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•	Prora~un	ob~ine	Sveta	Ana	v	2010	zna{a	
4.088,492	EUR

•	Vesele	boži~no	-	novoletne	praznike.	
V	letu	2011	vam	`elimo	sre~e,	zdravja,	 	
pozitivne	energije	in	izpolnitev	vseh	ciljev.

Martinovanje

Adventni venec
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IZ UREDNI[TVA

Kmalu se bo izteklo še eno koledarsko leto in upam, da se ga bomo lahko vsi spominjali z nasmehi 
na ustih in radostjo v srcu. Žal, je res, da nas v življenju doleti tudi marsikaj žalostnega, zaradi 
česar so naša srca nesrečna in potrta. Spoštovani, upam, da je bilo v letu 2010 slednjih trenutkov 
zelo malo ali jih sploh ni bilo in tako vam želim tudi za naprej.
V uredništvu Aninih novic smo sklenili, da za vas v tem božično-novoletnem času izdamo novo 
številko. Tudi tokrat smo se potrudili in vas, cenjene občanke, cenjeni občani, nagovorili k 
sodelovanju pri nastajanju našega lokalno-informativnega glasila. Hvala vsem, ki ste se odzvali 
vabilu in prispevali članke ter fotografije. Naj na tem mestu velja še enkrat poziv vsem, posebej 
tistim društvom, ki se v novicah niso še nikoli predstavili. Takih društev je v naši občini kar nekaj.
Občanke in občani! Želim vam, da bi v tej številki novic našli vsaj kakšno vsebino zase in podoživeli 
pretekle dogodke, ki so na tak ali drugačen način povezani z našo občino in nami, ki bivamo v 
njej.
Ob koncu vam v imenu uredniškega odbora želim srečno, zadovoljstva polno 2011. Naj vam 
čarobnost božično-novoletnih praznikov odpre srca za vse vaše najbližje in prijatelje, da boste 
zgled miru, solidarnosti in ljubezni vedno in povsod. Z željo, da novo leto prinese veliko uspehov 
in priložnosti za vse nas, se poslavljam.

Karmen Kaučič
odgovorna urednica

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
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@UPANOV UVODNIK

Osebno štejem za veliki dan, ki mi bo ostal dolgo 
v spominu, tudi dan lokalnih volitev. Bil sem vesel 
in ponosen, da ste mi ponovno zaupali vodenje 
občine. Res je, ni bilo protikandidata, vendar tudi 
to po svoje zgovorno nekaj pomeni. Iskrena hvala 
za vaše zaupanje.
Ne obljubljam vam posameznih projektov, ki bi jih 
mogoče kdo izmed vas pričakoval, da jih naštejem 
v nadaljevanju. Obljubljam le, da se bom tudi 
v prihodnje po svojih najboljših močeh trudil 
za dobrobit naše občine in vseh občanov Svete 
Ane. Prepričan sem, da nam bo tudi v prihodnje 
uspevalo dosegati dobre rezultate in izvajati 
projekte, ki bodo bogatili našo dušo in občinsko 
premoženje. Z novoizvoljenim Občinskim svetom 
je velika verjetnost, da bo to v prihodnje tudi 
uspevalo. Še naprej bomo posebno pozornost 
posvečali projektom, ki bodo izpolnjevali pogoje 
za sofinanciranje iz državnih ali evropskih skladov. 
To bomo pomagali urediti tudi vsem tistim našim 
občanom, ki se bodo na takšna sredstva prijavljali 
v okviru svojih gospodarstev.
Ob uspehih in zavidljivih rezultatih ter zavzetostjo 
velikega števila naših občanov pa včasih naše dobro 
razpoloženje in zanos pokvari nekaj posameznikov, 
ki nimajo občutka za naše skupno premoženje, 
kot so npr. naše občinske ceste. Nekateri še vedno 
mislijo, da največ zraste na cestni bankini in jo 
preorjejo v njivo, drugi spet svoje traktorje ob 
oranju vedno znova obračajo na občinski cesti, 
tretji ob svojih rednih kmetijskih opravilih na ceste 
nanesejo s svojimi stroji neverjetne količine blata, 
ki ga nikoli ne počistijo, kar predstavlja veliko 
nevarnost za prometne nesreče itd. Preprosto je 

Spo{tovane ob~anke in ob~ani !
Za nami je kar nekaj mesecev trdega dela od takrat, ko ste prebirali 
zadnjo številko Aninih novic pa do sedaj. Bili so lepi trenutki, ko 
smo se skupno veselili določenih dosežkov in uspehov, ki bodo še 
dolgo nepozabljeni, kot je npr. otvoritev naše nove večnamenske 
športne dvorane in otvoritev prenovljenega centra Svete Ane s 
pločniki in parkirišči.

treba razumeti, da tudi v primeru, če se nič ne 
zgodi, takšna nevestna dejanja povzročajo občini 
in s tem vsem nam velike stroške na področju 
vzdrževanja cest. Verjetno bi bilo bolj smotrno 
sredstva porabili za kaj koristnejšega.  
V osnovi gre za odnos, ki ga ti posamezniki morajo 
spremeniti, saj s takšnim početjem škodijo vsem 
nam. Nič nam ne pomaga lepa hiša in urejena 
okolica okrog nje, če se do nje pripeljemo po blatu 
in preorani cesti. Upam, da se bodo ti posamezniki 
našli v tem opozorilu in spremenili svoje početje. S 
tem bodo vsem drugim olajšali dneve, ko se jezijo 
in kličejo na občino, naj vendarle pristojne službe 
nekaj ukrenejo. 
V primeru neprestanega ponavljanja bomo 
v prihodnje morali resno razmisliti o skrajnih 
ukrepih, čeprav si sam tega najmanj želim.
Kljub tem resnim opozorilom, ki so sicer na mestu 
in nujno potrebna, pa smo vstopili v adventni čas, 
ki predstavlja priprave na božič in Novo leto, za 
mnoge najlepše praznike v letu. Temu dogodku 
zadnja leta posvečamo na Sveti Ani še posebno 
pozornost, saj našo farno cerkev v adventnem 
času osvetlimo z zeleno barvo, barvo upanja in 
miru. Ob tem času se zvrsti kar nekaj kulturnih 
dogodkov v osnovni šoli ali drugje, na katere vas 
vljudno vabim, da se jih udeležite. 
Tudi sam vam v teh prihajajočih praznikih 
želim miru v duši, veliko zdravja in poguma, da 
bomo zmogli premagovati vse ovire, ki se nam 
vsakodnevno postavljajo na naši poti.
Prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo.

župan
Silvo Slaček
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Poro~ilo s sej ob~inskega sveta
IZ OB^INSKE STAVBE

1. konstitutivna seja, 04. 11. 2010

Na tej seji so bodoči člani občinskega sveta 
najprej poslušali poročilo Občinske volilne 
komisije o izidu volitev v občinski svet in 
župana.
Na lokalnih volitvah 2010 za člane občinskega 
sveta občine Sveta Ana je kandidiralo 29 

kandidatov za devet sedežev v občinskem 
svetu in en kandidat za župana občine.
Kandidatura ene politične stranke za člane 
občinskega sveta pa je bila zavrnjena zaradi 
nepravilnosti.
Volivke in volivci so odločili, da bodo v 
mandatnem obdobju 2010-2014 sestavljali 
občinski svet naslednji izvoljeni kandidati:

1. Tom Nino KASTELIC, rojen 25. 4. 1974, Lokavec 6 a, 2233 SV. ANA
2. Karl ŠKRLEC, rojen 7. 9. 1965, Lokavec 37, 2233 SV. ANA
3.	 Franc	BRUHER,	rojen	12.		2.	1956,	Dražen	Vrh	46,	2233	SV.	ANA
4.	 Breda	ŠPINDLER,	rojena		11.	4.	1967,	Zg.	Ščavnica	31,	2233	SV.	ANA
5.	 Janez	BRANCELJ,	rojen	14.	9.	1949,	Zg.	Ščavnica	19,	2233	SV.	ANA	
6.	 Roman	REŽONJA,	rojen	23.	1.	1973,	Žice	54,	2233	SV.	ANA
7. Drago RUHITEL, rojen  19.  9. 1957, Kremberk 50, 2233 SV. ANA
8.	 Dušan	KOKOL,	rojen		18.	1.	1978,	Froleh	3,	2233	SV.	ANA
9. Leon RUHITEL,  rojen 2. 2. 1959, Sv. Ana 6 a, 2233 SV. ANA

Župan Občine Sveta Ana pa bo v naslednjem mandatu ponovno	Silvo	SLAČEK.
Občinski svet
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Novi pločnik ob pokopališču
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IZ OB^INSKE STAVBE

Po potrditvi vseh mandatov je novoizvoljeni 
občinski svet imenoval Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Breda 
Špindler, Leon Ruhitel in Dušan Kokol.

1. redna seja, 23. 11. 2010 
Na svoji prvi redni seji je občinski svet obravnaval 
6 točk dnevnega reda.
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega 

reda.
2. Pregled in potrditev sklepov 1. konstitutivne 

seje.
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana.
4. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 

2011 – prva obravnava.
5. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 

2012 – prva obravnava.
6. Pobude in vprašanja.
Ker se v prihodnje načrtujejo investicije na 
področju poslovne cone v Žicah, je morala občina 
urediti področje s potrebnim prostorskim aktom.

Občinski svet je pričel z obravnavo proračuna za 
prihodnji dve leti.
Za leto 2011 je načrtovano 4.088.492 EUR 
prihodkov in  3.967.859 EUR odhodkov.
Za leto 2012 je načrtovano 3.465.261 EUR 
prihodkov in 3.555.911 EUR odhodkov.

VEČJE	INVESTICIJE	V	LETIH		
2011 in 2012
V letu 2011 načrtujemo modernizacijo in 
rekonstrukcijo občinskih cest v višini 146.033 
EUR, in sicer za naslednje odseke:  Žice-Škof-
Perko, Žice-Kegl in dokončanje začete investicije 
na cestah Krivi Vrh-Gmajna in Zg. Ročica-Medved. 
V letu 2012 se bo izvajala modernizacija na cestah 
Lokavec-Pogled, Dražen Vrh-Zg. Velka (Župec) 
in uredil se bo del pločnika Kremberk- Ledinek. 
Nadaljevala se bo tudi investicija v rekonstrukcijo 
državne ceste R III-730 s kolesarsko stezo – etapa 
II do Derganca. 
Prav tako se bo v letu 2011 pričela investicija v 
Lokavcu »ureditev vaškega jedra Lokavec«, ki 
se bo zaključila v letu 2012. Ocenjena vrednost 
investicije je 500.000,00 EUR.
V 2011 bomo pričeli projekt »Energetsko 
učinkovita prenova javne razsvetljave«. Projekt 
bo večleten in bo zajemal obnovo celotne javne 
razsvetljave z energijsko varčnimi žarnicami.
Prav tako se bo v 2011 pričel projekt »Ureditev 
tržnice in razgledne ploščadi« v Sv. Ani.

Na področju ravnanja z odpadno vodo bomo 
nadaljevali investicijo » Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v Lokavcu« in nadaljevali s fazno 
izgradnjo cevovoda na območju Svete Ane.
Na področju opremljanja stavbnih zemljišč 
bomo izdelali OPPN za naselje Lokavec, pričeli s 
komunalno opremo v Sv. Ani, Lokavcu in obrtni 
coni v Žicah. Pri skupnem projektu »Celovita 
oskrba Slovenskih goric s pitno vodo« bomo v 
2011 sodelovali v višini 140.000,00 EUR.
Na področju pokopališke dejavnosti bomo pričeli z 
investicijo ureditve evangeličanskega pokopališča 
in ureditve parkirnih mest pod mrliško vežo. Na 
področju šolstva načrtujemo energetsko prenovo  
OŠ Sv. Ana in Lokavec in plačilo pogodbene 
obveznosti izgradnje telovadnice. 
Večina zgoraj navedenih investicij je dvoletnih in 
se nadaljujejo v letu 2012.

Precej sredstev bo namenjenih rednemu 
vzdrževanju občinskih cest.

Kanalizacija Lokavec
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IZ OB^INSKE STAVBE

Na področju črpanja Evropskih sredstev pa se 
izvaja investicija na področju Lokavca »Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu«, ki se bo 
končala leta 2013.  Projekt je vreden 681.000,00 

EUR in je delno (85 % upravičenih stroškov) 
sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

 VK

Ugotavljamo, da je vse več primerov, ko lastniki 
domačih hišnih živali za živali ne skrbijo dovolj 
dobro ali ko se jih naveličajo, jih preprosto zavržejo 
in spustijo v naravo nekje daleč od doma. Prav tako 
so lastniki domačih hišnih živali dolžni poskrbeti 
za nezaželeno rojstvo živali.
To morajo narediti tako, da v obdobju parjenja 
žival osamijo, poskrbijo za kontracepcijo ali žival 
sterilizirajo ali kastrirajo.
 Naša zakonodaja, konkretneje Zakon o zaščiti 
živali v svojem 11. členu nalaga: Skrbnik hišnih 
živali mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, 
sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo 
nezaželenih živali. 
Za mladiča, ki je zavržen, nikakor ne moremo 
reči, da je zaželen, torej je vsako ravnanje, ki je v 
nasprotju z navedenim členom, protizakonito in 
zanj je predvidena globa od 400 do 800 €, poleg 
tega pa je še dodatna globa od 400 do 800 € za 
namerno trajno ali začasno zapustitev (15. člen 
Zakona o zaščiti živali ). 

Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega 
pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer 
mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini 
zagotovljeno eno mesto v zavetišču.

RAVNANJE Z DOMAČIMI HIŠNIMI ŽIVALMI
Pri tem pa moramo vedeti, da oseba, ki zavrže 
domačo hišno žival ob kršitvi Zakona o zaščiti 
živali naredi tudi veliko	 finančno	 obveznost	
občini,	v	kateri	je	bila	žival	najdena. 
Tako stane  en oskrbni dan za psa v zavetišču 16 
EUR , za mačko 6 EUR plus DDV. Prav tako pa še nosi 
občina stroške kilometrine, ulova in sterilizacije. 
Občina je dolžna plačati stroške oskrbnine v 
zavetišču za najdeno žival do 30 dni. 
Tako znašajo okvirni stroški za odpeljanega psa v 
zavetišče, kjer naredijo kastracijo ali sterilizacijo 
za obdobje 30 dni bivanja 750 EUR. Ta znesek je 
dolžna plačati občina zavetišču, v kateri občini 
je bila žival najdena oz. iz katere občine je bila 
pripeljana. 
Zato ravnajmo z domačimi hišnimi živalmi 
odgovorno in načrtujmo, koliko jih bomo imeli, 
da jih ne bomo zavrgli, ko se jih bomo naveličali. V 
primeru, da zavrženo žival najdemo, pa poskušajmo 
najprej ugotoviti, da ni kje iz okolice ali se je samo 
izgubila. Namreč velikokrat se izkaže, da prehitro 
pokličemo zavetišče in naredimo stroške občini, 
žival pa med tem časom, ko jo pridejo iz zavetišča 
iskat, že najde lastnik.  

VK

IZ OB^INSKE STAVBE

ZATIRANJE PLEVELOV V (OZIMNIH) ŽITIH
KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO

Pravočasno zatiranje plevelov v ozimni pšenici, 
ozimnem ječmenu, rži in tritikali je za doseganje 
optimalnega pridelka neobhodno potrebno. Zatiranje 
plevelov omogoča žitu nemoteno rast, kar pozitivno 
vpliva na kakovost in količino pridelka. 
Jesensko zatiranje plevelov v ozimnih žitih je zelo 
priporočljiv agrotehnični ukrep. S tem že zgodaj 
preprečimo rast in razvoj plevelov in posevku 
omogočimo hitrejši razvoj in rast, ki na koncu pomeni 
tudi večji pridelek. 
Pleveli v posevkih ozimnih žit povzročajo škodo 
že takoj po vzniku. Čas zatiranja je pri tem zelo 

pomemben dejavnik.  Ne čakajmo do pomladi, ker 
v večini primerov uporabo herbicidov preprečujejo 
neugodne vremenske razmere (veter, vlažna tla, 
nizke temperature...).

Termin uporabe herbicidov je odvisen od termina 
setve, vremena in lastnosti plevelnih populacij na 
posameznih njivah. Žita imajo na splošno dobro 
tekmovalno sposobnost proti plevelom, če so posevki 
ustrezno gosti (več kot 400 rastlin na m²) in niso 
prizadeti od bolezni. Nekoliko slabšo tekmovalno 
sposobnost od ozimnih žit imajo običajno jara žita.
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KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO

Kdaj je v jeseni primeren čas za uporabo herbicidov?
Jesenska uporaba herbicidov pride v poštev pri 
zgodnjih setvah, ko imamo dolge in tople jeseni in 
je razvoj plevelov obsežen in hiter že v tem času. 
Hiter razvoj jesenskih plevelov (plezajoča lakota 
ali smolenec, vijolice, kamilice, srakoperec, mrtva 
kopriva…) lahko povzroči zastoj rasti žit, kar opazimo 
na pridelku. Jesenski termin uporabe herbicidov je 
primeren za zatiranje agresivnih plevelov, ki bi do 
spomladi že lahko prerasli občutljiv stadij in bi jih 
takrat težko zatrli. Če sejemo pozno in se zima prične 
zgodaj, se zatiranja plevelov lotimo spomladi. V 
primeru poznih setev in počasnega razvoja plevelov 
jeseni, jesensko zatiranje ni smiselno.

Kritična števila za jesensko-zimsko obdobje, ko so 
žita v stadiju od zaključka oblikovanja prvih listov do 
konca razraščanja (EC 18-28) so za:
- enoletne ozkolistne plevele (srakoperec, njivski lisičji 

rep, stoklase,…) 25 rastlin       na m²,
- enoletne jesensko-zimske plevele z majhnim 

habitusom (koprive, plešec, jetičniki, zvezdica…) 20 
rastlin na m²,

- enoletne jesensko-zimske plevele s srednjim 
habitusom (vijolica, kamilice, zebrati…) 15 rastlin na 
m²,

-  agresivne jesensko-zimske enoletne plevele 
(plezajoča lakota, križnice…) 0,5-1 rastlina na m².

