokazal Timotej Ivančič, ki se že dol-
ga leta ukvarja z »ulično telovadbo« ali kaliste-
niko. Ti predstavitveni treningi so se predvsem 
navezovali na pravilno izvajanje vaj in seveda ra-
zlične vaje, ki jih naša ulična oprema omogoča. 
Če želite videti še več vam priporočamo, da 
Timoteja poiščete na spletnih omrežjih kot je In-
stagram, pod imenom timifire1992, kjer redno 
objavlja različne vaje.

Amadej Gavez

Predstavitev Street workout opreme

Otvoritev stolpa na Ostragovi 
in Kolesarski dan

8.8.2021 smo uradno otvorili stolp na Ostragovi. 
Stolp je sofinanciran s strani Evropskega kmeti-
jskega sklada za razvoj podeželja in je ena izmed 
pridobitev na katero smo zelo ponosni. Ponuja 
enega najlepših razgledov v naši okolici in nad-
strešnica zraven ponuja možnosti za druženje, 
počitek kolesarjem, piknike, prireditve in ra-
zlične dogodke. 

Na otvoritvi smo tradicionalno postavili tudi klo-
potec pod okriljem Društva vinogradnikov. Ob 
otvoritvi razglednega stolpa na Ostragovi smo 
s Turističnim društvom Vitomarci priredili tudi 
»Tour de Vitomarci« oz. »Kolesarski dan«.

Stolp na Ostragovi z nadstrešnico

Otvoritev stolpa

14               Novice občine Sv. Andraž



Vodja kolesarjenja je bil bivši mladinski prvak 
Luka Sagadin, ki prihaja iz občine Cirkovce. Prva 
tri mesta so zasedli Gašper Hanžel, Feliks Zorec 
in Danijel Podgoršek. 

občinska uprava/društva

S kolesarskim dnevom smo spodbujali zdrav živl-
jenjski slog, rekreacijo in športno aktivnost tako 
mladih kot starejših občanov, zraven tega pa tudi 
promovirali slovenjegoriško kolesarsko pot, ob 
kateri lahko kolesarji spoznavajo bogato kultur-
no in naravno dediščino občine ter doživijo tudi 
raznovrstno kulinarično in vinsko ponudbo. 

Tour se je pričel z zbiranjem pri Turistični kmeti-
ji Pri kapeli ob 11. uri, od koder je bil 11.30 tudi 
štart. Na cilj, na Ostragovo, so kolesarji v sprem-
stvu PGD Vitomarci prispeli nekaj po 14. uri. 
Tam so se okrepčali z okusnimi gibanicami, ki 
so jih pripravile gospodinje iz Društva gospodinj 
Vitomarci, navijačem pa je dogodek s svojimi pe-
smimi popestrila talentirana Urška Edina. 

Društvo gospodinj je pripravilo okusne 
gibanice

Kolesarji in sodelujoči

Amadej Gavez, Julija Zagoršek

Dan Podeželskih hiš - Hrgova 
hiška

V soboto, 14. avgusta je pri Hrgovi domačiji po-
tekal celodnevni dogodek, »Poti podeželskih 
hiš« - HRGOVA HIŠKA, ki sta ga organizirala 
Turistično društvo Vitomarci in ZRS Bistra Ptuj 
v okviru mednarodnega projekta Interreg.

Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah je s Hr-
govo domačijo podpisala Sporazum o poslovnem 
sodelovanju za vzpostavitev turističnega produk-
ta »Poti podeželskih hiš«, na podlagi katerega je 
sedaj v projekt vključena kot sodelujoči partner.

Gre za čezmejni projekt, katerega cilj je, da pode-
želske hiše na obeh straneh slovenske in madžar-
ske meje (izbrane iz celotnega programskega 
področja na podlagi javnega natečaja) na podlagi 
razvite metodologije dosežejo skoraj enako ra-
ven turističnih storitev, tako da bo oskrba enot-
na. Program „Poti podeželskih hiš“ služi za vkl-
jučitev podeželskega območja v turizem.

Vsem kolesarjem se zahvaljujemo za udeležbo in 
čestitamo ob uspešno končani dirki. 

Otroci med izdelovanjem spominkov iz 
modelirne mase 
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Veseli nas, da Hrgova hiška skozi tradicijo živi 
naprej med občani in tako mladim kot tistim 
malo starejšim nudi prostor za kreativnost, 
učenje in razvedrilne dejavnosti. 

Na vroč avgustovski dan so tako za najmlajše v 
senci hiške potekale različne ustvarjalne delav-
nice, na katerih so nastale čudovite kreacije iz 
modelirne mase ali na papirju, udeleženci pa so 
si izdelali tudi lasten nakit.

Kulturni program 

Popoldan so občani na kulturno-glasbenem 
programu prisluhnili pesmim Komornega mo-
škega zbora Ptuj, nasmejali pa so jih člani Kul-
turno-umetniškega društva Vitomarci. 

občinska uprava/društva

Komorni moški pevski zbor Ptuj

Na tržnico z OVTARJEM

Tržnica lokalnih dobrot in izdelkov 

V soboto 14. 8. sta se pri sv. Andražu odvijala kar 
dva dogodka in sicer zraven Dneva podeželjskih 
hiš smo v sodelovanju z Las OVTAR organizirali 
tržnico v sklopu njihovega projekta »Na tržnico 

Imeli smo deset ponudnikov z vrhunskimi izdel-
ki, prodali pa smo tudi ogromno gibanic, ki jih 
naše gospodinje, po domače povedano, niso 
»folgale« pečt. 

