
22. občinski praznik

   NOVICE  OBČINE

  slavnostna izdaja

SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH



Spoštovane občanke in občani prisrčno vas 
pozdravljam ob praznovanju 22. občinskega 
praznika naše občine, ki pa bo letos nekoliko 
drugačen, kot smo ga bili navajeni v preteklih 
letih. Občinski praznik je čas, ko se spomnimo 
kakšnega dogodka iz preteklega leta na kat-
erega smo posebej ponosni, je čas, ko strnemo 
zaključke in pogledamo, kar smo v preteklem 
obdobju naredili in je priložnost, ko s priznan-
ji nagradimo tiste, ki so s svojim trdim delom 
in angažiranjem v občini storili nekaj več, ne-
kaj, kar jih je naredilo toliko bolj opazne, da so 
bili predlagani za dobitnike priznanj. Žal smo 
morali zaradi situacije postopek za podelitev 
priznanj začasno ustaviti, kar pomeni, da bomo 
postopek nadaljevali ob naslednjem občin-
skem prazniku, ko bomo priznanja slavnostno, 
tako kot se spodobi, prejemnikom tudi podelili.

 

Občinski praznik je vsako leto prav poseben 
dogodek. V naši občini smo ga vsako leto 
do sedaj praznovali in obeležili z različnimi 
prireditvami društev, ki so potekale skoraj cel 
mesec. Je čas praznovanja, ko smo vsako leto 
medse na osrednjo slovesnost povabili vas 
spoštovane občanke in občani, letos tega žal 
ne bomo mogli. Zato izdajamo ta slavnost-
ni bilten v namen počastitev praznika naše 
občine, ki bo vsaj malo pripomogel k temu, da 
se bomo počutili praznično. Na občinski stra-
ni socialnega omrežja Facebook se bodo zad-
njih 14 dni pred našim praznikom virtualno 
odvijali številni dogodki v organizaciji društev. 
Program si lahko ogledate v nadaljevanju. 

Dovolite, da se nekoliko ozrem skozi iztekajoče 
se leto, ki je bilo zaradi virusa zahtevno leto, 

vendar dokaj uspešno, saj smo uspeli realizirati 
veliko zastavljenih manjših in velikih projektov.  

Zagotovo je največji projekt letošnjega leta 
dokončanje ureditve infrastrukture Vitomarci 2. 
del, o čemer je bilo govora že veliko. Z uredit-
vijo celotne investicije in manjšega trg pred 
občinsko stavbo bomo zagotovo pridobili na 
urejenosti, prepoznavnosti in funkcionalnos-
ti naše občine, na katerega bomo vsi ponosni. 

Zaključili smo dva projekta iz projektov lokalne 
akcijske skupine LAS Ovtar. E(t)noteko – projekt s 
katerim smo obnovili dokaj zanemarjene kletne 
prostore v občinski stavbi, kjer je nastal čudovit 
večnamenski prostor, ki verjamem, da bo lahko 
hitro služil vsem deležnikom v naši občini, ko se 
bodo zadeve umirile in se bomo lahko ponov-
no družili. Drug projekt Športni park Vitomar-
ci nam je prinesel dragocen prostor za šport-
no udejstvovanje vseh generacij, igrala, ulična 
vadba, rusko kegljišče in ureditev nogometne-
ga igrišča so zagotovo pomembna pridobitev. 
Ob otvoritvi športnega parka smo otvorili tudi 
projekt WIFI4U, projekt evropske komisije, 
ki nam je prinesel brezžično omrežje v vseh 
pomembnih stavbah in območjih občine, dobi-
li smo 13 dostopnih točk na lokacijah v okolici 
cerkve, občine, pokopališča, Hrgove domačije, 
Večnamenske dvorane in osnovne šole. Že celo 
leto pa širimo tudi optično omrežje v ostale vasi 
v občini. Položenih je bilo dobrih 8 kilometrov 
optičnih kablov in cilj je, da do konca mandata 
celotno občino pokrijemo z optičnim omrežjem.

V občini spodbujamo izgradnjo malih komu-
nalnih čistilnih naprav, letos so bila porabljena 
vsa sredstva, ki jih bomo za ta namen rezervi-
rali tudi za leto 2021 in 2022. Sodelujemo pri 
pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, kjer bo na voljo 16 novih stavbnih par-
cel za mlade družine. Pričeli smo tudi z urejan-
jem pokopališča s postavitvijo panelne ograje, 
ki se bo nadaljevalo z izgradnjo kamnite zložbe 
za razširitev cestišča in bodočo ureditev vežice, 
za katero je že pripravljena idejna zasnova in 
je v pridobivanju projektna dokumentacija. 