Kot prag za zatiranje lahko uporabimo prag, ko 
pleveli poraščajo več kot 5 % površine tal ali imamo v 
posevku od 70 do 80 plevelov različnih vrst v stadiju 
kličnih listov in prvega lista na m².
Tudi pri žitih se skušamo izogniti uporabi talnih 
herbicidov, saj z ekološkega vidika dajemo 
prednost uporabi herbicidov po vzniku plevelov in 
žit. Uporaba talnih herbicidov takoj po setvi pred 
vznikom je primerna pri zelo zgodnjih setvah in 

na zemljiščih, kjer predvidevamo, da bomo imeli 
zgodaj spomladi zelo slabe pogoje za aplikacijo 
(razmočen teren). Pri takšnem pristopu se težko 
ravnamo po sistemu kritičnih števil. Pri uporabi 
herbicidov v pozno jesenskem času upoštevajmo 
pojav nizkih nočnih in dnevnih temperatur. Nizke 
nočne temperature zmanjšajo selektivnost nekaterih 
herbicidov (primer je a.s. izoproturon v pripravku 
COUGAR, HERBAFLEX), nočne temperature do –3 
°C niso ovira, dnevne pa naj bodo nad 8° C.

Za varstvo posevkov po setvi pred vznikom oz. po 
vzniku žit lahko poleg zgoraj omenjenih pripravkov 
po potrebi uporabimo še BOXER, LOGRAN 20WG, 
STOMP 400SC…

(Vir: Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 
poljščin leto 2010)

DuK

Vinogradniki Svete Ane so naredili prerez vina letnik 2010  
in ugotovili, da bo eden od povprečnih letnikov.

Prav je, da se ljudje, ki živijo v krajih, ki so tako ali drugače 
povezani z vodami, podrobneje seznanijo z vsebino, ki jo 
zakonodaja na tem področju predpisuje. 
Novi Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS št. 67/2002) je 
stopil v veljavo 10. 8. 2002. V letu 2008 je bila sprejeta 
tudi sprememba Zakona o vodah in objavljena v Uradnem 
listu št. 57/2008. Prav tako so bili sprejeti različni 
podzakonski akti, ki omogočajo izvajanje tega zakona.
Osnovna naloga Zakona o vodah je urejanje upravljanja 
z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi 
in priobalnimi zemljišči.
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi 
zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z 
vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva 

Živeti ob vodi in z vodo - napotki občanom, ki živijo ob vodotokih
pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in 
uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne 
rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob 
upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih 
virov in njihove koristi. 
Zakon površinske vode razvršča v 1. in 2. red. V Občini 
Sveta Ana so le vodotoki 2. Reda, in sicer potok Ročica 
in delno tudi Velka. Vodotok Ščavnica je bila urejena v 
obdobju  izvajanja večjih melioracijskih posegov in teče 
po porečju reke Mure.
Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo 
(korito) tekočih voda vključno z bregom do izrazite 
geomorfološke spremembe in je lahko v lasti osebe 
zasebnega ali javnega prava.
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Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, 
je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja 
priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov 
(znotraj območij naselja), oz. 40 metrov (zunaj območij 
naselja) od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 
5 metrov od meje vodnega zemljišča. Vlada lahko določi 
drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki razširi 
priobalno zemljišče, če je to potrebno zaradi npr. varstva 
voda, urejanja voda, izvajanja javnih služb…
Omejitve lastnikov vodnega ali priobalnega zemljišča, 
povezane s splošno rabo vodnega dobra (vodotoka) in z 
izvajanjem javnih služb so sledeče:
	lastnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora 

dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje 
zemljišče do vodnega dobra ter dopustiti splošno 
rabo vodnega dobra;

	lastnik objekta in naprave, ki je bila zgrajena 
na podlagi pravnomočnega dovoljenja za poseg 
v prostor, pa parcela pozidanega stavbnega 
zemljišča sega do meje vodnega zemljišča, mora 
dovoliti prost prehod ob vodnem dobru;

	raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno 
povezana s splošno rabo (zadrževanje na 
priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za 
kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno), 
je dovoljena, če se lastniku priobalnega zemljišča 
s takšno rabo ne povzroča škoda;

	na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno 
postavljati (fiksnih) objektov ali drugih ovir, ki bi 
preprečevale prost prehod ob vodnem dobru;

	lastnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora 
zaradi izvajanja javne službe izvajalcu javne 
službe (VGP Drava Ptuj, d.d.) dovoliti izvajanja 
z javno službo povezanih del in omogočiti 
neškodljiv dostop na to zemljišče;

	lastnik priobalnega zemljišča zaradi navedenih 
omejitev nima pravice do odškodnine razen za 
navadno škodo.

Prepovedi - na vodnem in priobalnem zemljišču je 
prepovedano:

1. odlaganje ali pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, 
tekoči ali plinasti obliki;

2. odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih 
materialov ali drugih podobnih snovi;

3. odlaganje odpadkov.
V vode je prepovedano izlivati ali odmetavati snovi in 
predmete, ki lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, 
vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali 
ogrožajo vodne objekte in naprave. V vode je prepovedano 
odmetavati tudi vsakršne odpadke.
V površinskih vodah ter na vodnem in priobalnem 

zemljišču je prepovedano pranje vseh vozil in drugih 
strojev ali naprav.
Država zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda na ogroženih območjih. Pri določitvi prioritete se 
upoštevajo zlasti:

1. velikost naselja, pomen infrastrukture, kulturne 
dediščine ali zemljišča;

2. naravne in socialne razmere, na območju, ki ga je 
treba varovati;

3. potrebni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda, vključno z oceno njihove izvedljivosti, višino 
stroškov ter posledicami za naravno ravnovesje;

4. občutljivost vodnega telesa zaradi možnosti 
nenadnega onesnaženja.

Varstvo pred škodljivim delovanjem voda lahko 
zagotavlja tudi lokalna skupnost sama ali skupaj z 
drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ob soglasju 
ministrstva.
Naloga države v času povečane stopnje ogroženosti 
zaradi škodljivega delovanja voda je, da preko obvezne 
gospodarske javne službe zagotavlja izvedbo izrednih 
ukrepov, kot so:
	ukrepi na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih 

ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči 
povečanje posledic škodljivega delovanja voda,

	celodnevna dežurna služba pri izvajalcu javne 
službe,

	povečan nadzor nad vodno infrastrukturo in na 
vodovarstvenih območjih,

	odstranjevanje plavja in omogočanja pretočnosti 
struge tekočih voda,

	izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih 
nasipov, nasutij, prebojev),

	spremljanja nenadnega onesnaževanja voda.
Sanacija posledic škodljivega delovanja voda na 
vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču ali na vodni 
infrastrukturi, ki je v lasti države, se izvaja na podlagi 
programa sanacije. Sredstva za njihovo sanacijo zagotovi 
država.
Država preko obvezne gospodarske javne službe 
zagotavlja (redno) vzdrževanje vodnih in priobalnih 
zemljišč ter vodne infrastrukture. Na vodni infrastrukturi, 
ki je namenjena tudi splošni rabi za javne površine, kot so 
zelenice, poti, parki, rekreacijske površine ipd., zagotavlja 
izvajanje nalog lokalna skupnost. 
Ne glede na prejšnji odstavek lastnik ali drug posestnik 
vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo 
in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, 
odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih 
ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih 
zemljišč ob vodah 2. reda. Oseba iz prejšnjega odstavka 
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na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati 
materialov in snovi, o odlaganju tretjih oseb pa mora 
obvestiti vodovarstvenega nadzornika (VGP Drava Ptuj, 
d.d.) ali okoljskega inšpektorja (100 člen ZV-1). 
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na 
podlagi vodnega soglasja. K vlogi za pridobitev vodnega 
soglasja je treba priložiti dokumentacijo, ki jo predpisuje 
Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev 
in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge 
za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS 25/2009). 
Vlogo se naslovi na MOP, Agencijo RS za okolje, Urad 
za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, 
Krekova 17, Maribor (tel: 02-250-77-50).
Pravna ali fizična oseba, ki namerava izvesti tak poseg 
v prostor, lahko od ministrstva zahteva informacijo v 
zvezi s predpisanimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
nameravani poseg, nanašajo pa se na varstvo voda, 
urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov in obstoječe vodne pravice drugih 
oseb.
V primerih, ko gre za gradnjo ali spremembo namembnosti, 
za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, mora 
investitor pred začetkom izdelovanja projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne 
pogoje, k projektnim rešitvam pa vodno soglasje.
V primerih, ko gre za poseg v prostor, za katerega ni 
treba pridobiti gradbenega dovoljenja po predpisih, ki 
urejajo graditev objektov, je pa treba pridobiti vodno 
soglasje, mora pravna ali fizična oseba, ki namerava 
izvesti poseg v prostor, pred začetkom izvajanja posega 
pridobiti projektne pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
nameravani poseg. K rešitvam za izvedbo tovrstnega 
posega v prostor pa mora pravna ali fizična oseba 
pridobiti vodno soglasje.
Za vse informacije na to temo se lahko obrnete na 
Agencijo RS za okolje, Oddelek za porečje reke Drave, 
Krekova ul. 17, 2000 Maribor (tel: 02-250-77-50) ali 
na koncesionarja, ki izvaja gospodarsko javno službo 
na področju urejanja voda na porečju reke Drave - VGP 
Drava Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj.
To je le nekaj tem in informacij, ki zadevajo nas vse, 
ki živimo ob vodah in z vodami in to smo v določenih 
situacijah na neki način vsi po malem. Kdaj drugič pa 
še kaj o izgradnjah neustreznih mostov in prepustov, 
neustreznih gozdnih vlakah in cestah, ribnikih, malih 
hidroelektrarnah in drugih posegih, ki lahko negativno 
vplivajo na vodni režim ali stanje voda.

Agencija RS za okolje
Oddelek za porečje reke Drave
Krekova ul. 17, 2000 Maribor

Ob~ina Sveta Ana:
Tel.: 
Centrala   02/ 72 95 880
@upan   02/ 72 95 882
Tajnik   02/ 72 95 886
Ra~unovodstvo   02/ 72 95 881
Oddelek za okolje in prostor 
ter dru`bene zadeve   02/ 72 95 884
Družbene dejavnosti, 
kultura in turizem      02/ 72 95 887
Turisti~no informacijski
center Sveta Ana  02/ 70 32 540
Fax   02/ 72 95 885
E-mail: obcina@sv-ana.si

Delovni ~as:
Ponedeljek, torek, ~etrtek:
od 8.00 do 14.30 ure.
Sreda: od 8.00 do 16.30 ure.
Petek: od 8.00 do 12.30 ure.
Malica: od 10.30 do 11.00 ure.

Kmetijsko svetovalna slu`ba:
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Kmetijsko svetovalna slu`ba
Enota Sveta Ana
Tel. 02/72-90-947

Delovni ~as:
Ponedeljek, sreda, ~etrtek:
Od 8.00 do 10.00 ure.
Torek, petek:
V Lenartu od 7.00 do 10.00 ure.
Tel.: 02/729-0940

Zdravstvena ambulanta Sveta Ana
Tel.: 02/70-32-298
Mobitel: 031-224-323
Zdravnik: 
Mitrovi} Ivan, dr. med. spec. dru`. med.

Ordinacijski ~as:
Ponedeljek
od 14.00 do 19.00 ure.
Sreda
od 8.00 do 14.00 ure.
Petek
od 8.00 do 13.00 ure.

Zdravstvena ambulanta Lenart
Tel.: 02/72-91-865
Mobitel.: 031-224-323

Ordinacijski ~as:
Torek
od 8.00 do 14.00 ure.
^etrtek
od 14.00 do 20.00 ure.
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Čebelarsko društvo Sveta Ana je v letu 2010 
ob svojih stalnih nalogah in aktivnostih izvedlo 
več strokovnih predavanj na teme, povezane s 
čebelami in čebelarjenjem.
Letos februarja smo skupaj z občino Sveta Ana 
in Kmetijsko svetovalno službo Lenart organizirali 
predavanje za občane celotne Svete Ane. 
Predavanje z naslovom Pomen čebel in čebelarstva 
za kmetijstvo in podeželje je bilo ob čebelarjih 
namenjeno predvsem kmetovalcem naše 
občine. Predaval je dr. Stanko Kapun (specialist 
za travništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu 
Murska Sobota in strokovnjak za čebelarstvo). 
Kljub dejstvu, da so bila vabila poslana na vsa 
gospodinjstva občine Sveta Ana, se je predavanja 
udeležilo majhno število občanov in kmetovalcev. 
Posledično, žal, ugotavljamo, da večina občanov 
in kmetovalcev podcenjuje pomen čebel za naše 
okolje.
Predavanji, ki smo jih skupaj s Čebelarsko 
zvezo Slovenije (ČZS) in Javno svetovalno 
službo čebelarstva (JSSČ) izvedli v mesecu 
oktobru in novembru, sta omogočili strokovno 
izpopolnjevanje čebelarjem našega in okoliških 
čebelarskih društev. Hkrati s pridobitvijo potrdila 
o usposabljanju s področja dobrih higienskih 
navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP 
smo čebelarji imeli priložnost pridobiti znanja s 
področja pridelave in predelave čebeljih pridelkov.   
Svoje strokovno znanje smo čebelarji ČD Sveta 
Ana nadgrajevali na dveh ekskurzijah. Prvo 
obsežnejšo ekskurzijo smo izvedli v mesecu 

AKTIVNOSTI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA

juniju. Ogledali smo si sedež centra Čebelarske 
zveze Slovenija. Tamkajšnji laboratorij za določene 
analize medu, prostore, namenjene izobraževanju, 
prodaji čebeljih pridelkov in izdelkov ter okoliške 
čebelnjake, ki dodatno krasijo okolico. Sledil je 
ogled čebelarskega muzeja v Radovljici, strokovni 
del ekskurzije smo zaključili z ogledom plemenilne 
postaje (vzreja matic) pri g. Boštjanu Noč 
(predsednik ČZS) v Žirovnici. Ogled plemenilnih 
postaj je za nas čebelarje toliko večjega pomena, 
saj se v tem trenutku noben naš član aktivno ne 
ukvarja z vzrejo matic in takšni ogledi morebiti 
spodbudijo  razmišljanja v  smeri vzreje matic na 
področju naše občine. 
Drugo ekskurzijo smo realizirali konec oktobra. 
Ogledali smo si čebelarski muzej Breg, ki 
deluje v sklopu čebelarskega društva Velka-
Sladki Vrh. Seznanili smo se s čebelarjenjem g. 
Brega. Zanimiva je bila predstavitev čebelnjaka 
in predvsem raznolikost čebeljih pridelkov in 
izdelkov, katere uspešno trži na območju občine 
Šentilj. Okrepčali smo se v vinotoču Bauman in 
ekskurzijo zaključili v Čajnici pri Kolaričevih, kjer 
nam je ga. Danica predstavila najpogostejša 
zelišča in izdelke, ki jih pridelajo na domačem 
vrtu. Sledila je degustacija in sproščen klepet.
Kot v prejšnjih letih smo tudi letos skrbeli za 
prepoznavnost društva in njegovih članov. Za 
funkcijo praporščak in namestnik praporščaka 
smo nabavili čebelarske uniforme, za ostale člane 
pa telovnike, ki so del čebelarske uniforme. V praksi 
dobrih med sosedskih odnosih smo poklonili 
denarna sredstva za razvitje prapora Čebelarskem Na strokovni ekskurziji

Utrinek iz dobrodelne akcije En dan za zajtrk med 
slovenskih čebelarjev
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društvu Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Prenos znanja na mlajše nam je že vrsto let 
pomembna naloga in dolžnost. Zahvalo dolgujemo 
naši dolgoletni članici društva ga. Ivanki Lorenčič, 
ki že vrsto let izvaja čebelarski krožek na Osnovni 
šoli Sveta Ana. Pod njenim mentorstvom in 
izkušnjami ter znanjem dosegajo učenci odlične 
rezultate na vsakoletnih čebelarskih tekmovanjih.
Večletna, tradicionalna je izvedba vseslovenskega 
projekta v sklopu ČZS in JSSČ z naslovom En 

dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev. Te 
dobrodelno-izobraževalne akcije sta se letos 
udeležila predsednik ČD g. Jože Kolarič in ravnatelj 
naše osnovne šole g. Boris Mlakar. 

Čebelarji smo najverjetneje postorili vse, da bi 
spomladi iz naših čebelnjakov spet zašumel glas 
čebel, ki nam daje moč in veselje za nove izzive, ki 
nas čakajo v prihodnje.  

Andrej Zemljič

VETERANI nogometa!
Kako hitri smo na Sveti Ani veterani, bi radi pokazali mladim.
Če tudi že starejši smo, se zavedamo, da žoga vedno hitrejša bo. 
Na zmage mi dosti ne damo, saj na rekreacijo in druženje se spoznamo.
Da ljudje premalo družimo se, veterane vabimo iz drugih krajev še.
Ker s trebuhi mi letimo, se padcev ne bojimo.
Starejši športniki smo, en na drugega vedno gledamo.
Da pa še bolj znani bi bili, smo v Anine novice že prišli. 
Na koncu bi povedali vam še, da športni park brez nas prazen je.