Amadej Gavez

Ulična košarka

»Ulična« različica enega najbolj priljubljenih 
moštvenih športov, košarka 3 x 3, je letos v Tokiu 
doživela olimpijski krst. Šport, ki ima korenine 
pod uličnimi obroči in na lokalnih igriščih povsod 
po svetu in je v zadnjih letih postal vse bolj pre-
poznaven ter globalno razširjen, je pod okriljem 
Mednarodne košarkarske zveze od leta 2007. 

Ker v Turističnem društvu Vitomarci menimo, da 
je šport bistvenega pomena tako za zdravje kot 
za razvedrilo smo v Športnem parku Vitomarci 
na sončno poletno soboto, 7. avgusta,  organi-
zirali turnir v ulični košarki. Izvedba turnirja je 
bila v sklopu projekta »Športni park Vitomarci« 
sofinanciranega s strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

16               Novice občine Sv. Andraž

Julija Zagoršek

z OVTARJEM«. 



občinska uprava/društva

Ekipe Jagoda Všečka, Jama in Mladika 2 so za-
sedle prva tri mesta in si prislužile lepe denarne 
nagrade.

Vsem udeležencem še enkrat čestitamo!

Turnirja se je presenetljivo udeležilo kar 10 ekip, 
tako domače, kakor iz bližnje ter širše okolice. 
Navdušenje je bilo veliko, tekmovalci so pokazali 
močno zagretost in preživeli prijetno popoldne 
ob druženju ter tekmovalnem duhu.

Ulična košarka

Turnirja se je udeležilo 10 ekip

Julija Zagoršek

Nočitve v Hrgovi hiški

Hrgova domačija predstavlja izjemen spomenik 
ljudkega stavbarstva z začetka 19. stoletja. Je 
eden izmed ohranjenih primerov kmečkih ambi-
entov, ki pričajo o načinu življenja malega kmeta.
Danes se hiška uporablja v kulturne in turis-
tične namene. V hiši se nahaja muzej, kjer lahko 
obiskovalci skozi razstavne eksponate spozna-
jo kmečko življenje nekoč. Gospodarski del je 
preurejen za aktivnosti domačih društev, zraven 
tega pa ponuja pristno izkušnjo kako so živeli v 
preteklosti na podeželju v preprostem kmečkem 
domovanju, saj je tukaj mogoče tudi prenočiti 
„na slami“.

Prenočišče ‘‘na slami’’ 

Letošnja poletna sezona je sem pripeljala mnoge 
goste, tako iz Slovenije kakor od drugod iz Evrope 
(Češka, Poljska, Nizozemska, Italija, Nemčija). 
Letos je bilo pestro, saj smo tukaj v dveh mesecih 
zabeležili kar 90 nočitev.
Povratne informacije so bile zelo pozitivne, gost-
je so bili namreč nad hiško in samim vaškim 
okoljem navdušeni. Otroci so uživali predvsem 
zaradi spanja na slami, kar je bila zanje prava do-
godivščina, odrasle pa je očaral pridih zgodovine 
V Turističnem društvu se že pripravljamo na 
naslednjo sezono, saj bomo do takrat ponudbo 
še izboljšali. Med drugim je načrtovan zunanji 
tuš in stopnice, ki bodo omogočale lažji dostop 
do podstrešja oz. spalnega prostora.
Veseli nas, da del naše preklosti tako živi naprej 
tudi v današnjem času.

Julija Zagoršek

Poletne dejavnosti                
Drušva gospodinj

12. 6. 2021 smo izvedle strokovno ekskurzijo na 
Kras. Dopoldan 24. 6. 2021 je v kuhinji potekala 
delavnica peke rogljičkov,  popoldan je po pro-
slavi sledila pogostitev. Štiri članice so 4. julija 
2021 sodelovale na tekmovanju pohanega piše-
ka, ki ga je organiziralo Vinogradniško sadjarsko 
društvo. 8. julija 2021 je potekala delavnica z 
otroci  počitniškega varstva - tri članice so pek-
le gibanice in jabolčni štrudelj. Gospodinje smo 
pekle gibanice za otvoritev razglednega stolpa na 
Ostragovi, ki  je bila 8. avgusta 2021. 12. avgusta 
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društva

Gospodinje na Krasu

V soboto 12. 6. 2021 smo se članice društva gos-
podinj odpeljale na strokovno ekskurzijo na 
Kras. Najprej smo si ogledale Botanični vrt v 
Sežani, v delu vrta cvetoče vrtnice, občudovale 
smo tudi dih jemajoče cedre, čudovit rastlinjak 
in številne druge rastline. Pot nas je nato vodila 

Gospodinje v Sežani

v Štanjel, do znane pršutarne Grča, kjer smo si jo 
tudi ogledale in izvedele nekaj o postopku tradi-
cionalne priprave pršuta. Poizkusile smo doma-
če dobrote iz pršutarne in kraško vino teran. Na-
slednji cilj je bila stara kraška vasica Štanjel, kjer 
smo se sprehodile po znamenitih štanjelskih uli-
cah z bogato zgodovino, si ogledale vhodni stolp, 
kraško hišo, cerkev Sv. Gregorija, Ferrarijev vrt 
z beneško oblikovanim mostičkom, grad … Za 
konec smo si privoščile še pozno kosilo v tipični 
kraški gostilni. V poznih popoldanskih urah je 
sledil povratek proti domu, kamor smo prispele 
v večernih urah polne prečudovitih utrinkov in 
ogledov skozi celi dan.