Opravljali smo tudi manjša dela, ki se naz-
ven morda niti ne opazijo, kot vsako leto smo 
vzdrževali cestno omrežje, vzdrževali in urejali 
vodovod, letos na Ostragovi in v Novincih. Ve-
liko dela je bilo s pridobivanjem zemljišč tako 
za izgradnjo kolesarskih poti, kakor tudi za 
izgradnjo nove regionalne ceste. Na tem mestu 
se iskreno zahvaljujem vsem za sodelovanje.

“Za nami je zahtevno leto.”

Nagovor županje ob 22. občinskem prazniku



Zagotovo je področje izobraževanja fi-
nančno eden dražjih zalogajev za občins-
ki proračun, pa vendar smo se zara-
di potreb ponovno odločili povečati pol 
oddelka vrtca, saj se zavedamo pomembno-
sti natalitete v manjših podeželskih občinah. 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah se 
je uvrstila v zgornjo tretjino vseh slovenskih 
občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno 
raven življenja in jih odlikuje solidna in urav-
notežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev 
v sam vrh lestvice je občini prinesla SREBRNI 
ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2020. 

V življenju je kadarkoli in kamorkoli pogledamo 
skoraj vedno tako, da je potreb vedno več kot je 
financ in tako je tudi na nivoju občine. Če je potreb 
več, tehtamo ali lahko zadeve še malo počakajo 
ali pa si bo denar potrebno sposoditi. Druge ni. 
Ni vedno lahko dati prednost neki investiciji, ko 
je nekdo prepričan, da pa je na njegovem kon-
cu bolj potrebna. In prav zato ste nam zaupa-
li mandate, ker nam toliko zaupate, da bomo 
znali ustrezno določiti prioritete in hkrati imeli 
v mislih tudi tiste, ki zaenkrat še niso na vrsti. 

Tako v zasebnem kot poslovnem življenju zag-
ovarjam tezo, da če želimo doseči dobre rezu-
ltate si je potrebno najprej postaviti jasne cil-
je, kot drugo si je potrebno postavljati visoke 
cilje, nato narediti vse kar je v naši moči in se 
potruditi da bodo cilji postali rezultat. Zelo 
pomembno je, da pri tem dobiš tudi določeno 
mero podpore in hvala vam spoštovane občan-
ke in občani, da ste tista prava podpora in za-
gon, ki ga potrebujemo za uresničitev ciljev. 

Želim si, da sodelujemo z roko v roki, da občani 
vidite občino kot sogovornika, kot nekoga, ki 
vam bo po svojih najboljših močeh vedno stal 

ob strani in vam pomagal. In prav to, je v teh 
časih še kako pomembno, da si pomagamo.

Ob koncu nagovora bi se želela zahvaliti svojim 
sodelavcem v občinski in skupni občinski upra-
vi, občinskemu svetu za konstruktivno sodelo-
vanje pri sprejemanju odločitev pomembnih 
za našo občino, nadzornemu odboru, ostalim 
odborom in komisijam ter vaškim odborom za 
dobre predloge,  vsem predstavnikom društev, 
z vami družbeno življenje v občini dobi svoj 
pomen, vsem, ki z nami poslovno sodelujete in 
nenazadnje hvala vam spoštovani občani, da 
nas spodbujate in ste kritični do našega dela, vi 
nam dajete zagon zato, da se trudimo našo malo 
občino narediti prijazno tako nam občanom in 
tudi tistim, ki jih pot le začasno zanese k nam.  

Na prvem občinskem prazniku kot županja, sem 
citirala Henryja Forda, danes jih bom ponovi-
la, ker so primerne za uvod v nov začetek in 
v treh stavkih povedo bistvo. Rekel je takole: 
“Priti skupaj je začetek. Ostati skupaj je na-
predek. Delati skupaj je uspeh.” Spoštovani, 
verjamem, da bomo še bolj povezani delali sk-
upaj za napredek in razvoj naše lepe občine. 

Vse najboljše ob našem občinskem prazniku.

Darja Vudler Berlak, županja

Košarica lokalnih dobrot

Županja in direktor ob prejemu srebrnega
 certifikata za uspešni razvoj občine



Slikovni pregled leta ...