Verjetno košarkarji nismo edini športni navdušenci, 
ki smo zadovoljni, da smo na Sveti Ani dobili novo 
športno dvorano. Kar nekaj let smo razmišljali o 
ustanovitvi košarkaškega kluba. To smo letos tudi 
uresničili, saj nam nova telovadnica nudi ustrezne 
pogoje za treninge in tekme.
Treningi košarkaškega kluba Sv. Ana potekajo ob 

Košarka pri Sveti Ani
torkih ob 18. uri. Klub nastopa v Pomurski amaterski 
košarkaški ligi. V prvem letu smo si košarkarji zadali 
cilj. zmagati kakšno tekmo in predvsem napredovati v 
našem košarkaškem znanju. Vse, ki imate radi košarko, 
vljudno vabimo na ogled kakšne izmed naših tekem. 
Termini in rezultati so objavljeni na spletni strani 
Pomurske košarkaške lige www.pkl.si. 

gb
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Košarkarji smo prav tako obdržali četrtkov termin ob 
19.30, ki je namenjen rekreativnemu igranju košarke. 
Ob tej priložnosti vabimo vse, ki radi igrate košarko, da 
se nam pridružite.
Kot vsa leta doslej tudi za prihodnje leto načrtujemo 
organizacijo dveh streetball turnirjev, in sicer 
spomladanskega in poletnega. Letošnjega je osvojila 
ekipa KK Bistrica, ki nastopa v 2. SKL in trenutno zaseda 
1. mesto. Na tem mestu se košarkarji zahvaljujemo 

DRUŠTVA

vsem sponzorjem za izkazano podporo in vabimo 
gledalce na ogled teh dveh turnirjev, kjer lahko s 
sodelovanjem osvojijo privlačne nagrade.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Občini Sveta Ana 
in županu Silvu Slačku za spodbudo in financiranje 
nakupa športnih dresov.

Lep košarkaški pozdrav!
gb

Zimski termin je pravi čas za rekreacijo in druženje, saj smo v tem letnem času nekoliko 
razbremenjeni vsakodnevnih opravil. Zato vas drage bralke in spoštovani bralci vabimo, da se 
pridružite kateri vadbeni skupini, ali si rezervirate svoj termin rekreacije. Prosti termini, cenik 
in vse ostale informacije so vam na voljo na spletni strani naše občine oziroma bodo v kratkem 
izobešene tudi na oglasni deski pred vhodom v športno dvorano.

Šport in rekreacija poosebljata trud, vztrajnost in prav 
tako skrb za zdravje. Prav je, da 
h gibanju spodbujamo odrasle, saj so vzor mlajšim 
generacijam, od katerih se pričakuje, da šport postane 
del njihovega vsakdana. Tovrstno razmišljanje nas 
je pred šestimi leti združilo le nekaj punc, ki smo 
rade igrale odbojko. Naše vodilo skozi rekreacijo je 
predvsem: s športom do vitalnega počutja.
Družba in mediji jasno poudarjajo pomen gibanja ter 
zdrave prehrane, saj gibalna neaktivnost in sodoben 
način prehranjevanja prispevajo k velikemu povečanju 

5. TRADICIONALNI TURNIR
V ŽENSKI REKREATIVNI ODBOJKI PRI SVETI ANI

prekomerne teže že pri otrocih in s tem povezane 
številne zaskrbljujoče zdravstvene težave, ki smo jih 
leta nazaj zasledili le pri odraslih. Danes raziskave 
opozarjajo, da se prebivalci v Sloveniji, še posebej 
mladostniki in socialno šibkejši sloji, premalo ukvarjajo s 
športom. To pomeni, da je le dobra polovica Slovencev 
športno aktivnih in le petina takih, ki se redno gibajo. 
Zastrašujoč je podatek, da v povprečju slovenski 
otroci do enajstega leta starosti preživijo pred ekrani 
povprečno pet ur dnevno. Ali nas ne bi morda moralo bolj 
skrbeti tudi dejstvo, da športna aktivnost z leti pri ljudeh 
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upada? Gibanje in zdravje sta namreč tesno povezana. 
Zakaj torej več ljudi ne »jemlje« preprostega zdravila, 
imenovanega »rekreacija«? Le ozaveščen posameznik 
se bo v obdobju odraščanja in odraslosti zavestno v 
skrbi za svoje zdravje vključeval v športne programe. 
Prav je, da smo odrasli otrokom in najstnikom vzgled, 
saj si z različnimi športnimi vsebinami oblikujemo svoj 
pogled na življenje in si postavimo svoj moralni, etični in 
estetski vrednostni sistem. Mladostniki lažje pridobivajo 
pozitivno trajne športne navade, ki jih lahko s pridom 
uporabljajo za krepitev svojega zdravja, dobrega 
počutja, psihične stabilnosti in vitalnosti v kasnejšem 
življenjskem obdobju.

Odbojkarice ŠD Sveta Ana si štejemo v čast, da smo 
lahko priredile prvi turnir v novi sodobni telovadnici. 
Iz analiz naložb iz javnih sredstev v športno infrastrukturo 
je razvidno, da se je v zadnjih desetih oz. petnajstih letih 
vlagalo predvsem v nove objekte. 
Občina Sveta Ana je ponosna tudi na novi, sodobni 
športni objekt, do katerega smo prišli z dobro 
ekipo, jasno vizijo, vztrajnostjo in dobrim delom 
našega župana g. Silva Slačka. Tako smo 13. 11. 
2010 odbojkarice ŠD Sveta Ana povabile gostujoče 
ekipe iz sosednjih občin na 5. tradicionalni turnir v 
ženski rekreativni odbojki pri Sveti Ani. Na turnirju 
je sodelovalo šest ekip, svojo prisotnost so, žal, 
opravičile ekipe: Jurovski Dol, Lenart in Velka. Kljub 
manjšemu število navijačev je bilo vzdušje odlično. 
Domačinkam je za las ušlo tretje mesto. Pohvalimo 
se lahko z odlično igro našega podmladka. Navijači 
pa so bili navdušeni nad igro v finalu, za prvo mesto 
sta se pomerili ekipi OK Poštne banke Slovenije-
enota Maribor in OK Adrenalin.

V obeh ekipah najdemo kakšno punco, ki je v 
preteklosti igrala v prvi ligi. Po zares dobri igri, je 
za las osvojila prvo mesto ekipa Poštne banke 
Slovenije-enota Maribor, tretjega mesta pa so se 
veselile punce ekipe OK Šentilj.

Ponudbe kakovostnih športnih programov v okviru športnih 
društev se dražijo, javna sredstva namenjena športni 
rekreaciji pa se iz leta v leto manjšajo. Težave in slabosti 
so neprijazna davčna zakonodaja, administrativne ovire 
pri izvajanju aktivnosti pri pridobivanju javnih finančnih 
sredstev, zaviralna zakonodaja o društvih. Problem 
predstavlja tudi družbeno nepriznano prostovoljno 
delo v športu, ki ga je vedno manj, nezainteresiranost 
medijev za področje športne rekreacije. Naj omenim še 
problematiko težko dostopnih virov, večina društev se 
sooča s pomanjkanjem razvitih strokovnih kompetenc 
za pripravo vlog za prijavo na razpise, v mislih imam 
predvsem razpise iz evropskih skladov, ki so zelo 
administrativno zapleteni.

Tako bi se ob tej priliki rada zahvalila vsem 
sponzorjem, ki nas podpirajo miselno in finančno, 
zahvala gre tudi predsedniku ŠD Sveta Ana Darku 
Krajncu, tajniku Dušanu Kokolu, trenerju Branku 
Zemljiču in vsem odbojkaricam ŠD Sveta Ana, saj je 
vsaka prispevala del sebe.

V  imenu odbojkaric ŠD Sveta Ana športen pozdrav.
Človek je dejansko star točno in samo toliko, kot se 
počuti. Želimo vam obilico zdravega duha v zdravem 
telesu prav vsak dan, dan za dnem.

Petra Polanec
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MAČEK	MURI
Anine mažoretke so se v nedeljo, 27. Junija, za eno uro spremenile v  muce iz mačjega mesta. Pripravile 
so plesno predstavo z naslovom Maček Muri. Rdeča nit  sta bila znana lika maček Muri in muca Maca. 
Plesalke so s plesom prikazale dogajanje v mačjem mestu od jutra do večera. 
Gre za prvi projekt te vrste (sigurno ne zadnji), ki so ga pripravili člani Twirling kluba Aninih mažoretk.

AB

Tokrat sem se odločila, da vam pobliže predstavim 
delo predsednika RK SV. Ana Martina Kocbeka, ki 
pravi takole: «Predsednik RK Sv. Ana sem že od 
leta 1998. Moje delo se prične z rednim letnim 
občnim zborom krvodajalcev in članov OORK 
Sv. Ana. S potrditvijo planiranega letnega plana 
pričnemo z delom, ki smo si ga zadali v upravnem 
odboru.
Naš glavni moto je darovanje krvi, pomoč socialno 
šibkim mladim družinam z več otroki, obolelim 
starejšim občanom, invalidom in neokretnim 
starejšim osebam ipd., zato sta naš program in 
delo naravnani tudi v takšni smeri.
V tekočem letu izpeljemo tri krvodajalske akcije, 
organiziramo srečanje starejših občanov, kjer 
nam finančno priskoči na pomoč tudi občina Sv. 
Ana,  krvodajalce in člane popeljemo na izlet, 
priredimo  kostanjev piknik za krvodajalce, 
prvošolčke sprejmemo med mlade člane RK, 
pomagamo pri  raznašanju prehrambnih paketov, 

RK SV. ANA VAM PREDSTAVLJA
obiščemo in spomnimo  se tudi neokretnih 
občanov,  se udeležujemo skupnih akcij, ki jih 
organizira Območno združenje RK Lenart.
Sodelujem pri izvajanju vseh aktivnosti, moram 
pa tudi redno sklicevati seje IOOORK in člane 
seznanjati z dogovori in delom, ki  poteka na 
nivoju Območnega združenja RK Lenart. Moje 
prostovoljno delo poteka torej tudi izven meja 
naše občine, saj nam Območno združenje 
RK Lenart nalaga in pomaga izvajati različne 
akcije in naloge, ki si jih skupaj zadamo. Zato se 
redno  udeležujem sestankov in sej v Lenartu. 
Na teh delovnih sestankih pogosto skupaj 
obravnavamo različne prošnje in vloge za 
pomoč. Na RK se obračajo ljudje z različnimi 
potrebami. Pomagamo jim lahko s prehrambnimi 
paketi, oblačili, obutvijo, pohištvom, plačevanju 
položnic ipd. Vlog in prošenj je vedno veliko, 
sredstva pa so omejena, zato nam vedno ne uspe 
v celoti  zadovoljiti vseh prosilcev. Dvakrat letno 
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se udeležim tudi strokovnega zdravstvenega 
predavanja ali meritev (holesterol, krvni tlak), 
saj si tudi sam prizadevam organizirati kakšno 
predavanje za naše občane.
Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, 
priredimo akcijo Drobtinica, na kateri zbiramo 
prostovoljne prispevke za tople obroke naših 
šolarjev. Z našimi vsakoletnimi donatorji 
prispevamo za tople obroke med 500 in 700 evri, 
iz našega transakcijskega računa dodamo razliko 
tako da znesek, ki gre na OŠ Sv. Ana, ni nižji od 
1000 evrov.      
Ob vseh nalogah in akcijah mi stoji ob strani 
naš upravni odbor z aktivistko Mileno. Vsem se 
prisrčno zahvaljujem, saj vem, da brez njih ne bi 
mogel izpeljati vseh zadanih nalog. 
Iskrena hvala bi ob tej priliki rad izrekel tudi 
našim donatorjem pri akciji  DROBTINICA.  Letos 
so nam do zadnjega kotička pomagali obložiti 
našo stojnico z različnimi dobrotami:
oljarna Kolarič, oljarna Moleh, mlin Rožman, 
družina Kolarič Danice in Jožeta, Jože Vakaj, 
Kaučič Rudi, družina Zadravec Vlada, aktiv 
kmečkih žena Sv. Ana, družina Polenšak, OZRK 
Lenart z donatorji Špar, pekarna Petovar in Žipo.
Denarne prispevke so namenili: Marjan Bračko, 
Boris Mlakar in Silvo Slaček.

V veliko veselje mi je bilo, da se je pri naši stojnici 
ustavilo veliko mladih mamic z otroki. Ustavili 
so se tudi pevci iz Avstrije. Tudi njim humano 
dejanje ni tuje.
Zahvaliti se moram tudi Jelici Šumandl in Mileni 
Kocbek, ki sta z obilo dobre volje delali na akciji 
ter vsem ljudem dobre volje, ki so se ustavili pri 
stojnici in prispevali sredstva po svojih močeh.

misli zbrala in zapisala Jožica Drozg - Slaček

Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Ana je 
tudi letos, in sicer v januarju, organiziralo dva 
kuharska tečaja za svoje članice in vse druge 
ženske, ki jih kuhanje zanima. Odziv na skupno 
kuhanje pri predsednici društva Idi Senekovič 
je vedno velik, saj zanimanje po nadgradnji 
svojih kuharskih znanj pokaže veliko gospodinj 
iz naše občine. Kot že več let zapored je tudi 
letos svoje znanje in sposobnosti nesebično 
delila dobra kuharska poznavalka Majda Mogu 
iz Pernice. 
In kaj so pripravljale? Jedilnik, po katerem 
so pripravljale dobrote, nam je zaupala 
predsednica društva. En dopoldan v januarju 
je tako na Kmetiji odprtih vrat Senekovič 
dišalo po ajdovi kaši z jurčki, juhi iz zelja s 
proseno kašo, vinski omaki, dušenem basmati 
rižu, zelenjavnih polpetih, vodnih žličnikih, 
roladicah iz svinjine ali govedine, nadevane 
z zelenjavo ali mesom, kotletu po domače. 
Za sladico so pripravile še proseni puding s 
sadnim prelivom. In kar je od vsega najbolje: 
degustacija. Po večurnem delu so končno lahko 
preizkusile vse nastale dobrote!

VEDNO AKTIVNE KMEČKE ŽENE IN DEKLETA
Za vse sladokusce sem izbrskala recept 
za pripravo prosenega pudinga s sadnim 
prelivom.
Pol litra mleka skuhamo s sladkorjem, dodamo 
vanili sladkor, malo mleka ali kakšno drugo 
začimbo. 10 dag prosene kaše, katero smo prej 
zmešali z 250 ml mleka ali vode zakuhamo v 
mleko ter kuhamo do mehkega. Masa mora 
biti rahlo tekoča. Nalijemo jo v modelčke ter 
postavimo na hladno. Posebej pripravimo 
sveže ali zamrznjeno sadje, ga pretlačimo in 

16
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sladkamo. Puding damo na krožnik, polijemo s 
prelivom in garniramo z meliso.
Dober tek!

Ida Senekovič je povedala, da so članice društva 
letos 30. junija obiskale dve kmetiji v Avstriji: 
na eni se ukvarjajo s predelavo mleka, na drugi 
pa s proizvodnjo sokov. Na poti domov so se 
ustavile še na gradu nad mestom Feldbach in 
obiskale še čokoladnico, katere so se še posebej 
razveselile vse sladkosnede članice.

Ob koncu velja povabilo predsednice društva 
vsem, ki bi se želele pridružiti, še posebej 
poziva mlajša dekleta in žene, da so vrata 
društva vsem na široko odprta.

In še ne smemo pozabiti, da društvo vsa leta 
aktivno sodeluje tudi ob našem občinskem 
prazniku, za kar se jim v imenu vseh občank in 
občanov tudi javno zahvaljujemo.

Karmen Kaučič

UTRIP NAŠEGA KRAJA

DRUŠTVA

Živimo v času potrošništva, ko prevladuje 
mnenje, da se vse lahko izmeri v denarju. 
Da je s tem nekaj narobe, je pokazala tudi 
gospodarska kriza, ki je zajela svet. Istočasno 
smo prišli do spoznanja, da živimo v obdobju, 
ko se dogaja največje izumiranje vrst na zemlji, 

podobno tistemu iz časa dinozavrov. Obstaja 
pa ena bistvena razlika. Če za dinozavre 
domnevajo, da so izumrli zaradi naravne 
katastrofe, izumiranje v današnjem času 
povzroča človek, ki izsekava gozdove in iz njih 
dela njive ter gradi mesta. V sodobnem svetu 

Ali imajo dinozavri in reka Ščavnica kaj skupnega?
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rečejo temu napredek. Pa je to res napredek? 
Je, omogoča nam udobnejše življenje, vendar, 
če se znamo omejiti. Vsekakor rabimo njive 
in tudi mesta, a v omejeni količini. Ko bomo 
posekali večino gozdov in velike površine 
pozidali, bo prepozno. Morda se komu zdi, da 
se vse to dogaja daleč stran od nas. Vendar se 
ne. Dogaja se tukaj, pri nas. 
Poglejmo dolino reke Ščavnice, v kateri živim 
že 35 let, 12 let pa jo aktivno raziskujem. Večina 
kmetov, ki imajo zemljo ob Ščavnici, je preoralo 
travnike. Številni vsako leto bolj izkrčijo 
grmovja in posekajo drevesa ob Ščavnici ali 
pritokih, da lahko zorjejo zemljo do struge. 
Vsi pravijo, da morajo to narediti, da bodo več 
zaslužili. Morda navidez res več zaslužijo, pri 
tem pa pozabijo, da z onesnaževanjem delajo 
škodo sami sebi, svojim potomcem in drugim 
ljudem, ki tam živijo. Tudi zaradi tega piše v 
Zakonu o vodah, da je ob reki Ščavnici v pasu 
15 m od struge prepovedano gnojiti in škropiti 
s fitofarmacevtskimi sredstvi (škropivi). Ali 
kdo to upošteva? 
V dolini reke Ščavnice kopljemo jarke in 
polagamo drenažo, da voda hitreje odteče. 
Voda res hitreje odteče, vendar s tem v 
podtalnico in reko odteče tudi več strupenih 
snovi, ki vodo onesnažujejo. Še več, zaradi 
hitrejšega odtoka ob visokih vodah lahko 
poplavimo niže ležeča območja. Pa to še ni 
vse. Posledica vseh posegov v dolini Ščavnice 
je tudi to, da je v sušnih obdobjih v reki 
Ščavnici manj vode, kot je je bilo nekoč. Pa ne 
le v reki, tudi v naših studencih.
Tudi letošnje poletje je postreglo z daljšim 
sušnim obdobjem. Ko sem bil sredi julija 
na enem od terenskih raziskovanj na reki 
Ščavnici, sem opazil, da voda ne teče več. 
Bil sem močno presenečen, saj v preteklih 

letih kljub daljšim sušnim obdobjem, reka 
ni presahnila. Presenečen sem razmišljal o 
možnih vzrokih, ko me preseneti klic. Poiskal 
me je močno razburjen domačin. Očitno 
je bil eden redkih, ki se je zavedal posledic 
izsušitve, poznal pa je tudi vzrok. Povedal je, 
da nekdo vsak dan izčrpa iz reke Ščavnice 
več tisoč litrov vode za »namakanje ceste«. 
Zahteval je, da ukrepam. Sam je poskusil, 
vendar je bil neuspešen. Najprej sem 
poskusil vzpostaviti komunikacijo s tistimi, 
ki so odgovorni za črpanje, vendar sem bil 
neuspešen. Na Agenciji Republike Slovenije 
za okolje sem se pozanimal, ali so za reko 
Ščavnico izdali dovoljenje za črpanje vode 
in njihov odgovor posredoval tudi na občino 
ter jih obvestil o posledicah takega početja. 
Žal, je trajalo še kar nekaj dni, preden se je 
črpanje vode prenehalo. Akcija vsekakor ne 
bi bila uspešna, če ne bi sodelovali številni, ki 
živijo v dolini in jim ni vseeno za posledice. 
Voda se je vrnila v reko, številni organizmi pa 
se niso, ker tudi le nekaj časa brez vode ne 
preživijo, kot mi ne preživimo brez kisika.
Sprašujem se, kako se je izsušitev sploh lahko 
zgodila. Najprej sem pomislil, da je to zaradi 
nepoznavanja zakonodaje, kar se lahko 
zgodi, ni pa opravičilo (saj veste, če policaju 
rečete, da niste vedeli, da je omejitev le 50 
km/h, vi pa ste peljali 70 km/h, boste vseeno 
plačali kazen). Ko smo tudi po posredovanju 
in informiranju vpletenih bili deležni 
neprimernih komentarjev, sem vedel, da to 
ni vzrok. To še enkrat potrjuje dejstvo, da je 
za ohranjanje narave bolj pomembna zavest 
lokalnih prebivalcev, kot pa zakonodaja. Ali 
bomo doživeli enako usodo kot dinozavri? 
Upam, da bomo prej spoznali, da brez 
spoštovanja narave ne moremo preživeti. 