Elizabeta Kosec

Jesen je za vinogradnika        
najlepši čas

Res je da je jesen čas, ko imajo kmetje največ 
dela, saj pospravljajo pridelke za katere so garali 
preko celega leta. Za vinogradnike in sadjarje pa 
je to tudi obdobje, ko je poplačan ves trud, delo 
in skrbi.

Kljub obilici dela pa člani Vinogradniško-sadjar-
skega društva vedno najdemo čas za pripravo 
dogodkov, udeležbo na dogodkih in prijetno dru-
ženje, seveda vse v skladu z navodili NIJZ.

Društveno ocenjevanje vin

Vinogradniško-sadjarsko društvo Vitomarci in 
Vinogradniško-sadjarsko društvo Juršinci sta že 
osmo leto skupaj organizirala društveno ocenje-
vanje vin. Letos je ocenjevanje potekalo 5. maja v 
Lovskem domu Juršinci. Vina vinarjev VSD Jur-
šinci in Vitomarci so dosegla povprečno skupno 
oceno 18,03. Ocena je dokaz, da so vina so od-
lična. Zagotovo se jih splača poskusiti, zato lepo 
vabljeni med naše lokalne vinske kleti.

Pohani pišek

V nedeljo 4. 7. 2021 se  je na trgu pred cerkvi-
jo odvijalo zanimivo tekmovanje med lokalnimi 
društvi in sicer v pripravi pohanega pišeka. Ker 
so na lanskem tekmovanju najboljšega pohanega 
pišeka prepričljivo pripravile članice Vinograd-
niško-sadjarskega društva, je našemu društvu 
pripadla čast in dolžnost organizacije letošnje 
prireditve. Vreme nam je bilo naklonjeno, odziv 
občanov pa je bil odličen. Strokovna komisija je 
imela težko delo, določiti zmagovalca. Izkazalo 
se je, da je letos najboljšega pohanega pišeka pri-
pravila ekipa Strelskega društva Trap Vitomarci. 
Čestitamo!

Simbioza okusov

V četrtek 24. junija je bila na trgu pred cerkvijo 
proslava ob Dnevu državnosti. Druženje se je na-
daljevalo v E(t)noteki. V organizaciji našega dru-
štva je bila organizirana izvirna prireditev Sim-
bioza okusov. Gre za degustacije različnih vin v 
kombinaciji s siri in različnimi vrstami marme-
lad. Simbioza okusov, ki se je pri tem razvila no- 
benega izmed udeležencev ni pustila ravnoduš-
nega.
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smo izvedle delavnico peke medenjakov z ude-
leženci počitniškega varstva. Sodelovale smo z 
KUD-om na Večeru branja in glasbe, kjer so pev-
ke nastopile s pesmijo Le predi dekle, predi. 25. 
8. 2021 na prireditvi Poezija in vino smo pripra-
vile obložene kruhke, spekle kvasenice in rogljič-
ke ter zapele pesem Je ptička priletela z dežele 
Štajerske. 

Elizabeta Kosec



društva

Postavitev klopotca

Tradicionalna postavitev klopotca je potekala v 
nedeljo, 8. avgusta 2021. Tokrat smo postavitev 
klopotca združili z otvoritvijo razglednega stolpa 
na Ostragovi. Tako novo pridobitev v naši občini 
dopolnjuje tudi klopotec kot simbol slovenskih 
vinogradnikov in znanilec zorenja grozdja.

Obisk občanov je bil odličen, prireditve pa sta se 
udeležila tudi gospod župnik Mirko Krašovec in 
županja Darja Vudler.

Naša letošnja ekipa

Strokovno potepanje po Kozjanskem

 V torek 17. avgusta 2021 smo se člani in simpati-
zerji našega društva z avtobusom odpravili proti 
Kozjanskemu. 

Najprej smo si v Šmarju pri Jelšah ogledali mu-
zej baroka in romarsko cerkev svetega Roka. Sle-
dila je malica in degustacija v Virštanju na kme-
tiji Škorc, ki je zgled družinske kmetije in sožitja 
treh generacij.

V Kozjanskem parku so nam predstavili pomen 
zaščitenega območja narave in možnosti kmeto-
vanja na takem območju. 

Navdušil nas je srednjeveški trg Pilštanj, še pose-
bej izvedba učne ure v muzejski učilnici.
Prijeten dan smo zaključili v Imenem v kleti 
Emino z degustacijo in poznim kosilom. Polni 
novih izkušenj in lepih vtisov ter z željo po novih 
druženjih, smo se vrnili domov.

V cerkvi svetega Roka

Do sedaj je bila jesen lepa, vremenske neprilike 
pa so nam v veliki meri prizanesle. Naj ostane 
tako tudi naprej. 

Člani Vinogradniško-sadjarskega društva vam 
želimo veliko veselja, dobre volje in užitkov ob 
pospravljanju in degustaciji pridelkov za katere 
smo se trudili preko celega leta. Kleti pa naj bodo 
polne sladkega mošta, da bomo imeli dovolj kva-
litetne vinske  kapljice za boj proti različnim 
nadlogam modernega časa. 

Ivanka Čeh

V kolikor nam bo epidemiološka situacija omo-
gočala, vas vse vabimo na prihajajoče dogodke v 
organizaciji našega društva. O datumih in loka-
cijah boste pravočasno obveščeni.