Andraške gospodinje zmeraj poskrbijo 
za naše brbončice

Člani civilne zaščite ob razkuževanju
 javnih prostorov

E(t)noteka je pomembna pridobitev za kraj

Gasilci pri rednem pregledu 
hidrantnega omrežja

Javno internetno omrežje je brezplačno 
dostopno na 13 javnih točkah v občini

Junija so ob cerkvi Sv. Andraža 
ustvarjali umetniki na placi Novorojenci so tudi letos 

prejeli sadiko lipe



Slikovni pregled leta ...

Idejna zasnova bodoče vežice

Najboljši pohan pišek izpod rok 
Vinogradiško sadjarskega društva Notranjost etnoteke

Novorojenci so tudi letos 
prejeli sadiko lipe

Ob zaključku vrtčevskih dni so županjo obiskali 
minimaturantje



Slikovni pregled leta ...

Optično omrežje se širi v vasi Slavšina, 
Novinci, Rjavci in GibinaProslava ob dnevu državnosti katerega program 

so pripravili v Kulturno umetniškem društvu 

Slovenske županje se redno srečujejo, 
fotografija je nastala ob srečanju v Lukovici

Sprejem ge. Martine Žele Ganza ob 
njeni upokojitvi

Športni park Vitomarci za vse generacije 
je bil predan namenu

Ureditev odvodnjavanja Vitomarci-DrbetinciTurnir generacij letos nadomestil Sandijev memorial

Župani petih občin dosegli pomemben premik 
na področju obnove vodovoda



Optično omrežje se širi v vasi Slavšina, 
Novinci, Rjavci in Gibina

Slikovni pregled leta ...

Štab civilne zaščite pri 
pakiranju pralnih mask

Urejenih je bilo čez 
7 km bankin

Vrtčevski otroci na tradicionalni 
trgatvi obrali ampelografski vrt

V letu 2020 smo očistili več 
kot 6 km jarkov

Za bogato letino je potreben dober 
rez trte, za kar poskrbijo v Vinograd-
niškem sadjarskem društvu Vitomarci

V februarju so nas obiskale maškare 
iz Vrtca Vitomarci

VS Bleščice in 
ŽePZ KUD Vitomarci

Županja je ob koncu šolskega leta 
sprejela devetošolce

     Center občine 
dobiva lepšo podobo



petek, 13. november 2020 
- ob 18:00,  Ljubezen na vasi, KUD Vitomarci

- od 18:00, Virtualna degustacija, Vinogradništvo SiSi, dogodek poteka v okviru projekta E(t)noteka

- ob 12:00, Uporaba defibrilatorja, Prvi posredovalci PGD Vitomarci 

- ob 17:00, Pravljična urica za otroke, KUD Vitomarci

- ob 18:00, Kuharska delavnica - Kvasenica iz pečice, Društvo gospodinj Vitomarci

- ob 18:00, Večerno branje za odrasle, KUD Vitomarci

- ob 18:00, Koncert pianistke Nike Rojko 

- ob 18:00, Najinih 30 skupnih let, KUD Vitomarci

Virtualni program ob 22. občinskem prazniku občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

sobota, 14. november 2020 

nedelja, 15. november 2020 

torek, 17. november 2020 

sreda, 18. november 2020 

petek, 20. november 2020 

sobota, 21. november 2020 

nedelja, 22. november 2020 

ponedeljek, 23. november 2020 
- ob 18:00, Ženski odrasli pevski zbor, KUD Vitomarci

- ob 18:00, Rokovanje z gasilnim aparatom, PGD Vitomarci
torek, 24. november 2020 

sreda, 25. november 2020 
- ob 17:00, Turistični dan v občini, Turistično društvo Vitomarci
četrtek, 26. november 2020 
- ob 18:00, Bralna urica za mlade, KUD Vitomarci
petek, 27. november 2020 
- ob 18:00, Vino v čaši pri Andraši - virtualno, Vinogradniško in sadjarsko društvo Vitomarci, 
Turistično društvo Vitomarci

- ob 18:00, Nagovor županje Darje Vudler Berlak ob 22. občinskem prazniku
- po nagovoru županje - virtualni prižig prazničnih luči

sobota, 28. november 2020 

nedelja, 29. november 2020 
- ob 10:00, Sveta maša v cerkvi Svetega Andreja ob Andraževi nedelji
petek, 4. december 2020 
- ob 18:00, Praznična kreativna delavnica ob Sv. Miklavžu, KUD Vitomarci
četrtek, 24. december 2020 
- ob 18:00, Prihod Božička, KUD Vitomarci

Vsi dogodki bodo potekali virtualno 
preko Facebook strani 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Grafično oblikovanje: Kristijan Majer