Gorazd UrbaničOd reke Ščavnice so julija ostale le “luže”.

Te školjke (potočni škržki) izsušitve niso preživele.
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MARTINOVANJE	 PRI	 SVETI	 ANI
V osrčju Slovenskih goric ima martinovanje poseben 
pomen. Za pridne kmečke ljudi je to čas, ko se dnevi 
daljšajo, težka dela so po večini že postorjena, to je čas, 
ko družina ob raznih lažjih delih več časa preživi skupaj 
za toplim ognjiščem. Martinovo je tudi čas, ko se lahko 
ljudje poveselijo ob pridelkih iztekajočega se leta in 
nazdravijo z novim vinom.
Dan sv. Martina se praznuje predvsem kot praznik vina. 
Do tega dne se mošt obravnava kot nečisto in grešno 
novo vino, ki se ob blagoslovu spremeni v pravo vino. 
V skladu s šegami in navadami lahko blagoslov opravi 
nekdo, ki se preobleče v škofa. Ob praznovanju potekajo 
v vinorodnih predelih tudi pojedine, pri katerih so 
najpogosteje na jedilniku gosi in mlinci. 
Na Sveti Ani smo tudi letos svečano obeležili praznik 
svetega Martina.  Osrednja prireditev je potekala v 
soboto, 13. 11. 2010, v središču Svete Ane, nato pa se 
je osrednje dogajanje preselilo na Grafonževo domačijo 
na Zgornjo Ščavnico. Tradicionalnega štajerskega 
martinovanja so se udeležili tudi številni turisti. Iz 
Tunjic pri Kamniku so nas z obiskom počastili tudi naši 
prijatelji, ki so prišli kar z dvema avtobusoma. 
V središču Svete Ane je najprej potekala otvoritev 
razstave slik, ki so nastale na Martinovi koloniji. 
Osrednje dogajanje se je nato preselilo čez cesto, kjer 
je v centru Svete Ane potekalo tradicionalno snemanje 
klopotca. Klopotec je postal nepogrešljiv del Slovenskih 
goric in ga vidimo kot zaščitni znak vinogradov tega 
območja. Njegovo poslanstvo bi naj bilo preganjanje 

ptičev iz vinogradov. Po nekaterih starih vražah bi naj 
tudi preganjal kače z grozdja. Sedaj, ko se narava umirja, 
se odeva v značilne jesenske barve, je tudi čas, da se 
klopotec umakne, spravi za naslednje leto, da bo lahko 
ponovno opravljal svojo nalogo. Po tradiciji so klopotec 
odpeljali  z vozom in konji, za kar je na Sveti Ani letos 
poskrbel Vlado Kolman.
Dogajanje se je nato nadaljevalo na Grafonževi domačiji, 
kjer so za dobro razpoloženje poskrbeli Navihani 
muzikantje z domačinko Katjo Kaučič. Za okrepčitev 
so poskrbele stojnice, na katerih so domačini ponujali 
domače pridelke. Seveda ni manjkalo niti novega, 
čisto mladega vina, pa domačih gibanic, bučnega olja, 
pletenin iz domače volne, pa še kaj bi se našlo. Prireditev 
je povezoval Gregor Lasecky, ki je s hudomušnimi 
vložki nasmejal množico, zbrano na stari domačiji. 
Sledil je težko pričakovani krst mošta. Škof je s svojima 
pomočnikoma krstil oz. spremenil mošt v mlado vino. 
Prireditev je popestrila tudi domača folklorna skupina, 
ki je odplesala nekaj domačih štajerskih plesov.
Martinovanje je popestril tudi prikaz trenja lanu. Iz 
lanenih stebel se pripravi laneno predivo, ki ga nato z 
razčesavanjem pripravimo za predenje na kolovratu. 
Postopek, ki je že skoraj pozabljen, je bil včasih zelo v 
rabi, saj so iz lanu tkali posteljno perilo, pa kuhinjske 
krpe, namizne prte, tudi oblačila. Danes se ta sinje 
modro cvetoča rastlina manj uporablja, čeprav ponovno 
pridobiva na vrednosti. Vse več ljudi jo ceni. 

Na Sveti Ani smo tako počastili krst mladega vina, 
predvsem pa smo želeli poudariti kulturo pitja vina, ki 
zadnje čase vse bolj izgublja na pomenu. Vino je dobrina, 
ki z zlorabo izgubi vso svojo veličino. Prav je, da vinu 
izkažemo spoštovanje, ki ga zasluži, zato ga uživajmo 
zmerno in z užitkom. 

Natalija Berič

Prostovoljno gasilsko društvo
Sveta Ana je 2.10.2010
ob 80. obletnici svoj vozni park 
dopolnilo z novim sodobnim vozilom 
Mercedes razreda GVC 16/25

UTRIP NAŠEGA KRAJA
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Marijan Kogoj je nekoč zapisal: »V naravi ni najti nič 
lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka 
v globino njegove duše.« Cerkveno petje ima pri Sveti 
Ani dolgo tradicijo. Pevci ohranjajo stare cerkvene pesmi, 
nadgrajujejo svoje znanje s prepevanjem zabavnih pesmi, 
hkrati pa z njo negujejo svojo dušo. Glasba je tista, ki lahko 
izboljša človeški um s tem, da ga gane in tako spremeni 
človeške navade. 
Zbor na Sveti Ani je sprva deloval kot cerkveni zbor. Ko 
se je zboru leta 1987, takrat še kot trinajstletno dekletce, 
pridružila današnja zborovodkinja Natalija Šijanec, je bil 
zbor po večini sestavljen iz srednje in starejše generacije.  
Sčasoma so se zboru pridružili tudi mlajši člani. Tudi 
njihov repertoar skladb je postal modernejši, zbor pa je 
pridobival na kvaliteti. V zboru se je pojavila nova želja, 
želja, da bi zbor prepeval še kje drugje kot v cerkvi. Leta 
1999 se je zbor včlanil v Kulturno društvo Sveta Ana z 
imenom Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana, 
predsednica zbora je postala Marinka Nikl Trojner.
Zadnjih nekaj let se je zbor tudi zelo pomladil. Zbor se 
vsakoletno udeležuje revij, koncertov  in predstavitev. 
Leto 2004 je zaznamovalo tudi snemanje zgoščenke z 
naslovom »Greh«, v istem letu je zbor gostoval tudi v 
Švici, v Liechtensteinu in v Avstriji. Z vsakim nastopom 
zbor raste in bogati svoj repertoar. Poznan je tako v 
domači občini, kakor tudi daleč izven njenih meja. Je zbor, 
ki dela marljivo, trdo, kvalitetno. In sadovi pridnega dela 
so vidni. Tudi število pevcev se v zadnjih letih povečuje. 
Kljub temu, da je zbor v zadnjih letih izgubil nekaj članov, 
so se mu pridružili novi člani. 
Cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor popestri vsako 
večje slavje v našem kraju. Z veseljem se odzovejo povabilu 
in z ubranim petjem popestrijo prireditve, otvoritve, 
praznovanja, poroke, svete birme in obhajila, občinske 
praznike, pa tudi pospremijo pokojnike na zadnji poti. 
Vsako nedeljo s pesmijo poživijo daritve svete maše. Ne 

»KDOR POJE, ZLO NE MISLI«
predstavljamo si cerkvenega praznika, ki ga ne bi popestrili 
z odlično izvedeno cerkveno pesmijo, naučeno z obilico 
truda vseh pevk in pevcev ter z neomajno in vztrajno željo 
ter iskreno ljubeznijo do glasbe zborovodkinje Natalije 
Šijanec. Zbor je trden dokaz, da lahko ob odličnem vodenju 
in trdni volji vseh pevcev uspe tudi majhnemu zborčku iz 
majhne občine v osrčju Slovenskih goric. 
Zbor se vsakoletno udeležuje revij pevskih zborov in 
občino vsakič znova odlično predstavi. Vedno znova so 
naši pevci pohvaljeni. Pozitivna mnenja so tista, ki jih o 
Cerkveno-posvetnem mešanem pevskem zboru slišimo 
največkrat. Seveda kdaj prileti tudi kritika, a tudi ta je 
dobrodošla, če jo sprejmemo kot dobro.
Zbor se v zadnjih letih povezuje tudi s številnimi drugimi 
zbori tako iz Slovenije kot iz tujine. Pevski zbori z veseljem 
prihajajo k Sveti Ani, naši pevci se udeležujejo številnih 
nastopov in prijateljske zbore počastijo z obiskom. 
V zadnjem času so se anovški pevci povezali tudi s 
tamburaško skupino iz Prekmurja. Taka srečanja zborov in 
skupin bogatijo repertorje, hkrati pa puščajo pečat v srcih 
pevcev in dajejo poseben utrip kraju, kjer se taki nastopi 
zgodijo.
Pevci se poleg vsakotedenskih pevskih vaj, nedeljskih maš 
in nastopov srečujejo tudi na izletih in piknikih. Vse skupaj 
preživete ure so prežete z veseljem in pozitivno mislijo, čas 
mine prehitro, morda tudi zato, ker je vsak prost trenutek 
začinjen s pesmijo.
Pevci so med seboj spletli prijateljstva, rodile so se ljubezni. 
Delujejo kot celota, ki si pomaga v najhujših trenutkih 
in ki se smeje skupaj. Za vse Anovčane in Anovčanke pa 
je najpomembnejše to, da nam vsako prireditev, vsako 
praznovanje in oseben dogodek polepšajo z ubrano 
pesmijo. Ob 10- letnici zbora, lahko vsem pevcem zaželimo 
le, naj njihovo delo tako trdno kot je, ostane še naprej. 

Natalija Berič
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Novi, lansko leto zgrajeni Kulturno-turistični 
center, je bil letos prizorišče otvoritvene prireditve 
»Tu sem doma«, ki je vsakoletni dogodek v okviru 
občinskega praznika pri Sveti Ani. Poleg priznanj 
in nagrad dijakom in študentom so podelili še 
priznanja občine najzaslužnejšim skupinam in 
občanom. Plaketo občine je v imenu Cerkveno-
prosvetnega mešanega pevskega zbora prevzela 
njegova zavzeta pevovodkinja Natalija Šijanec. 
Bronasti grb je dobila Angela Kirbiš – Špela, 
srebrnega Nataša Dregarič in zlatega Viktor 
Trbovšek, nekdanji ravnatelj, ki še vedno rad živi 
v tem kraju. Pravi, da ga vseskozi spremlja vodilo: 
»Živeti pri Sveti Ani in za Sveto Ano.« 

Najpomembnejša pridobitev, ki so jo letos 
predali namenu ob občinskem prazniku je 
prenovljeno vaško jedro. Naložba je vredna 
več kot 300.000 EUR. Sicer pa so Anin teden 
spremljale vsakoletne prireditve, ki so običajne 
v teh dnevih: tradicionalna postavitev klopotca, 

12.	PRAZNIK	OBČINE	SVETA	ANA	

podelitev priznanj vinogradnikom, dan ribolova  
in konjenikov, športne prireditve, srečanje 
slikarjev na Anini paleti, prikaz starih običajev na 
Grafonževi domačiji itd.

Danica Zemljič 

Slavnostna seja občinskega sveta občine Sveta Ana 
v čast občinskemu prazniku

Dobitniki priznanj Sveta Ana

Še pomnite….tovariši!

UTRIP NAŠEGA KRAJA

Zgodnja jutranja ura, postaja pri osnovni šoli, 
nahrbtnik z malico, zvezek s pesmimi, na nogah 
nova obutev…pričakovanje.
Tako se spominjam dneva pred 29 leti, ko sem 
skupaj s skupino štirinajstih petnajstletnikov 
čakala, da pride avtobus in nas odpelje na verjetno 
za večino prvo samostojno potovanje.
Odpeljali smo se na dolgo pričakovano ekskurzijo 
v Srbijo v Brus, kjer so nas čakali prijatelji istih let, 
s katerimi smo si dopisovali in si obiske izmenjali.
In potem…avtobus ustavi. Na eni strani gola 
planota, na drugi pa malo nižje ob cesti osnovna 

šola v Brusu, ob njej pa gruča otrok in učiteljev, ki 
so nas že pričakovali. Sledilo je sprva sramežljivo 
snidenje, ki pa se je kmalu obrnilo v prijetno 
doživetje. Odšli smo vsak s svojim prijateljem 
na njihov dom, kjer smo vsak po svoje preživeli 
trenutke, ki jih mnogi verjetno ne bodo nikoli 
pozabili. Tako kot jaz.
Spet zgodnja jutranja ura, dvorišče naše hiše, v 
avtu pa kovček in darila, med njimi stara slika…
Po veliko urah vožnje ustavimo avto in na vratih 
hiše, ki mi je ostala v spominu vsa ta leta, stoji 
ženska. Ne katerakoli, ampak dekle, s katero sva si 

Tako so kosili naši starši
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pred toliko leti napisali veliko lepih besed, preživeli 
lepe trenutke pri njej in ona pri meni.
In ko so se oči srečale, takrat se je čas ustavil, radost 
in sreča ob ponovnem snidenju je bila neizmerna. 
Ni bilo več meja, ki nas po toliko letih ločujejo, zdaj 
smo bile spet eno.
Ne morem in ne znam izraziti vseh čustev, ki so 
takrat in še danes preplavljajo najina srca, pa tudi 
srca moje družine, ki so skupaj z mano to doživeli.
In zdaj… Pred nekaj tedni smo se že drugič vrnili 
od tam in se bomo še vračali. Tudi ona pride v 
Slovenijo zdaj, ko je pot lažja.
Hvaležna sem gospe Schmirmaul iz osnovne šole 
Sveta Ana in gospodu Česmanu iz Brusa, ki sta 
me spodbujala in mi pomagala, da zopet najdem 
prijateljico iz šolskih dni.
Vso srečo, radost in neizmerno prijaznost teh ljudi, 
bi rada delila z vami. Če so se tudi vaši spomini 
prebudili, se mi lahko oglasite. Morda pa je tudi vam 
dano, da to občutite, da najdemo vaše prijatelje.
Naslednje leto si želim, da z avtobusom odpeljemo 
nekaj ljudi tja, kjer je veliko generacij preživelo nekaj 

lepih dni svoje mladosti. Javite se čimprej. Številka 
je v uredništvu.
Morda se bo komu zdel članek brezzvezen. Toda…
takšne trenutke v svetu, ki samo drvi, vsi potrebujemo.

Jožica Rebernik-Zadravec

Kapela v Zg. Ročici 19b (bolj znana kot Jürekova 
kapela) je bila postavljena leta 1890. Postaviti jo 
je dal Matevž Zemljič, oče Jurija Zemljiča, zato so 

SLAVJE	PRI	KAPELI	V	ZG.	ROČICI	
jo najprej imenovali Zemljičeva, nato pa Jürekova 
kapela. Točnega vzroka postavitve ne poznajo, 
domnevajo pa, da gre za zahvalni namen. Delno 

22
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obnovitev je kapela dočakala leta 1940, popolno 
pa leta 1983. Pri obnovi so v objektu našli suhe 
hruške, kar naj bi imelo zahvalno in varovalno 
funkcijo ob postavitvi. V preteklosti je družina 
Zemljič od 1. maja do 1. novembra v kapeli s sosedi 
in vaščani molila rožni venec. V zadnjih letih pa 
pogosto pripravijo srečanje in sveto mašo ob godu 
sv. Cirila in Metoda (meseca julija), katerima je 
kapela tudi posvečena. 

Letošnje srečanje ob godu patronov je odpadlo 
zaradi prav posebnega dogodka 2. oktobra: 
blagoslovili so novi zvon, ki je zamenjal starega. 
Med svečano mašo, ki jo je ob pomoči domačega 
dekana Jožefa Horvata vodil naslovni škof dr. Jožef 

Smej, so 110 kilogramov težki zvon potegnili v 
višave in namestili v zvonik. Ob koncu maše se je že 
zaslišal njegov čudoviti kovinski zven. Ta je precej 
drugačen od tistega, ki ga je bilo mogoče izvabiti iz 
kovine letalske bombe, iz katere je bil prejšnji. 