Strelska sezona 2021

Strelska sezona je sicer v teku, vendar zelo okr-
njena zaradi situacije Covid- 19. Žal je izvedba 
tekmovanj na državni ravni izvedena le v naj-
nujnejšem, da vsaj reprezentantje  naberejo ne-
kaj tekem. Taka situacija je predvsem pri sekciji 
zračna puška, kjer so tekmovanja v zaprtih pros-
torih. V ostalih nižjih ligah pa je praktično vse v 
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mirovanju. Izvedbe tekem so na ramenih izvajal-
cev,  vendar zaradi vedno spreminjajočih zahtev 
NIJZ  le-teh preprosto nihče noče prevzeti.

Edino v sekciji TRAP tekmovanje poteka tekoče, 
tekme so na odprtem, treba pa se je držati pravil 
NIJZ. Sled tega pa lahko spremljate odlične re-
zultate našega reprezentanta Tadeja Kostanjevca 
na državnem, kakor tudi na mednarodnem nivo-
ju.

Upamo, da bomo situacijo lahko izboljšali v je-
senskem času, predvsem v delu z mladimi in 
izvedbo kakšnih tekem.  Na letošnjem pohanju 
pišeka, pa je komisija našo ekipo izbrala kot naj-
boljšo v izvedbi in tako nas za prihodnje leto čaka 
izvedba tekmovanja v pohanju ali kakšni bolj za-
htevni recepturi.

Vsem tekmovalcem želimo odlične rezultate in 
uspešno strelsko sezono.

Ekipa pri pohanju pišeka

20. Sandijev memorial        
CAR-ski turnir in praznik 

športa v Vitomarcih

Igrišče Vitomarci

Spremljali  smo  bogat  športni  program, v kate-
rem se je v 6 tekmovalnih  dnevih zvrstilo  preko  
88  ekip  in  obilica  ljubiteljev športa. Turnir, ki  
ga  klub  malega  nogometa  Vitomarci  prireja  
v spomin  na  preminulega  igralca  kluba  Toš  
Sandija  in  letos  tudi  kot  obeležen  spomin  na  

Gledalci  so  spremljali  zanimive  tekme,  največ 
znanja  pa  sta  pokazali  Bar  Pod  Cerkvico  in  
»Slovensko  Hrvaški    dream  team « MP  Car  
mont, ki  sta  se  pomerila  v  finalu.  Tako  se   je  
ekipi  MP Car  Mont  uspelo  obraniti  krono  iz-
pred  dveh  let in  pod  istim  imenom  tretjič  os-
vojiti  tudi  enega izmed  prestižnejših  turnirjev  
v  Sloveniji. Vse tekme so sodili  priznani malo-
nogometni sodniki Uroš Hozjan, Iztok Milošič, 
Gorazd Kodrič in Dušan Turk. 

Finalisti - člani

Marjan Horvat
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prvega predsednika  kluba  Jožeta  Bračka, ker 
bil odlično obiskan. Pester  večdnevni program,  
je  ponudil  veliko  odličnih  tekem,  bilo je  obilo  
spremljevalnega  dogajanja,  ognjemet, zabave in 
dobre volje. 



Prvaki člani CAR MONT

Naj  igralec  Hrvaški  reprezentant  Kristi-
jan Postružin.

V  najboljšo  peterko  turnirja  so  bili  izbrani  
vratar turnirja  Nik  Plestenjak  (bar  pod  Cerkvi-
co),  naj več  zadetkov  je  dosegel  Vedran  Ma-
toševič  (Car mont),    naj  igralec  pa  je  postal  
Postružin  Kristijan,  ki  prihaja  prav  tako  iz  
vrst  ekipe  Car  mont.

Idealna peterka v družbi organizatorja 
Darka Rojsa

Prijatelji  Car  mont  in  Klateži  iz  Celja  
med veterani 

Med  veterani  v  konkurenci  35  plus  smo  videli  
5 ekip.  Kategorija  nad  45  let  v  konkurenci  3  
ekip  so bili  najboljši  igralci  KMN  Klateži  iz  
Celja  (Adrinjek,  Adamič,  Brečko…),  pod  vodst-
vom  legendarnega  Boro  Simiča  -  Šabca.  V  zelo  
kvalitetnem turnirju  veteranov  (35  plus)    smo  
videli  na  igrišču  največja  nogometna  imena  
in  obilico  nekdanjih  reprezentantov  v  futsa-
lu  in  nogometu.    V  dresu  zmagovalcev    ek-
ipe  Prijatelji  (Šnofl,  Rusmir, Mitrakovič,  Jolič,  
Golob,  Marot…)    je  blestel  Joviša  Kraljevič, ki  
je  postal  MVP  turnirja,  drugo mesto  osvojili  
igralci  ekipe    Andiamo,  (Nastja in  Aleš  Čeh,  
Murat,  Arsič),  tretje  pa  lanskoletni zmagov-
alci  slaščičarna  Jasmina  iz  Svetega  Jurija ob 
Ščavnici. 

Mladinci in otroci 

V  mladinski  konkurenci  do  19  let  so  bili  na-
jprepričljivejši  igralci  Pizzerije  ANDIAMO,  ki  
so  v  finalu  ugnali  domačo  ekipo  KMN  Vito-
marci.  Zmago  v  kategoriji  U15  so  dosegli  ig-
ralci  ekipe  Hasta La  vista,  U13  Hiša  Daril  
Ptuj,  U11  KMN  domači mladi  upi  KMN  Vito-
marci,  pod  taktirko  trenerja Danilota Pučka, 
U9  pa  ekipa  ŠD Juršinci Junior. Videli  smo  
tudi  revijalno  tekmo  predšolskih  otrok, kateri 
so poželi največ aplavza… 

Vitomarci na prestolu 

V  kategoriji  med  zaselki  občine  so  največ  no-
gometnega  znanja  pokazali  ekipi  Vitomarcev  
graba,  Drbetincev    in  Hvaletincev.  V  finalu  
so  bili najboljši  Vitomarčani  in  se  povzpeli  na  
tako  želeni vrh. 