Družina Jožefe in Janka Ornik pa je tudi ob tokratni 
priložnosti pripravila za njih že običajno pogostitev. 
Klopi in mize so zadržale obiskovalce še nekaj 
časa v prijetnem pogovoru ob hrani, navzoči pa so 
dobili tudi podobice s fotografijo zvona. Srečanje 
take vrste, ki je sicer običajno za toplejši letni čas, 
je lepo uspelo. Upamo, da ga imajo navzoči v lepem 
spominu!

Danica Zemljič 

V četrtek, 25. novembra, je v poročni dvorani na 
Zgornji Velki bila ob 18. uri slovesnost z otvoritvijo 
likovne razstave del Danijela Ferlinca Danyja 
iz Svete Ane, ki ga sicer domačini poznajo kot 
samostojnega podjetnika mizarske stroke. Razstava 
bo na ogled dober mesec dni.
Uvodni pozdrav vsem udeležencem otvoritve je 
izrekel predsednik likovne sekcije pri Kulturno-
umetniškem društvu Gabrijel Kolbič Zgornja Velka 
Jože Horvat, na trobento pa je zaigral 11-letni 
učenec glasbene šole Lenart Matjaž Trinkaus iz 
Svete Ane. O ustvarjanju umetnika ter sami razstavi 
je spregovorila Lili Uroševič, razstavo pa je za 
javnost odprl predsednik Kulturno-umetniškega 
društva Gabrijel Kolbič Zgornja Velka Anton Friš. Je 
pa na otvoritvi vse, tudi zakonsko družico, presenetil 
Danijel Ferlinc  Dany, ko je razkril, da piše tudi pesmi 
in nekaj pesmi celo prebral.
Obiskovalci razstave si bodo lahko ogledali 
akvarele, dela v akrilni ter oljni tehniki na platnu. V 
prvem prostoru prevladujejo portreti posameznic 

Danyjeve  slike  in  pesmi in posameznikov iz bližnje in daljne okolice bivanja 
umetnika, v osrednjem prostoru poročne dvorane pa 
so javnosti predstavljena tihožitja, podobe živali ter 
slike pokrajin. Vsekakor ne bo nihče z razstave odšel 
ravnodušen, kajti podobe in barve vsekakor napolnijo 
dušo vsakomur, ki mu je likovna umetnost blizu.

Besedilo in fotografije: Filip Matko

Dany bere svoje pesmi

ROJENI V LETU 2010

1. Nejc Breznik, Zg. Ščavnica 30 a; 10. 01. 2010
2. Maja Sever, Zg. Ščavnica 75; 30. 01. 2010
3. Sara Černi, Lokavec 49; 07. 02. 2010
4. Amadej Šturm, Ledinek 25; 25. 02. 2010
5. Anissa Belna, Krivi vrh 20 a; 04. 03. 2010
6. Nande Zemljič, Sv. Ana 30 a;  21. 03. 2010
7. Eva Bolšec, Žice 60;  27. 03. 2010 
8. Hajdi Breznik, Žice 5;   10. 04. 2010
9. Lina Novak, Zg. Ščavnica 76; 25. 04. 2010
10. Kaja Rogina, Krivi vrh 3 a; 19. 05. 2010 
11. Rene Kozar Zemljič, Dražen vrh 29; 02. 06. 2010
12. Oskar Kurbus, Kremberk 27; 23. 06. 2010
13. Julija Purgaj, Froleh 5; 24. 06. 2010
14. Filip Brus, Lokavec7;  03. 07. 2010
15. Tim Fridau, Kremberk 27; 03. 07. 2010
16. Rok Fridau, Kremberk 27; 03. 07. 2010
17. Jurij Breznik, Rožengrunt 1a; 11. 07. 2010
18. Lan Lebreht, Zg. Ščavnica 41 a; 02. 08. 2010
19. Tinkara Vaupotič, Ledinek 22 a; 10. 08. 2010
20. Sara Roškar, Kremberk 37; 10. 08. 2010
21. Lana Has, Kremberk 33, 05. 10. 2010   
22. Zala Zemljič, Froleh 19 a; 09. 11. 2010
23. Nik Radovanović, Kremberk 27 a; 12. 11. 2010
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V DOSOR-ju, Domu starejših občanov Radenci, že 
drugo sezono poteka likovna delavnica za odrasle, ki 
jo vodi akademska slikarka, magistrica umetnosti, 
Saša Bezjak iz Gornje Radgone. Pred tem je ta 
delavnica potekala dve sezoni v Gornji Radgoni in 
vsa ta leta se je udeležuje tudi Tatjana	Mijatović 
iz Radencev. O tem pripoveduje voditeljica likovne 
delavnice: »Moja izkušnja mentorstva z Jano 
(Tatjano Mijatovič) je fantastična. Take izkušnje 
oziroma takega napredka si pri svojem učencu želi 
vsak učitelj. To je največ, kar lahko dosežeš. Kajti 
Jani je postalo slikarstvo del njenega življenja. 
Brez tega več ne gre… Največ kar pri slikanju 
lahko dosežeš je to, da sliko premagaš. Jana je na 
začetku velikokrat obupana, a ker vztraja, nastane 
odlična slika. Velikokrat staro sliko, za katero 
meni, da je slaba, preslika in tako doseže čudovite 
efekte, ki so naključni, a ker se je ona odločila za 
njih, naključnost izgubijo. Da pa nastanejo, je 
pomembna koncentracija. Tisti najlepši občutek, 
ko smo del slike, ko smo noter, ko se ne zavedamo, 
da slikamo, ko ni časa, ko ne vemo, če je minilo pet 
minut ali ena ura in ko nastanejo odlični rezultati… 
Čeprav nima formalne slikarske izobrazbe, a je 
borka, se čez deset let spet vidimo, in ne boste 
verjeli, takrat bo Jana še bolj prepoznavna in bolj 
pomembna…«
Tako je na prvi pomladni dan letos (21. marca) 
v DOSOR-ju potekala otvoritev prve povsem 
samostojne razstave likovnih del slikarke Tatjane 
Mijatovič, 47-letne gimnazijske maturantke in 
turistične delavke. Po dobrem mesecu dni je za še 
en mesec svoja dela razstavila v Domu za starejše v 
Gornji Radgoni. Ker se je udeležila likovne kolonije 
v Methansovi hiši na Zgornjem Dražen vrhu, je tam 
pripravila svojo tretjo samostojno razstavo avgusta 
in septembra letos. Naslovila jo je »Podzavest«. V 
dneh med 14. in 17. oktobrom je bila izpeljana v 
Methansovi hiši na Zgornjem Dražen vrhu letošnja 
2. Martinova kolonija – Sveta Ana 2010, ki jo je 
organiziral Danijel Ferlinc Dany. Te kolonije se je 
uspešno udeležila tudi Tatjana Mijatović in prišlo 
je do dogovora, da pripravi samostojno razstavo 
tudi pri Sveti Ani.
To se je zgodilo v soboto, 27. novembra, ko je 4. 
samostojno razstavo Tatjane Mijatović v občinski 
avli odprl predsednik Turističnega društva Sveta 
Ana Feliks	Berič. Pred tem sta v spremljajočem 
kulturnem programu nastopila pevski zbor 
Slovenjegoriški glasovi pod vodstvom Alojza 

4.	razstava	Tatjane	Mijatović

Peserla ter glasbena skupina »Rom ton« iz 
Zenkovec. Prireditev je povezovala Lili	Uroševič.

Razstava slikarskih del Tatjane	Mijatović bo v avli 
Občine Sveta Ana na ogled do konca januarja 2011. 

Besedilo in fotografije: Filip Matko

Tatjana Mijatović in Dany

Počivališče	 	 							lovca	 	 	 	 					Antona
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18. septembra leta 2008 je bil položen temeljni kamen 
za vrtec, novo telovadnico in igrišče pod šolo. Danes 
so vse te investicije končane, k čemur je pripomogel 
ugodni sofinancerski delež evropskih sredstev in dobra 
izvedba gradbenih del podjetja Konstruktor. 
Občani v občini Sveta Ana smo postali že rahlo razvajeni 
z novimi investicijami, ki se predajajajo namenu ne le ob 
občinskem prazniku, ampak tudi med letom. Tako tudi 
letošnja otvoritev obnovljenega vaškega jedra, ki smo 
jo doživeli v Aninem tednu ni bila zadnja prireditev te 
vrste. 1. oktobra je bila predana svojemu namenu nova, 
razširjena in v zemljo vkopana telovadnica. Otvoritve 
so se udeležili številni povabljeni funkcionarji in zelo 
znano ime slovenskega nogometa, Zlatko Zahovič. 
Proslava, ki so jo na šoli vestno in simpatično pripravili 
in izvedli, je pomenila tudi proslavljanje 210-obletnice 
šolstva pri Sveti Ani. Ravnatelj Boris Mlakar je povedal, 
da se je šolanje v kraju začelo v prostorih lesene 
mežnarije leta 1800 in dobrih sto let je pouk potekal v 
nemščini. Prvi zapisi v slovenskem jeziku obstajajo šele 
iz leta 1911, povsem novo obdobje pa se je začelo 1974 
s postavitvijo dosedanje šolske zgradbe in telovadnice. 
Telovadnice so, seveda, najbolj veseli otroci, ki jim bo 

OTVORITEV NOVE ŠPORTNE DVORANE 

tudi največ koristila. Novo postavljeni objekt naj služi 
razvijanju športnih aktivnosti in sproščanju mladostne 
energije, kot je zaželel ravnatelj, ne pa pojavljanju raznih 
oblik odvisnosti. Novonastala zgradba predstavlja tudi 
lep vzgled sodelovanja med lokalno skupnostjo in šolo 

       Danica Zemljič   

Cerkev pri Sveti Ani je v adventu 2006 prvič zasijala 
v zeleni luči in s tem dejanjem postala tihi sodelavec 
južnoštajerske trdnjave Straden.
1. decembra 2006 je bil ob cerkvi Svete Ane na prostem 
postavljen adventni venec s svečami zelene barve. Zelena 
svetloba povezuje ljudi in jim sporoča, da naj v teh mirnih 
trenutkih adventnega časa razmišljajo o sebi in drugih v 
drugačni luči.
Letos je že petič zapored Sveto Ano obsijala zelena luč, 
ki osvetljuje cerkev Svete Ane, pred katero je ponovno 
postavljen adventni venec. Oblikovala ga je že ustaljena 
ekipa delavcev šole, staršev in učencev.

MJM

ZELENA SVETA ANA
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Še včeraj ste nam sopotniki bili,
skupaj z nami ste ustvarjali.
Danes vam izrekamo zahvalo za vse, 
kar nas bo v prihodnosti povezovalo!

2010

Kokljič Marija, Žitence 47;     06.12.1925 – 06.01.2010
Kavčič Margarita, Dupleška c. 43 a;   16.07.1915 – 13.01.2010
Tkavc Ignanc, Dražen vrh 68;    30.07.1924 – 02.02.2010
Recek Kristina, Grabe 52;     11.06.1929 – 11.02.2010
Šenveter Frančiška, Dražen vrh 35;   21.02.1926 – 23.02.2010
Mlinarič Franc, Rožengrunt 35;    10.01.1934 – 16.02.2010
Cvetko Antonija, Benediški vrh 62;   17.04.1931 – 17.03.2010
Korunič Cecilija, Rožengrunt 27;    25.11.1915 – 10.04.2010
Berič Cecilija, Sp. Bačkova 50;    13.11.1925 – 13.04.2010
Ahmajer Sidonija, Zg. Ščavnica 127;   05.06.1921 – 22.04.2010
Bauman Alojz, Sv. Ana 34;     23.06.1920 – 04.05.2010
Roškarič Marija, Zg. Ščavnica 63;    17.09.1924 – 26.05.2010
Bauman Marija, Žice 57;     06.12.1932 – 06.06.2010
Vrečič Marija, Zg. Ščavnica 40;    04.11.1934 – 24.06.2010
Breznik Jožef, Dražen vrh 40;    14.03.1928 – 26.06.2010
Lorbek Ivanka, Sveta Ana 4 a;    07.01.1953 – 01.07.2010
Jelenc Leopold, Zg. Ščavnica 46;    06.11.1934 – 16.08.2010
Triler Frančišek, Dražen vrh 25;    23.11.1938 – 17.08.2010
Sluga Stanislav, Ob Plantaži 17;    05.11.1936 – 23.08.2010
Škof Marija, Žice 38;      05.12.1924 – 15.09.2010
Žamut Franc, Žice 53;      14.02.1938 – 17.09.2010
Peserl Marija, Kremberk 16;     11.02.1929 – 01.10.2010
Žlaber Franc, Rožengrunt 12;    08.09.1920 – 04.10.2010
Uroševič Miroslav, Kremberk 31;    23.07.1937 – 13.10.2010
Urbanič Janez, Zg. Ščavnica 108;    04.01.1941 – 30.10.2010
Rajšp Marija, Lediek 69;     20.11.1940 – 30.10.2010
Roškar Zofija, Kremberk 48;     11.05.1934 – 25.11.2010
Žlaber Alojz, Rožengrunt 12;     05.02.1966 – 21.11.2010
Kacjan Franc, Sv. Ana 27;     29.12.1933 _ 30.11.2010

V spomin!
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SKORAJ POZABLJENO

Adventni čas, štirje tedni pred božičem, ko so nekoč 
naši predniki vsako jutro hodili k maši (k svitancam). Ob 
Miklavžu so se otroci veselili darov, ki jih prinesel sveti 
Miklavž. Dobrotnik otrok, seveda, samo pridnih. Za 
poredne je poskrbel parkelj. Toda bili so takrat skromni 
darovi. Pomaranča je bila že redkost. V mesecu 
decembru goduje tudi  sveta Lucija. Hodila je po vasi v 
beli obleki. Po izročilu bi naj imela škarje in porednim 
otrokom rezala jezike. Seveda decembrski večeri so 
bili v pričakovanju božiča. Pripravljali so se okraski za 
drevešček. Tako so nekoč rekli pri nas. Iz krep papirja 
so se izdelovale rože. Barvali so se orehi oz. ovili so jih 
v srebrni papir. Pekli so se keksi, ki so se potem z nitjo 
obesili na smrekico. V tistih časih se je mnogo hodilo 
peš. Takrat so smrekice sekali po domačih gozdovih. 
Vsak je imel že nagledano,  kam bo šel po njo. Božično 
drevo se ni krasilo prej kot na sam sveti večer. Ni bilo 
lučk. V naših krajih se je reklo: »Gremo Betlehem delat. 
Gremo ga gor vlečt.« 
Takrat  je bil v vsaki hiši Bogkov kot. V Bogkovem koti 
pa je bil prostor za božično smrečico. Navadno je bila 
obešena na tram ali leseni pod. Božično drevo izvira 
iz nemških šeg in navad. Jaslic takrat v naših krajih 
niso tako pogosto postavljali kot danes. Pa še te so 
bile samo poslikane na papirju.  Tudi voščilnic ni bilo. 
Pred vojno mogoče kje. A po vojni javno tako ni smelo 
biti nikjer nič povezanega z versko vsebino. Starejši so 
odšli k polnočnici. Ko so prišli domov so dali žegen tudi 
živini. Šli so v hlev in položili krmo v jasli. Takrat se je 
prvič zapela pesem Sveta noč ob polnočnici. 
Drugi dan je bil sveti Štefan. V cerkvi se je blagoslovila 
voda in sol.  To navado poznamo še danes. Vendar 
vsi ti obredi pri nekaterih ljudeh gredo v pozabo. Za 
godom sv. Štefana je Hajnožovo. Na ta dan se nese 
k blagoslovu vino. Ko je gospodar prinesel žegnano 
vino domov je rekel: »Tak zaj pa mamo hajnoževec  
žegnani.« 
Hajnžovec ima globok verski pomen. Starešina ga 
ponudi mladoporočencema. Tudi umirajočim ob smrtni 
uri. Delili so ga tudi nekoč na domu pogrebcem, preden 
so odšli z mrličem na pot proti cerkvi. Nekoč ko so 
odhajali še fantje kot regruti k vojakom so tudi mogli 
popiti kozarec hajnožovca. 
Za otroke pa je bil najbolj težko pričakovan dan, ko je bila 
pametva. Nedolžni otroci 28. decembra.  V preteklosti 
ni bil takrat prosti dan pouka. Že zelo zgodaj smo vstali. 
Tako da smo že pred šolo obiskali nekaj hiš po vasi. 
Seveda so lahko le dečki prišli prvi k hiši. »Pametva  
pametva, celo leto zdravi bote«. Tudi takšne želje so 
nekateri otroci izrekali. Pametva, pametva, tepežni dan. 
Če ste kristjan, neke te dali. Košček potice, dinarčka 
dva, Oče nebeški naj vam blagoslov da.« Zgodilo se 
je tudi, da je katera velika deklica kje dobila motiko ali 
srp, večji fant pa tudi sekiro. To je bila, seveda, redkost.  
Silvestrovo se nekoč niti približno ni tako praznovalo 
kot danes. Novo leto so v večini prespali.  Na novega 
leta dan pa so odrasli fantje in možje zjutraj hodili voščit 
po hišah. Ampak niso dobili denarja. Le kakšno klobaso 

Praznične šege  v zimskem času
je dala na mizo gospodinja in šilček žganja. Ženske ta 
dan tako niso smele od hiše. Na obisk nikamor, ker bi k 
hiši prinesle nesrečo. 
Sveti trije kralji. Na predvečer so  hodili tudi pri 
nas  prepevat  trikralovco. Navadno so hodili  štirje 
moški. Dober večer, oj kristjani, ste v tej hišici skupaj 
zbrani. Glejte, kak zvezda sveti nam lepo, Trije kralji 
jezdijo………! Na podboje vrat so se napisale kratice, 
kot poznamo običaj tudi danes + G +M+B. Gospodar pa 
je z žegnano vodo pokropil vsa gospodarska poslopja. 
Trikralovska žegnana voda je morala biti pri vsaki hiši. 
Naj bi bila tudi danes. Ob nevihtah in hudi uri se kropi. 
Tudi ko so nesli mrliča od doma, so kropili do meje 
domačije pokojnika. Praznične šege skozi adventni čas 
in božične praznike so se zaključile nekje ob svečnici. 
Tudi nekaj rekov je za ta čas pomembnih: »Ob božiču 
zeleno, za veliko noč sneženo. Če v januarju drevje od 
mraza poka, v jeseni s sadjem obloženo stoka. Matija 
led razbija, če ga ni, ga naredi. Če ob svečnici letajo 
mušice, nosimo še potem rokavice. Na god svete Neže 
se kuram rit odveže. Če na svetega Vincenca sonce 
peče, v sode sladko vince teče.« 
Upajmo, da bo tudi  v letu 2011 ta rek obveljal.