V  sklopu  turnirja  je  bilo  odigrano    pokalno  
tekmovanje  DMN  Lenart  lige  in  izpeljan  zakl-
juček nogometne šole KMN Vitomarci. Na  koncu  
lahko  rečemo  le,  letvice  so  postavljene  visoko,  
iskrena  hvala  vsem  ekipam,  nastopajočim,  
sponzorjem,  podpornikom  županji  ga. Darji 
Vudler Berlak. Letošnji  festival  Vitomarškega  
nogometa  bo  ostal  v  lepem  spominu,  kot  na-
jvečji  in  najprestižnejši doslej.

Drago Rojs

društva
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Veteranska liga Slovenskih 
goric

V nedeljo 20. junija se je končala Veteranska liga 
Slovenskih goric s podelitvijo pokalov najbol-
jšim, kjer je naslov prvakov osvojila ekipa Vito-
marci Car mont.

Liga, ki je bila letos polna znanih imen pred-
vsem v ekipah Picerije pir Mici, Vitomarcev in 
Mizarstva Širovnik Selce, (Pavlovič, Čeh Nastja 
in Aleš, Žnuderl, Golob,  Jolič, Mitrakovič, Šno-
fl, Karič, Rusmir …), je bila osrednjo nogometno 
tekmovanje te pomladi v širšem prostoru.

Prvaki veteranske lige KMN Vitomarci

Tekmovanja so potekala ob petkih in nedeljah po 
raznih igriščih sodelujočih klubov iz Slovenskih 
goric (Vitomarci, Voličina, Gabrnik, Cerkvenjak, 
Lenart…) .

Tekme so bile zanimive in napete. Ogledalo si jih 
je veliko gledalcev. Celotno ligo je sodil priznani 
sodnik Turk Dušan. Vodja tekmovanje je bil Pe-
ter Gomzi.

Špalir prvakom

Drago Rojs

Turnir generacij v spomin na prvega predsedni-
ka kluba Jožeta Bračka, ki je potekal med 10. in 
12. septembrom v Športnem parku v Drbetincih, 
je za nami. V športnem in prijateljskem duhu 
smo spremljali zanimive tekme, rezultat tokrat 
ni bil prvotnega pomena,  pa vseeno je prav, da 
zapišemo, da so v kategoriji U13 bili najboljši 
KMN Vitomarci, v kategoriji 50 plus KMN Dom-
ino gostilna pri Antonu, v članski kategoriji pa 
ŠD Juršinci. Turnir se je zaključil z ligaškimi tek-
mami veteranske lige, kjer je domača ekipa Vito-
marcev suvereno opravila z Lormanjem. Skupaj 
smo tako v treh dneh na delu videli 18 ekip, ve-
liko mladih nadobudnih nogometašev, druženje 
več generacij in tako lahko zapišemo, da je do-
godek dosegel svoj namen.  

Turnir generacij v spomin na 
Jožeta Bračka

Turnir generacij

Drago Rojs
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Zahvala

Zahvaljujemo se Knjižnici Ivana Po-
trča Ptuj za darovanih 434 knjig,                                                                                 

ki smo prejeli ob praznovanju                                    
visoke okrogle obletnice zapisane kul-
turno prosvetne dejavnosti v Vitomar-

cih. 

15. februarja 1891                                                  
smo namreč obeležili 130 let od ustano-

vitve Bralnega društva Vitomarci.

KUD Vitomarci

Knjižničarka KUD Vitomarci Ema 
Ilešič z direktorico Knjižnice Ptuj,                      

Mileno Doberšek

Postal sem eden izmed    
občanov

Županja Darja Vudler Berlak me je nagovori-
la s povabilom, da napišem članek za občinsko 
glasilo občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah 
(v nadaljevanju: Sv. Andraž). Njeno vabilo sem 
z veseljem sprejel, saj sem pred kratkim postal 
občan te občine. Na upravni enoti Ptuj sem na-
mreč nedavno prijavil novo stalno bivališče na 
naslovu Drbetinci 2, kar pomeni, da je moje stalo 
bivališče v župnišču župnije Sv. Andraž. Postal 
sem član oziroma občan Občine Sv. Andraž in 
eden izmed vas. Razlog za spremembo mojega 
stalnega bivališča je moje poslanstvo na župni-
ji Sv. Andraž. S prvim avgustom 2021 sem na-
mreč na podlagi dekreta Nadškofije Maribor 
postal župnijski upravitelj župnije Sv. Andraž.  

Takoj po prihodu v občino Sv. Andraž sem za-
čutil iskreno dobrodošlico s strani županje Dar-
je Vudler Berlak ter osebja Občinske uprave. Že 
prvi teden smo se skupaj z nekdanjim župnij-
skim upraviteljem Jankom Babičem srečali v

V župniji Sv. Andraž sem na podlagi dekreta 
nadškofije Maribor začel delovati kot duhovni 
pomočnik prvega novembra 2019. S prvim av-
gustom 2021 pa sem postal župnijski upravitelj 
s pravicami in dolžnostmi župnika. Skoraj dve 
leti delovanja in sodelovanja v župniji in občini 
Sv. Andraž mi je torej omogočilo, da sem dobro 
spoznal »dihanje« župnije in občine. Ker pišem 
za občinsko glasilo, v nadaljevanju opisujem naj-
prej moje vtise v zvezi z občino.

Nadškof msgr. Alojz Cvikl mi je ponudil prevzem 
župnije Sv. Andraž v junija letos. Ponudbo sem z 
veseljem sprejel, ker sem kot duhovnik zavezan k 
oznanjevanju evangelija. Delovanje v tej župniji 
v vlogi duhovnega pomočnika pa mi je dalo veli-
ko priložnosti, da sem spoznal prijazne župljane 
in občane. Tako mi je župnija Sv. Andraž prirasla 
k srcu. Veseli me, da je med občino in župnijo Sv. 
Andraž utečeno dobro sodelovanje. To je opazil 
tudi nadškof Cvikl ob priliki praznovanja 500 
letnice obstoja župnije v začetku septembra leta 
2019. Kmalu po tem praznovanju mi je nadškof 
ponudil mesto duhovnega pomočnika v župniji 
Sv. Andraž. Svoj vtis o sodelovanju med občino 
in župnijo je izrazil takole: »Občina in župnija 
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prostorih Občine. Nekaj dni pozneje pa smo se na 
vabilo županje zbrali na skupnem kosilu v sesta-
vi županje Darje Vudler Berlak, direktorja občin-
ske uprave Mirana Čeha, župnijskega upravitelja 
Janka Babiča, mojega starejšega brata Janeza in 
mene. Med navzočimi navajam tudi brata Jane-
za. Zakaj? Brat Janez je tudi duhovnik, starejši 
od mene. Pred leti je imel zlato mašo, se pravi 
50 let duhovništva. Štirideset let je bil nadžup-
nik in dekan v Rogaški Slatini. Ko je toliko zbo-
lel, da ni mogel več bivati sam, sem ga sprejel v 
svojo oskrbo, da doživlja bratsko solidarnost in 
se vključuje tudi v obhajanje skupnih svetih maš. 

V času mojega delovanja kot duhovni pomočnik 

Vsa srečanja z gospo županjo, s člani Občinske 
uprave in z občinskimi svetniki odražajo medse-
bojno spoštovanje, pripravljenost za sodelovanje 
v duhu duhovnih vrednot, ki jih poznamo iz Je-
zusovega življenja in nauka. Čutim, kako deluje 
vzajemna odgovornost za našo sedanjost in pri-
hodnost. Številne skupne naloge lahko uresniči-
mo le, če so naši odnosi odprti in iskreni. Tako 
lahko občanom in župljanom prinašamo veselje, 
ki se pomnoži v dobrih družinskih odnosih. Moje 
posebno poslanstvo je seveda predvsem oznanilo 
o ljudomilosti Boga, ki nas je ustvaril po svoji po-
dobi in nas združuje na lokalni in globalni ravni. 
Pomen tega poslanstva je razlog posebnega vesel-
ja, da me je gospa županja ob mojem imenovanju 
za upravitelja župnije poklicala iz dopusta in mi 
čestitala. Sporočila je tudi, da je za sodelovanje 
pri »primopredajni« maši v nedeljo 1. avgusta 
delegirala podžupana Tomaža Toša. Podžupan 
se je v imenu Občine s simboličnimi darili pri-
srčno zahvalil nekdanjemu župnijskemu upravi-
telju Janku Babiču, meni pa je izrekel prisrčno 
dobrodošlico. Za vsa znamenja naklonjenosti in 
prijaznega sodelovanja v iskanju najboljšega, kar 
premore naše srce, se iskreno zahvaljujem vsem 
odgovornim osebam v Občinski upravi.

Po navedenih srečanjih z gospo županjo so sle-
dila še srečanja ob raznih dogodkih. Najbolj sem 
si zapomnil srečanja ob letošnji Veliki noči. Na 
velikonočno soboto sem po vaseh blagoslavljal 
velikonočna jedila. V Novincih je bila med prina-
šalci velikonočnih jedil tudi županja, ga. Darja. 
Ker je bila športno oblečena, je nisem takoj pre-
poznal. Po blagoslovu velikonočnih jedil sva z 
gospo županjo izmenjala nekaj prijaznih besed 
in si voščila blagoslovljene velikonočne praznike. 

sem spoznal tudi velik del vernikov župnije Sv. 
Andraž. Tudi z njihove strani sem začutil is-
kreno dobrodošlico in željo po dobrem sodelo-
vanju. Največkrat sem se srečal s ključarjema 
Janezom Druzovičem in Janezom Hanželom in 
člani župnijskega pastoralnega sveta. Pozoren 
sem bil na njihov čut za župnijo, na njihovo za-
vzetost in samoiniciativnost, ki se je odražala v 
njihovih pobudah v dobro župnije.  Vesel sem 
»novih« orgel,  zavzetosti cerkvenih pevcev ter 
dveh organistk, ki bivata v župniji,  Nike Roj-
ko, ki je hkrati tudi pevovodkinja in Aleksan-
dre Fras, ki se je pred kratkim vrnila v župnijo.  