Franček

Dvajsetega novembra 2010 sta zakonca Marija in 
Milan Eder iz Sv. Ane 16a  praznovala zlato poroko.
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Spet  lahko rečemo »nekoč je tudi pri Sveti Ani 
spomladi cvetel lan skoraj na vsaki domačiji«. 
Zakaj? Naši starši oziroma predniki  so takrat  
marsikaj pridelali in tudi izdelali sami doma. 
Rokodelske spretnosti ljudi so bile vsakdanjik 
na našem  podeželju. Tako je imel tudi lan 
pomembno vlogo. Spremljal  ga je tako rekoč od 
rojstva do smrti. Posteljnina je bila iz lanenega 
platna.  Tudi  ženska in moška oblačila so 
potrjevala takratno kulturo oblačenja v naravnih 
vlaknih. Pridelava lanu je bila skozi vse leto. 
Spomladi je bila določena njiva, kamor so 
posejali lan. Takrat pač ni zrastel velik, ker niso 
tako obilno gnojili kot danes. Zato smo imeli tudi 
mi letos (v primerjavi z nekoč) večjega. Potem je 
lepo zacvetel. Tudi letos so drobni modri cvetovi 
privabili mnoge mimoidoče na našo njivo. Lanen 
cvet je marsikomu obudil spomin na tiste čase iz 
mladosti. Lan je odcvetel. Pričel je zoreti. Zelena 
barva se je spremenila v rjava stebelca. Cvetovi  
so se spremenili v majhne bunkice s semeni. Lan 
je bilo treba pospraviti iz njive. To je bil čas pred 
košnjo otave. Nekoč so komu rekli, ko  je prišel 
brez orodja na delo: »Kaj si priša lan pipat?« 
Torej lan se je nekoč pipal (pulil). Tudi mi smo 
ga na naši njivi spipali (izkoreninili). Ruflanje 
(česanje) lanu. Gre za odstranjevanje semen 
iz stebel in to je potekalo na kovinski  napravi  
(ruflu ) z velikimi  zobmi. Očiščena stebla so se 
položila v travo. Lan se je splehal.  Stebla so 
se mogla učvrstiti, da so postala bolj vlaknasta. 
Res je moglo deževati po njem. Drugače so ga 
kropili z vodo. In prerasti ga je mogla trava. Tudi 
naš lan je bil 14 dni  položen po stebelcih v travi. 
Lan smo pobrali iz trave. Ko je bil suh, smo ga v 
majhnih šopkih dali na gumlo. 
Na vrsti je bilo trenje lanu. Pri nas so ženske že 
nekoč rekle: »Tan okul Martinovega bomo šle 
len tret.«

Po 60 letih spet obdelava lanu pri Sveti Ani
Lenišnica nekoč ni bila pri vsaki hiši. Le 
premožnejši so jih imeli. K njim so lan nosili in ga 
tam obdelali tudi sosedje in znanci. Trenje lanu 
je bila nekoč nuja. Tako kot so sejali pšenico 
za kruh in jo potem dali na mlin, tako je bil tudi 
lan potreben za rjuhe, brisače in oblačila (hlače, 
kikle itd). Danes  so lenišnice redkost ali jih skoraj 
več ni. Pri Sveti Ani jih je še nekaj. Ohranili so jih 
gospodarji, kjer jim mogoče služijo za shrambo 
kakšnega  neuporabnega orodja. 
Ženske terilje so pričele s svojim opravilom 
zgodaj zjutraj. Že ob dveh ali treh so pričeli treti 
lan. Odprti del lenišnice so prekrile  z rjuhami. 
Sredi novembra  so bile že nizke temperature. 
Ogrele so se tudi s kuhanim vinom ali s čajem. 
Lenišnica ima tudi peč. Lan se lahko tere le 
topel. V peč se je kurilo že prejšnji dan oz. lan 
je mogel biti suh. Šopki lanu so se jemali iz 
peči. Vsak snopek se je prej potolkel z lesenim 
tolkalom. Stebelca so se spreminjala v povesmo. 
Ta so  se potem še skrtačila. Postale so kodlje, 
pripravljene za prejo. Naslednji način obdelave 
je za kolovrati, ki je potekal že v hišah ob krušnih 
pečeh. Med trenjem na lenišnicah  ni manjkalo 
raznih dogodivščin. Odpad, ki je nastajal ob 
trenju, so bili  bodeči laski. Imenuje se kozder.
Lenišnice so bile oz. so še  vstran od gospodarskih 
in stanovanjskih poslopij. Zaščitili so se pred 
požarom, saj je po lenišnicah večkrat zagorelo. 
Vendar so mimo lenišnic vodile pešpoti. V 
nevarnosti je bil moški, ki je zavil mimo lenišnice 
takrat, ko so bile na delu terilje. Ubogi si je bil 
popotnik, saj so mu  v hlače natlačile bodeč 
kozder. Pri takšnih opravilih torej ni manjkalo 
šal in smeha. V ranem jutru se je slišala tudi 
pesem, pa še petelinom so prihranile delo, saj 
so ob prvem svitu prepevale v pozdrav novemu 
jutru. Tako se delali nekoč. 
Tako so se predstavili tudi letos naši člani 
etnografske skupine TD Sveta Ana, in sicer so 
prikazali vsa opravila od setve lanu do obdelave 
v lenišnici. Statev, kjer se je tkal lan pa pri nas 
več ni. Tako da je bil prikazan le del opravil 
v nastajanju lanenih izdelkov. Grafonževa 
lenišnica, katero so gospodarji obnovili, je bila 
sredi septembra in novembra živa zakladnica 
delovnih šeg in navad. Tako za šolsko mladino 
in za vse ljubitelje in poznavalce ljudskega 
izročila pri Sveti Ani.

Franček

SKORAJ POZABLJENO
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VRTEC IN ŠOLA

Določa ga Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole 
(Uradni list RS, št. 63/08, 45/10, velja od 25. 6. 2008).

Šolsko leto se je pričelo v sredo, 1. septembra 2010, in 
se bo zaključilo 31. avgusta 2011. Pouk v šolskem letu 
bo trajal 38 tednov po pet dni v tednu, izjemoma pa 
bo pouk tudi dve delovni soboti namesto 7. februarja 
2011 in 26. aprila 2011. Po novem šolskem koledarju 
bomo lahko ti dve soboti določili samostojno izven 
uradnega koledarja MŠŠ. 

Ura pouka traja praviloma 45 minut. Zaradi uskladitve 
s šolskimi prevozi in racionalizacijo trajanja šolskega 
dne izvajamo pouk v okviru 7-ih šolskih ur, pri 
nekaterih predmetih izvajamo blok ure, skrajšane 
ure, zaradi realizacije sodobnih didaktičnih oblik 
učiteljem omogočimo tudi t. i. strnjene učne ure, 
ki lahko trajajo 90, 135 ali 180 minut, vezane na 
fleksibilni predmetnik, ki ga v šolskem letu 2010/2011 
nadgrajujemo.

Vrtec posluje vse leto okvirno tako, kot je zapisano 
v Publikaciji, sicer pa je čas glede na potrebe staršev 

Šola in vrtec ob pričetku šolskega leta 2010/2011
Če smo se ob pričetku lanskega šolskega leta 2009/2010 lahko pohvalili s prizidkom vrtca k centralni šoli in smo 
bili na to še posebej ponosni, lahko ob pričetku novega 2010/ 2011 s ponosom poudarimo nove pridobitve, 
kot so: nova športna dvorana, nova okolica šole, novi šolski radio, novi dodatni prostor v Lokavcu za potrebe 
šole in vrtca, rešena parkirna problematika v centru Svete Ana in še bi lahko našteval. 

KOLEDAR ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO
postavljen fleksibilno. Na ploščadi nove športne 
dvorane in pred samim vrtcem pri Sveti Ani je 
na razpolago veliko novega parkirnega prostora 
z namenom, da lahko promet poteka nemoteno 
okoli zelenega otoka. Žal, nekateri še vedno nočejo 
upoštevati aktualne prometne signalizacije in s tem, 
ko smo želeli promet umakniti od šolske zgradbe, 
počnejo prav nasprotno, promet potiskajo proti šoli in 
vrtcu, saj parkirajo na nedovoljenih lokacijah in s tem 
ovirajo ostali, predvsem avtobusni promet, istočasno 
pa ogrožajo preglednost prometne situacije nad 
pešci – otroki, ki zjutraj prihajajo v šolo oz. popoldne 
odhajajo domov. Zavedati se je treba, da bodo naši 
otroci bodoči vozniki, zgled pa je temelj prihodnosti.

Letos bomo realizirali 191 dni pouka za učence od 
2. do 8. razreda. Učenci zaključnega razreda  bodo 
realizirali 184 dni pouka. Delovni dnevi v vrtcu niso 
vezani na šolski koledar, v tem šolskem letu bodo 
realizirani, če bo možno interes staršev uskladiti 
z realizacijo rednega letnega dopusta strokovnim 
delavkam vrtca.

Dan Datum  Obrazložitev 
sreda 01. sep. '10  začetek pouka 
ponedeljek 25. okt. '10 jesenske počitnice počitnice
torek 26. okt. '10 počitnice
sreda 27. okt. '10 počitnice
četrtek 28. okt. '10 počitnice
petek 29. okt. '10 počitnice
nedelja 31. okt. '10 praznik dan reformacije
ponedeljek 01. nov. '10 praznik dan spomina na mrtve
sobota delovna sobota nadomeščanje za 7. februar 2011 (ponedeljek)
sobota 25. dec. ‘10 božič
nedelja 26. dec. ‘10 praznik dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek 27. dec. ‘10 novoletne počitnice počitnice
torek 28. dec. ‘10 počitnice
sreda 29. dec. ‘10 počitnice
četrtek 30. jan. '10 počitnice
petek 31. jan. '10 počitnice
sobota 01. jan. '11 praznik novo leto
nedelja 02. jan. '11 praznik novo leto
ponedeljek 31. jan. '11  zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 
ponedeljek 07. feb. '11 pouka prosto nadomeščamo
torek 08. feb. '11 praznik »Prešernov« dan 

28
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petek 11. feb. '11  informativni dan (SŠ)
sobota 12. feb. '11 informativni dan (SŠ)
ponedeljek 21. feb. '11 zimske počitnice počitnice (vsi) 
torek 22. feb. '11 počitnice (vsi)
sreda 23. feb. '11 počitnice (vsi)
četrtek 24. feb. '11 počitnice (vsi)
petek 25. feb. '11 počitnice (vsi)
ponedeljek 25. apr. '11 dela prost dan velikonočni ponedeljek 
torek 26. apr. '11 pouka prosto nadomeščamo 7. maja 2011
sreda 27. apr. '11 praznik dan upora proti okupatorju 
četrtek 28. apr. '11 prvomajske počitnice počitnice
petek 29. apr. '11 počitnice
nedelja 01. maj. '11 praznik praznik dela
ponedeljek 02. maj. '11 praznik dela
sobota 07. maj '11 delovna sobota nadomeščanje za 26. april 2011
sreda 15. jun. '11  zaključek pouka (9. razred) 
petek 24. jun. '11  zaključek pouka (1. - 8. razred) 
sobota 25. jun. '11 praznik dan državnosti 

16. – 29. jun. '11 izpiti za učence 9. razreda
27. – 8. jul. '11 izpiti za učence 1. – 8. razred

18. – 31. avg. '11 izpiti za učence 1. – 9. razreda

PREDNOSTNE NALOGE IN RAZVOJNE MOŽNOSTI ŠOLE TER VRTCA
ŠOLA:
Učenci so v I. in II. triadi organizirani  eno-in dvo-
oddelčno. Na centralni šoli imamo: 1. a, 2. a, 3. a, 3. b 
4. a, 5. a, 5. b razred ter 6. a, 6. b in na podružnici 1., 2., 
3. c (kombinacija) in 4., 5. c (kombinacija). V III. triadi 
imamo: 7. a, 8. a in 9. a. Demografska ogroženost 
dela našega področja šolskega okoliša v letošnjem 
šolskem letu beleži rahel upad števila učencev, 
ne pa tudi števila oddelkov. Možnosti dragocene 
individualizacije, projektnega dela, diferenciacije in 
nivojskega pouka ter drugih oblik sodobnega pouka 

in didaktičnih sistemov, kjer je učenec res subjekt 
v procesu vzgoje in izobraževanja, je naravnano v 
to smer. Poleg že sprejetih in vpeljanih projektov 
in eksperimentov se bomo odločali za tiste, ki so 
v naših pogojih izvedljivi in imajo vse strokovne 
podlage, da bodo postali reden način in redna oblika 
dela. Ob tem pa je potrebna nenehna strokovna 
rast pedagoškega in vzgojiteljskega zbora, ostalih 
strokovnih delavcev ter zagotavljanje materialnih 
pogojev za delo.

ŠOLA:
Upoštevajoč razvojne možnosti šole, smo si zastavili 
naslednje prednostne naloge:

1. Omogočanje ter skrb za sodobni in ustvarjalni 
razvoj pedagoškega dela z učenci.

2. Spremljanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa v vseh VIZ obdobjih.

3. Spremljanje poteka dela nivojskih skupin 
fleksibilne diferenciacije v 4., 5., 6. in 7. 
razredu.

4. Spremljanje poteka dela pri nivojskem pouku 
v 8. in 9. razredu.

PREDNOSTNE NALOGE GLEDE NA STANJE IN POTREBE PO UVELJAVLJANJU 
ŠOLSKEGA SISTEMA

5. Spremljanje dela pri pouku izbirnih vsebin v 
7., 8. in 9. razredu.

6. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 
pedagoških delavcev.

7. Medpredmetne povezave v vseh triadah.
8. Spodbujanje inovativnosti in kreativnosti 

pedagoških delavcev.
9. Omogočanje permanentnega in 

drugega strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja. Vsak pedagoški delavec se 
lahko v času šolskega leta 5 dni strokovno 
izpopolnjuje (3 dni mentorski centri ter 2 

VRTEC IN ŠOLA
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dni po dogovoru z ravnateljem in v okviru 
finančnih zmožnosti (Katalogi so na spletni 
povezavi http://www.zrss.si).

10. Vključevanje v nove projekte glede na dane 
možnosti (dolgoročno). 

11. Skrb za vsestranski razvoj učencev in 
omogočanje kvalitetnega dodatnega 
udejstvovanja in izobraževanja učencev tudi 
v oblikah raziskovanja, zgodnjega poučevanja 
tujega jezika, interesnih in drugih dejavnosti 
tudi v okviru izbirnih predmetov.

12. Uvajanje in kvalitetna širitev projektnega 
učnega dela in timskega dela znotraj pouka 
ter problemska naravnanost pouka.

13. Izvajanje dveh ocenjevalnih obdobij v 
določeni časovni strukturi.

14. Spremljanje kvalitete dela pri fleksibilni 
diferenciaciji in nivojskem pouku.

15. Izobraževanje za izvajanje nivojskega pouka.
16. Nadaljevanje uvajanja sodelovalnega učenja.
17. Nadaljevanje projektnega dela v vseh 

triadah.

18. Nadaljnje izvajanje mednarodnega projekta 
Okolica šole kot učilnica – vzdrževanje poti in 
promoviranje izdanega vodnika.

19. Udeleževanje in sodelovanje strokovnih 
delavcev na študijskih skupinah v mreži šol.

20. Odpravljanje vseh nepravilnosti, ki bi 
prizadele učenca.

21. Kvalitetnejši odnosi med učitelji in učenci.
22. Redni stiki s starši in uvajanje novih oblik 

tesnejšega sodelovanja staršev s šolo (odprte 
učne ure, skupni pogovori starši - učitelji - 
učenci, druženje ob različnih dejavnostih 
šole, vključevanje in pomoč staršev pri 
projektih idr.).

23. Pogovorne ure za učence.
24. Skrb za zunanjo prijaznost šole z vidika 

urejenosti šolskih prostorov in okolja.
25. Nadaljevanje realizacije fleksibilnega 

predmetnika.
26. In ne nazadnje skrb za učence s posebnimi 

potrebami.

PREDNOSTNE NALOGE IZ RAZVOJNEGA NAČRTA ŠOLE: 
VIZIJA OSNOVNE ŠOLE Sveta Ana »Z ODPRTOSTJO 
IN VOLJNOSTJO gradimo trajna znanja naših 
učencev«.
Vizija nas vodi k prizadevanjem, da otrokom, 

PRIORITETE RAZVNOJNEGA NAČRTA V OBDOBJU 2010/11 – 2012/13

staršem in zaposlenim v šoli zagotavljamo 
okolje, v katerem bo veliko majhnih spodbud 
in doživetij, ki jim bodo zagotovila nemoten 
individualni razvoj in vključevanje v skupnost.