Veselim se iskrene zavzetosti mežnarjev Janeza 
Frasa in Marjance Dah, pa tudi vseh drugih, ki 
sodelujejo pri bogoslužju. Gotovo smo vsi veseli 
ministrantk in ministrantov. V duhu našega te-
meljnega poslanstva bomo lahko priklicali Bož-
ji blagoslov nad vso župnijo, da bo sodelujoče 
skupine mogoče razširiti in vse spodbuditi k 
samoiniciativnosti. Posebej sem vesel znamenj 
pripravljenosti za karitativno dejavnost. Vesel 
bom vseh članov župnije, ki bodo pripravljeni 
sodelovati v pomembnem poslanstvu 
skrbi za najšibkejše člane naše skupnosti.  
Ena glavnih župnikovih nalog v župniji je verouk. 
Veselim se, da v župniji Sv. Andraž delujeta kar 
dve katehistinji, Irena Rižnar in Helena Fijačko. 
Z obema se v tem času dogovarjam o izvedbi ve-
rouka. Ob tem pa se veselim tudi dejstva, da je 
vodstvo šole Cerkvenjak –Vitomarci naklonjeno, 
da se verouk še naprej izvaja v prostorih šole. 
Gospa županja pa to srčno podpira.

G. Krašovec ob blagoslovu nove        
pridobitve na Ostragovi
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Na koncu bi želel še opozoriti, da se tako Občina 
kot tudi župnija imenujeta Sv. Andraž v Sloven-
skih goricah. Zavetnik obeh ustanov je torej sv. 
Andrej, ki je hkrati tudi zavetnik Nadškofije Mari-
bor. Iz tega razloga sem se sv. Andreju in Antonu 
Martinu Slomšku vedno priporočal. Sedaj pa me 
je Bog poslal v Občino in župnijo Sv. Andraž, da 
skupaj naredimo čim več dobrega. Naj nam bo sv. 
Andrej še naprej dober priprošnjik in zavetnik! 
 

Mirko Krašovec,  župnijski upravitelj

Veselo v vrtec

Ko sem se odločala za poklic vzgojiteljice, sem 
bila zelo mlada. Predvsem je prevladovala misel, 
da je dovolj imeti otroke rad. V marsikateri glavi 
je nastala idealna slika o delu z majhnimi otroki. 
Šele po večletni praksi sem se resnično posvetila 
spoznavanju tega poklica.

Odraščanje otrok z našim dajanjem čustvene to-
pline, z usmerjevalnimi dejavnostmi in v primer-
nih didaktičnih razmerah nas navdaja z radostjo. 
Še posebej, če otroci sledijo našim pričakovan-
jem.

Vrtec ni nadomestilo za domačo vzgojo, ampak 
jo le ustrezno dopolnjuje. Ob vstopu vanj otrok z 
drugimi otroki preizkuša komaj pridobljeno last-
no podobo. Ali takšno sprejme ali pa jo je prisil-
jen popravljati. 

Fotoutrinki iz vrtca

Kaj pa lahko naredimo, da bodo otroci odraščali 
čim bolje? Je kje mogoče dobiti nasvet ali recept?

Otroci pravzaprav potrebujejo človeka, ki smo 
si ga mi želeli med odraščanjem ali pa smo ga 
celo imeli ob sebi. Takšnega, ki zna vzpostaviti 
čustveno naklonjen odnos ter pravilno odmerjati 
meje in pravila.Morda bi bilo potrebno razmisliti 
o kakovosti in pristnosti odnosa z našimi otroki. 
Ta naj ne bi vseboval naših obremenjujočih pred-
stav o »idealni vzgoji«. Otrokom so za optimal 
ni razvoj lahko dovolj tudi ljudje, ki jih različno

September je za marsikaterega otroka mesec 
uvajanja v vrtec. Naša naloga je, da se otroci čim 
lažje navadijo na novo okolje, na nove ljudi v 
njem ter pravila v skupini in vrtcu. Vse strokov-
ne delavke se trudimo po najboljših močeh, da 
je to uvajanje čim bolj lahko, postopno glede na 
individualne potrebe otroka. 

V vzgojnem procesu ima vzgojiteljica izredno 
pomembno vlogo. Vzgojiteljica s svojo celostno 
prisotnostjo in izvirnim strokovnim pristopom 
spodbuja otroke k učenju in razvijanju intelek-
tualnih, psihomotoričnih in senzoričnih sposob-
nosti. Hkrati pa daje otrokom možnost za potrje-
vanje pridobljenih vedenjskih vzorcev.

Ali si lahko zaželimo še kaj boljšega za naše ot-
roke? Nezadovoljstvo se ne bi smelo pojavljati, 
vendarle pa se v praksi pogosto zgodi, da priča-
kovanja staršev niso usklajena z zahtevami vrtca 
in potrebami otrok. To povzroči napetost, nela-
godje ali drugačne stiske. Vzgojiteljice jih posku-
šamo rešiti po najboljših močeh, predvsem pa v 
dobrobit otroka. Nemalokrat pa se je potrebno 
prilagoditi celi skupini otrok.

Fotoutrinki iz vrtca
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Mateja Holc, vzg. predšolskih otrok,                           
Vrtec Vitomarci

spodbujajo pri oblikovanju lastne samopodobe. 
Najboljša vzgoja je pravzaprav rezultat čustveno 
obarvanega odnosa. 

Zato je za optimalni razvoj otrok potrebno obo-
jestransko in zadovoljivo sodelovanje, saj le to lah-
ko doprinese k dobremu počutju otrok in vseh nas.                                                                                                         
Zato le pogumno v novo šolsko leto novim izzi-
vom naproti!

Sodelovanje Vrtca Vitomarci 
in Potujoče knjižnice

Branje je za otroke izrednega pomena. Raziska-
ve kažejo, da se z branjem pravljic razvijajo je-
zikovne sposobnosti, spodbuja se kreativnost, 
vedoželjnost, domišljija, koncentracija, empati-
ja, predvsem pa povezanost med bralcem in po-
slušalcem.

Tega se zavedamo tudi vzgojiteljice v vrtcu, zato 
skoraj ne mine dan brez pravljice, vsaj kakšne 
pred počitkom. Takrat se otroci umirijo in jih 
pravljica popelje v svet sanj. V času dejavnos-
ti pravljico preberemo večkrat, se o njej pogo-
varjamo, jo aktualiziramo, po pravljici likovno 
ustvarjamo, jo poskušamo z igro vlog odigrati. In 
otroci so navdušeni. Ni otroka, ki mu pravljice ne 
bi bile všeč.

Ker imamo knjig v vrtcu zelo malo, se vzgojitel-
jice moramo znajti po svoje. Velikokrat prinaša-
mo v vrtec lastne knjige in jih izmenjujemo, naj-
večkrat pa si jih izposodimo iz knjižnice. Pri tem 
nam je veliko v pomoč Potujoča knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj, ki nas obišče dvakrat na mesec.

Pred pojavo virusa covid 19 so si tudi vrtčevski 
otroci lahko ogledali bibliobus in  prisluhnili 
pravljičnim uricam. Sedaj žal to ni mogoče. Upa-
mo, da se ti časi čimprej povrnejo.

Ob začetku novega šolskega leta nas je v vrtcu 
čakalo prijetno presenečenje. Potujoča knjižnica 
je Vrtcu Vitomarci, med drugim zaradi odličnega 
sodelovanja, podarila 120 odličnih in kakovost-
nih knjig. To so knjige, ki so jih v Potujoči kn-
jižnici odpisali, so pa lepo ohranjene in še kako 

aktualne.

Vzgojiteljice smo se knjig zelo razveselile in v eni 
od igralnic ustvarile pravo vrtčevsko knjižnico.  
S podarjenim gradivom se je vrtec obogatil in 
vemo, da bo to koristno za naše otroke.

Ob tej priložnosti se Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, 
oddelku Potujoče knjižnice, predvsem gospodu 
Bojanu Petku za podarjeno gradivo najlepše za-
hvaljujemo in se veselimo nadaljnjega sodelo-
vanja.

Vzgojiteljice Vrtca Vitomarci

26               Novice občine Sv. Andraž

vrtec/kronika kraja

Od aprila 2021 do konca avgusta 2021 so bili 
na pokopališču Vitomarci 4 pogrebi, umrla je 1 
občanka in 3 občani. 

Od aprila 2021 do konca avgusta 2021 se je v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah rodilo 
9 otrok, od tega 2 deklici in 7 dečkov. Srečnim 
staršem čestitamo.

Smrti:

Občinska uprava

Rojstva:

Kronika kraja



in memoriam

September 2021               27

In memoriam Jože Braček (19. 2. 1959 - 27. 5. 2021)

Spoštovani prijatelj, soigralec in prvi predsednik kluba  Jože!

Hitro, prehitro se je končala tvoje zemeljska pot. Velik športnik, borec na igrišču in ob njem. Skupaj 
smo se veselili zmag, se tolažili ob porazih. Nad našimi kraji so se zgrnili črni oblaki, ko smo izvedli, 
da si svojo zadnjo in najpomembnejšo tekmo izgubil.   

Spominjali se te bomo kot tistega entuziasta, ki je skupaj s svojimi somišljeniki, Vladotom, Albinom, 
Simonom, Milanom, Rudijem, Zvonkotom in drugimi postavil Vitomarce na nogometni zemljevid 
takrat države Jugoslavije in širše. V 80 letih si bil gonilna sila največjih malonogometnih turnirjev 
in prireditev daleč naokrog. S svojimi športnimi prijatelji iz domačega kraja, Voličine, Cerkvenjaka, 
Ptuja, Maribora si ogromno doprinesel k razvoju malega nogometa v Sloveniji. Bil si med ustano-
vitelji Slovenskega revijalnega pokala in Pokala občinskih prvakov Slovenije. Tudi pozneje si nam 
kot uspešni podjetnik zmeraj stal ob strani, pomagal in podpiral naše delovanje, pa naj si bo takrat 
ko smo igrali v 1. državni ligi ali na vaškem turnirju, nikoli nisi rekel ne. S tvojo dobroto si pomagal 
tudi veliko drugim klubom, skupinam daleč naokrog. Posebej nas je povezoval spomin na našega 
preminulega igralca in prijatelja Sandija Toša, kateremu v spomin smo se vsako leto srečavali na 
turnirju v Vitomarcih.

Vedno si ponosno oblekel dres z Vitomarškim grbom, katerega si sam narisal. Dragi Jože, večkrat si 
mi pripovedoval simbolni pomen grba, katerega sestavni del je zelen lipov list, simbol Slovenstva, 
o katerem si ti upal sanjati že leta 1984, ko je bil klub registriran pod tvojo taktirko, kot drugi klub 
malega nogometa v državi.

Tvoj / naš grb naj bo večni spomin nate, na tvojo dobroto, energijo in pripadnost, ki si jo dal klubu, 
kraju, občini, celotnim Slovenskim goricam in širše. Kot je v minulih dneh zapisal naš nekdanji ig-
ralec Andrej, tvoje besede so vedno bile: Vitomarci so velik klub. Da, lahko smo velik klub, a sedaj se 
žal poslavljamo od svojega največjega člana.

Tvoje dobrote ne bomo pozabili. Počivaj v miru, velik športnik, prijatelj in dobrotnik Jože!

Vsem domačim in ostalim žalujočim izrekam iskreno sožalje v imenu kluba malega nogometa Vito-
marci in v svojem imenu. 

Darko Rojs, predsednik KMN Vitomarci