Prioritete so rezultati opravljene analize stanja in 
hkrati izhodišče za oblikovanje razvojnega načrta.
Prioritete:

•	 skrb za kvalitetno VIZ delo, strokovni in 
profesionalni razvoj 

•	 sodelovanje s starši
•	 ohranjanje in dvig materialnih pogojev za 

delo
•	 komunikacija na različnih področjih

•	 poskrbeti za kvalitetno izvajanje VIZ in 
nadgrajevati strokovni in profesionalni 
razvoj

•	 izboljšati kvaliteto sodelovanja s starši

•	 ohranjati in dvigati materialne pogoje za 
delo z iskanjem dodatnih virov financiranja

•	 prizadevati si za izboljšanje komunikacije 
med vsemi zaposlenimi

CILJI  IN NAČELA RAZVOJNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE 2010/11 – 2012/13

VRTEC:
Delo v vrtcu bo potekalo v skladu s cilji Kurikuluma ob 
upoštevanju načel, ki jih narekuje Kurikulum za vrtce 
in v skladu z letnimi časi ter prazniki. Naloga vrtca 

je tudi pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka. V 
največji možni meri bomo poskrbeli za:

- izvajanje VIZ dela po Kurikulumu za vrtce, 
poudarek je na upoštevanju elementov uspešne 
prakse (skupne dejavnosti otrok in odraslih, 
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razvoj govora in pismenosti, kontekstualizacija/
osmišljanje, dejavnosti, ki predstavljajo za otroke 
miselne izzive, usmerjeni dialogi–didaktični 
pogovori) in na  izkustvenem učenju. Prav tako 
bomo posvečali skrb nadgradnji kompetenc 
otroka in vzgojitelja. Načrt vizije vrtca je vključen 
v LDN oddelka. Delo s starši je načrtovano po 
oddelkih, predvideno je izobraževanje za starše.

VIZIJA: z odprtostjo in voljnostjo za sodoben vrtec.
PEDAGOŠKO DELO: poudarek na individualizaciji 
in spremljanju otroka, področje govorne vzgoje in 
evalvacija vzgojnega dela.
OBOGATITVENI PROGRAM: 

- ogled lutkovnih predstav v Kulturnem domu pri 
Sv. Ani,

- obisk Potujoče knjižnice,
- obisk pravljičarke, čebelarja, varovancev 

bivalnih enot in drugo.
Za otroke stare od 3 do 5 let, ki niso vključeni v 
redni program vrtca, bomo organizirali: CICIBANOVE  
URICE—potekale bodo enkrat mesečno, in sicer vsak 
tretji petek v mesecu med 16. in 17. 30 uro, če bo 
interes. Cicibanove urice bodo izvajale strokovne 
delavke vrtca.

DODATNE DEJAVNOSTI:
- plesni  tečaj - izvajalec po dogovoru,
- začetni tečaj tujega jezika - (nemščina ali 

angleščina), po dogovoru s starši,
- plavalni tečaj - zunanji sodelavci iz Term Ptuj – 

februar,
- šola v naravi - čas in kraj po dogovoru s starši – maj,
- gimnastika za najmlajše.

IZOBRAŽEVANJE: za kvalitetno doseganje navedenih 
nalog bomo pri izbiri strokovnega izobraževanja 
izbrali ustrezna področja izobraževanja, poskrbeli za 
ustrezno izbiro didaktičnih sredstev in opreme.
KONKRETNI CILJI  IN  NALOGE:

- lažji prehod iz domačega okolja v vrtec,
- prijetno bivalno okolje v vrtcu,
- dobri odnosi v tandemu,
- nadgradnja kakovostnega dela,
- upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in 

intimnosti otrok,
- informiranje in sodelovanje s starši,
- povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju 

življenja in dela v vrtcu,
- enakopravno partnerstvo staršev in strokovnih 

delavcev v vzgojno-izobraževalnem procesu.

V primeru predvidene bistveno manjše prisotnosti 
otrok med počitnicami bomo po predhodnem zbiranju 
podatkov o prisotnosti realizirali poslovanje v smislu 
združevanja oddelkov (odprta samo ena enota vrtca). 
O tem bomo starše pravočasno obvestili. Dnevni 
program je prilagojen starosti otrok in dogovoru v 
posameznem oddelku.

Urnik je oblikovan glede na dnevni red in čas prihajanja 
otrok v posamezne oddelke. Zelo si želimo, da bi bil 
prihod otrok v vrtec čim bolj prijeten za otroka in za 
starše, zato bomo še naprej posvečali posebno skrb in 
pozornost sprejemu otrok.

Šolo obiskuje letos 234 učencev v 14. oddelkih, v vrtec 
je vpisanih 97 otrok v pet oddelkov (v enoti Lokavec 
so zaposlene 3 strokovne delavke).
Redni oddelki na centralni in podružnični šoli:

- I triada, (1. a, 2. a, 3. a , 3. b razred – 4. oddelki na 
CŠ, 1. kombinirani oddelek na podružnici 1., 2., 3. c),

- II. triada, (4. a, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b razred – 5 
oddelkov na CŠ, 1. kombinirani oddelek na 
podružnici 4., 5. c),

- III. triada (7. a, 8. a,  9. a – 3. oddelki),

PODATKI O ZAVODU IN OTROCIH
Skupaj 14 oddelkov. Vsi oddelki imajo pouk dopoldan 
med 7.40 in 14.00.
Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) centralna in 
podružnična šola :

- OPB I. za 1. in 2. razred – 24 učencev.
- OPB II. za učence 3. razreda – 30 učencev.
- OPB III. za učence 2. in 4. razreda – 24 učencev.
- OPB IV. za učence 5. razreda – 23 učencev. 
- OPB V. v podružnici Lokavec – 17 učencev.

VRTEC IN ŠOLA
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Predšolski otroci bodo razdeljeni v pet skupin, od 
tega dve skupini prvega starostnega obdobja (Lunice 
in Sončki), dve drugega starostnega obdobja (Zmajčki 
in Miki miške ter podružnični kombinirani oddelek, 
ki se zaradi števila občasno deli na dve skupini – 
zaposlene so tri strokovne delavke (Bonbončki in 
Balončki). Delo po sklepu lokalne skupnosti poteka 
samo po celodnevnem programu, ki traja v vrtcu Sv. 
Ana od 5.30. do 16.00 ure oz. 5.15 do 17.00 (1. in 2. 
starostno obdobje), v vrtcu Lokavec od 5.45 do 15.30 

ure. Zajema vzgojno-varstveno delo, zajtrk, sadno 
malico, kosilo in popoldansko malico. Odpiralni čas 
je fleksibilen in se po potrebah sproti dogovarjamo 
s starši.

Vzgojno-izobraževalo delo opravlja 47 strokovnih 
delavcev, od tega dve kolegici dopolnjujeta obvezo 
iz zavoda »CIRIUS« Kamnik za potrebe dodatne 
strokovne pomoči učencem z odločbami o usmeritvi 
kot specialni pedagoginji.

ŠT. STROKOVNI DELAVEC RAZREDNIK POKRIVA PODROČJE
1. MARIJA HAUPTMAN 1. A razredni pouk
2. JOŽICA DROZG – SLAČEK 2. A razredni pouk
3. IVANKA LORENČIČ 3. A razredni pouk
4. CVETKA EMERŠIČ 3. B razredni pouk
5. KRISTINA STEPANČIČ 2. strok. delavec, JV, OPB
6. LIDIJA KOCBEK 2. strok. delavec, knjižničar (v staležu)
7. DARINKA KRAJNC kombinirani oddelek 1., 2., 3. c razredni pouk (vodja podružnice)
8. NATALIJA VEINGERL kombinirani oddelek 4., 5. c razredni pouk
9. POLONA KASTELIC razredni pouk, OPB, DSP
10. MAJDA VRBNJAK 4. A razredni pouk
11. JULIJANA MERKLIN 5. A razredni pouk
12. MATEJA JEZOVŠEK 5. B razredni pouk
13. ALEŠ ŽUMER OPB, DRU, KK
14. BOŽENA ŠMIRMAUL 6. A biologija, kemija, naravoslovje, POK, 

SPH
15. IRENA ROLA BEK 6. B matematika, fizika, tehnika
16. MARIJA BREZNIK 7. A matematika, GOS, MD7
17. SONJA SCHMIRMAUL 8. A zgodovina, geografija, DDE, DRU
18. MIRA BRATINA ZORKO 9. A slovenski jezik, nemški jezik
19. BARBARA PRISTOVNIK angleški jezik, slovenski jezik
20. MIHAEL PERAN športna vzgoja
21. MATEJA KRAMBERGER slovenski jezik, nemški jezik, lab.
22. PETRA CIMERMAN PETROVIČ svetovalna služba - šola, ISP, DSP
23. METKA PERDAN svetovalna služba – vrtec, OPB, DSP
24. ALEŠ MILOŠIČ fizika, matematika, računalništvo,
25. KSENIJA MLEKUŽ DSP – pedagog
26. ANUŠKA PERAN DSP – specialni pedagog
27. NATALIJA BAUMAN angleški jezik
28. GORAN MARIĆ glasbena vzgoja
29. NATAŠA PETEK glasbena vzgoja
30. ANA ŠNOFL OPB, GOS, LVZ, DRU
31. NASTJA BAT angleški jezik, slovenski jezik 

(nadomešča)
32. SANELA GROMILIČ knjižničarka
33. IRENA POLANEC OPB, knjižnica
34.

35.

KSENIJA ROLA

ROMANA KACIJAN

Lunice

Lunice

Vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice*
36.

37.

ROMANA FRAS,

SUZANA ŠOBER 

Sončki

Sončki

Vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice
38.

39.

MAJDA POTOČNIK

SUZANA KOLER

Zmajčki

Zmajčki

Vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice
40.

41.

BERNARDA POTOČNIK

VALERIJA SLANIČ 

Miki miške

Miki miške

Vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice
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42.

43

ANGELA KIRBIŠ

MARIJA  ŽURMAN

Bombončki

Bombončki

Vzgojiteljica

pomočnica vzgojiteljice
44. POLONA BEDEKOVIČ Lunice pomočnica vzgojiteljice (nadomešča)*
45. TANJA TAŠNER Bombončki pomočnica vzgojiteljice (pomoč v 

oddelku)
46. SANJA BRUMEN DSP (dopolnjuje iz CIRIUS Kamnik)
47. TINKARA JAKIČIČ DSP (dopolnjuje iz CIRIUS Kamnik)

STROKOVNO OSEBJE:
Boris MLAKAR    ravnatelj.

ADMINISTRATIVNO OSEBJE:
Vida ROŠKAR     poslovni sekretar.
Tanja ROJKO     računovodkinja.
Milana ŠKERGET    administrator, knjigovodja.
TEHNIČNO OSEBJE:
Srečko BAUMAN    hišnik – vzdrževalec za centralno šolo.
Darko ŠTUMBERGER  hišnik – vzdrževalec za vrtec in podružnico Lokavec.
Olga GRADIN     kuharica.
Marjeta KREMPL    pomočnica kuharice.
Helena ŠOBER    gospodinjec II (kombinirano delovno mesto).
Martina HORVAT    snažilka.
Marija BUDJA     snažilka (nadomešča).
Milena KOCBEK    snažilka.
Božena ŽIŽEK     snažilka.
Majda RADUHA    snažilka (vrtec)

VRTEC IN ŠOLA

Ure pouka so razdeljene učiteljem tako, da so učitelji 
pri svojem vzgojno - izobraževalnem delu  obremenjeni 
v skladu  s predpisi, torej brez pedagoških nadur. 
Poleg rednega dela nekateri opravljajo tudi ure 
dodatne strokovne pomoči za učence z odločbami, ki 
so pomoči potrebni in ure varstva vozačev v jutranjih 
in popoldanskih urah ter druge oblike strokovnega 
dela po ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008, 
58/09, 64/09, 65/09).

Vsi dosegajo po sistemizaciji zagotovljeno učno 
obvezo v razponu med 19 in 22 pedagoških ur, 
nekateri jo presegajo kot povečan obseg dela oz. 
dopolnjujejo obvezo v drugem zavodu.

V predšolski vzgoji je zaposleno 5 vzgojiteljic in 6 
pomočnic. Vse so obremenjene v skladu z obstoječo 
zakonodajo v naslednjih oddelkih:

- LUNICE obiskujejo otroci od 1. do 2. leta 
starosti. V skupini delata vzgojiteljica Ksenija 

Jaušovec in pomočnica vzgojiteljice Romana 
Kacijan (nadomešča jo Polona Bedekovič). 

- SONČKE obiskujejo otroci stari od 2. do 
3. let. Za njih skrbita vzgojiteljica Romana 
Fras in pomočnica vzgojiteljice Suzana 
Šober.

- ZMAJČKE obiskujejo otroci stari od 4 do 5 
let. Z njimi je vzgojiteljica Majda Potočnik 
in pomočnica vzgojiteljice Suzana Koler. 

- MIKI MIŠKE obiskujejo otroci stari od 5 
do 6 let. Z njimi sta vzgojiteljica Bernarda 
Potočnik in pomočnica Valerija Slanič.

- BONBONČKE obiskujejo otroci od 2. 
do 6. leta starosti. V tej enoti v Lokavcu 
je organiziran en kombinirani oddelek 
(22 otrok). V skupini delajo vzgojiteljica 
Angela Kirbiš in pomočnici vzgojiteljice 
Marija Žurman in Tanja Tašner.

RAZDELITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
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URNIK DELA
Centralna šola in podružnična šola

Ura Od – do
Jutranje varstvo* 6.30 – 8.30*

1. 7.40 – 8.25

2. 8.30 – 9.15

Malica 9.15 – 9.35

3. 9.35 – 10.20

4. 10.25 – 11.10

5. 11.15 – 12.00

Kosilo 12.00 – 12.25

6. 12.25 – 13.10

7. 13.15 – 14.00

8. 14.05 – 14.50

1. in 7. ura sta namenjeni dopolnilnemu, dodatnemu 
pouku, izbirnim vsebinam ter interesnim 

dejavnostim, 2. do 6. ura pa ostalemu programu. 
Zaradi posebnosti šolskega dela je delovni čas 
nekoliko razširjen, zato je nujno izvajati varstvo 
vozačev v jutranjem in popoldanskem času. 
*Jutranje varstvo za izjemne primere pred 6.30 
uro za učence 1. razreda je možno v oddelku vrtca, 
vendar le v času, ki je prilagojen obratovanju vrtca. 
Skrajna izjema pa je, da starši pripeljejo v JV tudi 
otroka 2. in 3. razreda, vendar je šola za otroka 
odgovorna le za čas njegovega obveznega urnika. 
Časovna opredelitev pouka je zaradi realizacije 
obveznega in razširjenega programa možna tudi 
izven časovno postavljenega okvirja (DOP, DOD, 
raziskovalne naloge, interesne dejavnosti), če s tem 
soglašajo starši. V tem primeru šola ni odgovorna za 
prevoz učencev.

Podaljšano bivanje se izvaja od 12.00 do 16.10 na 
CŠ in do 15.20 na podružnici. Kosilo imajo učenci 
na CŠ med 12.25 in 13.30, v Lokavcu od 12.00 
do 12.25. Ostali čas je namenjen sprostitveni 
dejavnosti, samostojnemu učenju, ustvarjalnemu 
preživljanju prostega časa, interesnim dejavnostim 
in sprostitveni dejavnosti.

ČAS DEJAVNOSTI
12.00 – 12.30 Sprostitvena dejavnost

12.00 – 12.25 Kosilo (Lokavec)
12.30 – 13.00 Kosilo (CŠ)

13.00 – 13.50 Samostojno učenje

13.50 – 15.00 Ustvarjalno preživljanje prostega časa

15.00 – 16.10  / 15.00 – 15.20 Sprostitvena dejavnost (CŠ) /  Sprostitvena dejavnost (Lokavec)

ŠOLSKI PREVOZI
Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti prevoz v šolo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 81/06, 102/07 UPB 3, velja od 14. 3. 1996).
Vozni red:

Relacija V šolo

Žitence (Pavlas) – Dražen Vrh – Lokavec – Sv. Ana (šola) 06.30

Sv. Ana (šola) – Moleh (Žice) – Perko – Bolšec – Ledinek (Hazl) –  Šlebinger –  Simonič (Lovrenčič) – Dražen Vrh 
(križišče) – Ledinek (Buman) – Morina – Sv. Ana (šola)

07.10

Sv. Ana (šola) – Ajlec – Kavčič (Ročica) – Kramberger – Berič – Senekovič – Pohorec – Sp. Bačkova (pri križu) – 
Kolmanič Sv. Ana (šola)

06.45

Sv. Ana (šola) – Klobasa – Urbanič – Župec – Tratnjek – Breznik – Grabe – Derganc – Sv. Ana (šola) 07.15
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Relacija Domov

Sv. Ana (šola) – Lokavec – Dražen Vrh  – Žitence (Pavlas) 14.05

Sv. Ana (šola) – Morina – Ledinek (Buman) – Simonič (Lovrenčič) – Dražen Vrh (križišče) – Šlebinger – Ledinek  
(Hazl) – Bolšec – Perko – Moleh (Žice)

14.45

Sv. Ana (šola) – Ajlec – Kavčič (Ročica) – Kramberger – Berič – Senekovič – Pohorec – Sp. Bačkova (pri križu) – 
Kolmanič Sv. Ana (šola)

14.05

Sv. Ana (šola) – Klobasa – Urbanič – Župec – Tratnjek – Breznik – Grabe – Derganc – Sv. Ana (šola) 14.35

OSENČENO – vozi BREZNIK, NEOSENČENO – vozi šolski avtobus

VARSTVO VOZAČEV
Po zaključku pouka se učenci po vseh šolskih 
obveznostih odpravijo na šolski avtobus, če je vozni 
red prilagojen zaključku njihovega dela, oziroma se 
vključijo v varstvo vozačev (v jedilnici šole) in tam 
počakajo na varen odhod domov.
Seveda se lahko po pouku vključijo tudi v podaljšano 
bivanje ali v interesne dejavnosti oz. druge aktivnosti, 
ki sledijo pouku.
V primeru, da je otrok vključen v oddelek podaljšanega 
bivanja (OPB) in interesne dejavnosti oz. druge 

oblike vzgojno-izobraževalnega dela obveznega ali 
razširjenega programa, ki trajajo dlje kot varstvo 
vozačev (do odhoda avtobusa), morajo starši sami 
prevzeti otroka in poskrbeti za njegov odhod domov.
V imenu strokovnih delavcev OŠ Sveta Ana in v svojem 
imenu želim vsem učencem in otrokom prijetno bivanje 
in uspešno delo v šolskem letu 2010/2011, staršem pa 
veliko pozitivnega sodelovanja s šolo in vrtcem.

ravnatelj
Boris Mlakar

V začetku šolskega leta 2009/2010 sem dobila 
prvošolce v jutranje varstvo. Vsa leta mojega 
pedagoškega dela sem preživela z mladimi. 
Moje delo je bilo zelo raznoliko: od klasične 
osnovne šole, do celodnevne šole, s katere sem 
prešla v devetletko. Delala sem kot vzgojitelj v 
srednji šoli, učitelj v OPB, spremljevalec gibalno 
oviranega dijaka… Prav ta raznolikost me je 
bogatila, z njo sem rasla, se spreminjala in ti 
prvošolci so bili zame velik izziv. Želela sem, 
da preživijo z mano voden čas in sprostitveno 
dejavnost ter jo čim bolj izkoristiti v dobrobit 
učencev. 
Spoznanja iz teorije, ki sem jih osvojila tekom 
izobraževanja so premalo, če jih ne znamo 
učinkovito izvajati v praksi. Včasih je to lažje, 
včasih težje. Ko sem začutila, da sem bila 
dobro sprejeta pri starših in učencih, je v meni 
samo vrela ustvarjalnost; iz dneva v dan so se 
mi porajale nove ideje, ki sem jih prenašala na 
učence.
Dejstvo je, da je vsestransko zdrav otrok 
mentalno in duhovno stabilen, telesno 

TEDEN ODPRTIH VRAT V JUTRANJEM VARSTVU
funkcionalen, se lažje loteva učnih in 
intelektualnih problematik. Zato sem se 
odločila za praktično izvajanje gibalno-
dihalnih vaj, ki so se navezovale kot utrjevanje, 
ponavljanje učne snovi pri vseh predmetih, 
za učence pa so pomenile sprostitev na 
zabavnejši način. Prednost le-teh omogoča pri 
učencih dvigovanje pozornosti, umirjanje in 
osredotočenje ter lažje sobivanje v razredu. 
Naravna otrokova potreba je gibanje. 
Sprostitveno-gibalne vaje so bile v bistvu 
kontinuirano delo od začetka šolskega leta, ki 
odpravlja nemir, živčno napetost, stres, jezo, 
mnoga agresivna čustva, ki zavirajo normalen 
ritem življenja in uravnoteži notranje organe 
ter presnovo. Na ta način so bili učenci aktivno 
pripravljeni na celostno delo v prvem razredu.
V tednu odprtih vrat v jutranjem varstvu, ki 
je potekal od 1. 3. 2010 do 5. 3. 2010, sem 
povabila starše, jih aktivno vključila, prikazala 
celostno obravnavo učenca, dobro počutje ter 
sprejetost učencev med seboj. Tako so starši 
vsak dan aktivno sodelovali s svojimi otroki. Da 
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si tega želijo še v bodoče, je pokazala anketa, ki 
je bila izvedena na koncu projekta.

Kaj so povedali učenci in njihovi starši?

Izdelovali smo rožico, plesali s starši in učiteljico. 

Umirjeno in sproščeno vzdušje, prijetna glasba, 
pridni in mirni otroci.

Imamo se lepo, je zanimivo in poučno. Smo 
telovadili, plesali in razgibavali. 

Danes mi je bilo najbolj všeč, da so bile z nami 
mame.

»Poznaš samo to, kar sam odkriješ. Dobro 
poučevati zato pomeni učencu pustiti, da stvari 
odkriva sam.«

francoski pesnik Sully Prudhomme
Irena Polanec

V mesecu oktobru smo bili učenci 3. a in 3. b razreda na Debelem Rtiču. Imeli smo šolo v naravi. 
Tam smo se učili plavati. Veliko smo se zabavali. Po morju smo se peljali z ladjo v Ankaran. Tam 
smo si ogledali akvarij. Videli smo veliko morskih živali. Najbolj so mi bile všeč morske zvezde in 
školjke. 
Nekega večera smo pripravili modno revijo. Vsi smo zelo uživali, ko smo ob večerih prepevali. 
Veseli pa smo bili tudi, ko smo se vrnili nazaj domov v mamin objem. JUHEJ!!!

Aneja Bek, 3. b razred OŠ SVETA ANA   

ŠOLA V NARAVI
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Četrtega oktobra smo se učenci 3. a in 3. b razreda z avtobusom odpeljali na Debeli Rtič. Vsako 
jutro nas je zbudil učitelj s kitaro. Po budnici je sledilo pospravljanje, nato pa zajtrk. Po zajtrku 
smo vsak dan imeli tečaj plavanja. Bilo je zelo naporno, ampak tudi lepo. Učitelji so bili zelo v 
redu, saj so nam vedno pripravili kaj zanimivega. Vsak večer smo imeli zabavo. V sredo smo se z 
ladjico odpeljali na izlet v Piran. Teden je zelo hitro minil in bila sem srečna, ker sem se naučila 
plavati.

Lara Majer, 3. b razred OŠ SVETA ANA

ŠOLA V NARAVI

Četrtošolci v letošnjem šolskem letu sodelujejo 
v inovativnem programu z naslovom Pozor – 
veliki nemarni škornji.

Program POZOR - VELIKI NEMARNI ŠKORNJI 
izhaja iz zgodbe Veliki nemarni škornji. Zgodba 
se začne, ko veliki škornji zbrcajo nekaj gob. K 
visokemu hrastu prihajajo gozdne živali in škrati 
s svojimi zgodbami o nemarnem vedenju velikih 
škornjev v gozdu. Otroci ob zgodbi razvijajo 
kritično mišljenje, ustvarjalnost, dajejo pobude, 
rešujejo probleme, ocenjujejo tveganja, 

Projekt Pozor – veliki nemarni škornji
sprejemajo svoje odločitve ter tako na čutni in 
izkušenjski ravni gradijo življenjsko pomembne 
vrednote o pomenu varovanja narave in okolja.

CILJI PROGRAMA:

Učenci:

•	 razvijajo občutljivost za okolje in 
spoštovanje naravnih vrednot

•	 spoznavajo pomen ohranjanja in 
varovanja biotske raznovrstnosti
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•	 razvijajo spretnosti, veščine 
za opazovanje, raziskovanje, 
prepoznavanje in reševanje okoljske 
problematike

•	 razvijajo kritično mišljenje do lastnega 
delovanja ter sposobnost sprejemanja 
naravi prijaznih odločitev

•	 ozaveščajo in razvijajo prepoznavanje 
okoljske problematike v svoji okolici

•	  spoznavajo gobe in gobarski bonton

•	 likovno ustvarjajo ob besedilu knjige

Projekt smo pričeli s prijetnim doživetjem 
gozda. Učenci so gozd spoznavali z vsemi 
čutili in opazili ter slišali marsikaj, kar morda 
običajno ob hoji po gozdu ostane neopaženo. 
Med drugim so odlično opravili tudi »izpit 
za volka«. Prebrali smo prvi del zgodbe, 
skozi pogovor in dramatizacijo iskali rešitve 

problema, spoznavali različne vrste gob ter 
izdelali plakat.

 Še nekaj refleksij po gozdnem sprehodu, 
torej kaj so povedali otroci:

•	 Komaj čakam, da bi več izvedeli o 
pravljici. Komaj čakam, da gremo še 
enkrat v gozd, da bi se več naučili o 
gobah. (Nina)

•	 Jaz si želim, da bi šli spet v gozd in da 
bi delali izpit za volka in da bi se igrali, 
tekali in iskali predmete. (Alekseja)

•	 Pričakujem, da bomo plezali po 
drevesih, da se bom naučila veliko o 
drevesih, gobah, rastlinah v gozdu. 
(Mojca)

Ksenija Mlekuž in Majda Vrbnjak

Projekt v skupini Sončki: BIL SEM DOJENČEK (od 2. 11. do 12.  11. 2010)
V preteklih dveh tednih so dejavnosti v naši 
skupini potekale nekoliko drugače kot navadno. 
Z otroki smo se veliko pogovarjali o odvajanju 
pleničk, stekleničk in dudic, saj so že malčki 
in tega več ne potrebujejo.  Večina otrok v naši 
skupini še ima  namreč pleničko ali dudico. Da 
bi bilo odvajanje od prej naštetih pripomočkov 
za dojenčke lažje, sva se s sodelavko Suzano 
odločili, da bova v skupini izvedli projekt: Bil 
sem dojenček. Res, da so otroci še majhni,  stari  
2 leti ali 3, sva dejavnosti poskušali  izvesti na 
njim razumljiv, igriv in zanimiv način. Otroke je 
tematika pritegnila.  Skozi ves projekt, ki je trajal 
dva tedna, so si namreč ogledovali slikanice in 
otroške enciklopedije s tematiko o dojenčkih.  V 
knjižnem kotičku so imeli na razpolago ves čas 

knjige. Preko pravljice Malček Palček so se otroci 
seznanili z rojstvom dojenčka in vlogo matere 
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pri rojevanju otrok. V slikovnih revijah, ki sva 
jih ponudili otrokom, so otroci sami poiskali 
dojenčke, katere smo izrezali in jih prilepili na 
plakat. V projekt sva vključili tudi starše otrok, 
kateri so skupaj z otroki poiskali fotografije 
svojih otrok, ko so bili ti še dojenčki in jih prinesli 
v vrtec. Otroci so si ogledovali svoje fotografije, 
jih kazali otrokom v skupini in nato smo izdelali 
še plakat z naslovom: To sem JAZ, dojenček. Ob 
fotografiji dojenčka smo zapisali ime otroka 
in zraven prilepili še fotografije otroka v 
sedanji podobi. Otroci so se ob plakatu večkrat 
ustavili in iskali svoje fotografije, katere so tudi 
prepoznali, in jih poimenovali. V goste smo 
povabili nosečnico Natalijo Veingerl, mamico 
naše Vite, ki se je povabilu prijazno odzvala in 
nas obiskala v naši igralnici, ter otrokom dovolila, 
da so pobožali trebuh z dojenčkom. Otroci so 

se ob dotikanju trebuha z dojenčkom raznežili.  
Razveselili smo se tudi obiska dojenčice Nuše 
z mamico Matejo Firbas in si ogledali pravega 
dojenčka.  Ob obisku dojenčice Nuše so otroci 
ugotovili, da je dojenček še majhen in da so 
sami večji. Kasneje smo si v igralnici izdelali še 
svoj kotiček z dojenčki, z vsemi pripomočki in 
rekviziti. Otroci so se v njem igrali, skrbeli za 
svoje lutke, jih hranili po steklenički, ljubkovali, 
vozili na sprehod ipd. Igra je potekala spontano 
in brez konfliktov med otroki.

Mislim, da smo pri tem projektu vsi uživali in se 
skozi igro veliko naučili.

Obema gospema, Nataliji in Mateji, se  želimo še 
enkrat zahvaliti za njun obisk v naši skupini.

 vzgojiteljica Romana Fras

Da se da počitnice preživeti pod geslom« prijetno s 
koristnim«, nam je zapisal Primož Lipko, učenec 2. razreda, 
ki se je med krompirjevimi počitnicami potepal po Afriki in 
pisal dnevnik.

1. dan, 24. 10. 2010
 Prvi dan smo potovali. Bilo je zelo naporno.  Potovanje 

je trajalo 15 ur. Z avtom smo se peljali iz Zgornje 
Ščavnice do Bergama v Italiji, potem pa naprej z 
letalom do otoka Sal. Prispeli smo ob polnoči. Bili smo 
zelo, zelo zaspani.

2. dan, 25. 10. 2010
 Zjutraj smo se zgodaj zbudili in odšli na zajtrk, ki smo 

si ga sami postregli. Potem smo šli na sprehod ob 
morju. Prvič sem čofotal v Atlantskem oceanu. Nato 
sva se s sestrično Julijo potapljala v bazenu. Vreme je 
bilo sončno (30 stopinj Celzija).

Potepanje po Zelenortskih otokih
3. dan, 26. 10. 2010
 Po zajtrku so bili zopet na vrsti valovi. Z Julijo sva se 

metala in skakala v valove. Povsod je bil pesek. Na 
bazenu sva se učila skakati v vodo na glavo. Igrala 
sva namizni tenis. Stric Ivo se je šel potapljat. Videl je 
veliko različnih rib in jih tudi fotografiral. 

4. dan, 27. 10. 2010 
 Nastanjeni smo v hotelu Crioula. Naš bungalov ima 

številko 646 iz terase imamo pogled na morje. Tudi 
bazen je blizu. Danes sva z Julijo spoznala novo 
prijateljico. Skupaj smo se metali po valovih. Ime ji je 
Katja. Hodi v 3. razred.

5. dan, 28. 10. 2010
 Danes je prav posebej vroče (33 stopinj Celzija). Veter 

se je umiril. Valovi so veliko nižji. S prijateljico Katjo 
smo se tudi danes metali v valove. Nato smo se šli z 
odraslimi kopat. V globoko vodo. Z Julijo sva imela 
masko in sva se potapljala. Zelo se veselim večera, ko 
bova z Ivom lovila ribe.

6. dan, 29. 10. 2010 
 Včerajšnji ribolov je bil uspešen. Najprej smo lovili 

ribe. Stric Ivo je zamenjal vabo za lov na morskega 
psa. Čez 15 minut, ko je bila že trda tema, je stric 
ulovil morskega psa. Vsi smo se veselili našega ulova. 
Naredili smo nekaj fotografij in ga izpustili nazaj v 
morje.

7. dan, 30. 10. 2010 
  Današnji dan je bil poln dogodivščin. Bili smo na jeep 

safariju. Ogledali smo si življenje na otoku, ki je nastal 
iz vulkana. Ljudje na tem otoku so zelo, zelo revni. 
V hišah nimajo vode. Kopali smo se v vulkanskem 
kraterju, kjer je voda 26-krat bolj slana kot v morju. V  
tej vodi  ne plavaš, ampak samo ležiš in se ne potopiš.

VRTEC IN ŠOLA



ANINE  NOVICE

39

Že tretje leto se naša šola vključuje v Slovensko mrežo Zdravih šol. 
Pri načrtovanju dela si Zdrava šola prizadeva slediti 12 ciljem 
Slovenske mreže Zdravih šol, ki so enaki ciljem Evropske mreže 
Zdravih šol. 
Cilji Zdravih šol: 
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno podobo vseh učencev s tem, 

da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v 
šoli. 

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih 
odnosov med učitelji in učenci. 

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni 
učiteljem, učencem in staršem. 

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da 
bomo oblikovali raznovrstne pobude. 

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in 

skupnostjo. 
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo 

zaradi priprave učnega načrta vzgoje za zdravje. 
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in 

učiteljev. 
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled 

za zdravo obnašanje. 
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska 

prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki 

nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in 

zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem 
načrtu vzgoje za zdravje. 

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami izbere vsebinsko 
»rdečo nit«. V tem letu bodo to ODNOSI. 

V okviru te teme bomo izvajali številne dejavnosti:
• zdrave malice in kosila, ki jih bodo oblikovali posamezni oddelki, 

saj menimo, da je zdrav odnos do hrane izjemnega pomena za 
razvoj mladostnika. Te malice bodo vsebovale veliko sadja in 
zelenjave, sirnih namazov pa tudi kuhanih toplih obrokov, kot so 
koruzni žganci, prosena kaša, ovseni kosmiči…, manj sladkane 
zeliščne napitke... 

• Nadaljevali bomo z evropskim sistemom razdeljevanja sadja 
v šolah, ki ga finančno podpira Evropska skupnost. S tem 
projektom želimo ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja 
in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne 
telesne teže in debelosti pri otrocih.

Dodaten obrok sadja bomo delili običajno 1-krat na teden, v 
določenih obdobjih (npr. jeseni in pozno pomladi, ko so v izobilju 
različne vrste sadja in zelenjave) tudi večkrat. Sadje bomo ponudili 
po dopoldanski malici in bo ostalo na voljo do zaključka pouka 
tega dne oz. dokler ga učenci ne bodo pojedli. V tem kotičku bodo 
na panoju tudi pomembne informacije o koristnosti uživanja 
določene vrste sadja in zelenjave.   

Zdrava šola 
• Zdrav način življenja vključuje tudi gibanje, šport, znotraj 

katerega spodbujamo tudi pozitivne medsebojne odnose – 
druženje. Te stvari bomo krepili med pohodi po šolski učni poti, 
na športnih dnevih in drugih dnevih dejavnosti, med odmori 
(prijetna klima-šolski radio).

• Skrbeli bomo za čisto okolje, pa ne samo 22. aprila ob svetovnem 
dnevu Zemlje, temveč čez celo leto – ločevali bomo odpadke, 
zbirali odpadni papir, izdelovali izdelke iz odpadne embalaže, 
si ogledali sortirnico odpadkov v podjetju Saubermacher in se 
vključili v delavnice, ki jih bo to podjetje organiziralo.

• Če želimo biti veseli, srečni, zadovoljni in uspešni učenci, 
se moramo naučiti  strpnega odnosa do drugačnih, se učiti 
komunikacijskih in socialnih veščin, se učiti konstruktivnih oblik 
reševanja sporov. To bomo poskušali skozi projekte Dežela barv, 
Od prepira k strpnosti in Konflikt je lahko izziv.    

• Z različnimi bralnimi značkami bomo razvijali pozitiven odnos 
do knjige.

• Za otroški parlament se bomo posvetili temi Mediji, o kateri se 
bomo pogovarjali, izvedli delavnice in si tako širili naše obzorje.

• Velik korak k izboljšanju odnosov in krepitvi komunikacije v 
trikotniku učenec-učitelj-starš bomo naredili s formativnim 
spremljanjem otrok, v katerem ima otrok pomembno mesto pri 
načrtovanju učnega procesa, načinu doseganja učnih ciljev, pri 
odpravljanju šibkosti in krepitvi močnih področij. V ta projekt 
bomo letos vključeni vsi učitelji šole.

Že v prejšnjih letih smo naredili veliko za naš odnos do sebe in 
okolice, v tem letu pa bomo poskusili te stvari še nadgraditi v 
slogu, kot ga je zapisal tudi Anton Martin Slomšek » Skrbi, da bo 
tvoje učenje za življenje, ne pa za šolsko klop«.    

                                                                    vodja projekta Zdrava šola
                                                                         Božena Šmirmaul
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