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Prebujajo~a se narava

Postavitev 27 metrov
visokega mlaja

Pri~etek izgradnje nove
telovadnice

Za nami so
velikono~ni prazniki

NE PREZRITE OB^INSKIH RAZPISOV
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IZ UREDNI[TVA

Narava se je popolnoma prebudila in 
olep{ala svojo podobo z zelenjem in celo 
paleto pisanih barv. [e posebej lepo noto 
ji pri~ara lom son~ne svetlobe in toplina 
rahlega vetri~a. To ~arobnost radi opazujemo 
in, nekateri glasno, spet drugi po tihem, 
sanjarimo o marsi~em: o prihajajo~em 
poletju, dopustu, po~itnicah, prihodnosti, 
projektih ipd.
Hkrati s prebujeno naravo pa je na vrtovih, 
njivah, poljih, v sadovnjakih, vinogradih, na 
zelenicah, cvetli~nih gredah in drugod veliko 
opravil. Pridni kmetje in vsi drugi delavni 
ljudje vedno ve~ ~asa pre`ivijo v naravi ob 
delu. Nekateri kmetje so `e pokosili prvo 
travo, polj{~ine so ve~inoma `e v zemlji, na 
balkonih ̀ e visijo korita, polna ro` itn. Res je 
eno: Dela nikdar ne zmanjka!
Ob vsakodnevnem hitrem `ivljenjskem 
ritmu so tako zelo pomembni trenutki, ki 

Spo{tovane ob~anke, cenjeni ob~ani!
jih delimo s svojimi najdra`jimi, prijatelji, 
sosedi in znanci. Ne smemo pozabiti, da so 
za sre~o potrebni ljudje in da ne moremo biti 
sre~ni, ~e sre~e ne delimo z drugimi. Zato 
vam, spo{tovani bralci, `elim ~im ve~ lepih, 
nepozabnih trenutkov in naj vas son~ni ̀ arki 
ter nasmejani obrazi razveseljujejo zmeraj 
znova. 
V na{em uredni{tvu se je nabralo kar nekaj 
zanimivih prispevkov, ki jih `elimo tudi 
tokrat deliti z vami. [e posebej pozorno 
preberite OB^INSKE RAZPISE, da ne boste 
zamudili prijavnih rokov in s tem mo`nosti 
sofinanciranja katerega od razpisnih 
projektov.
@elim vam lepe »predpoletne« in poletne 
mesece.

Karmen KAU^I^
odgovorna urednica
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{e bodo~im generacijam. Zelo smo bili veseli 
zavoda »Moja soseska« iz Ljubljane, ki je na 
temo varovanja okolja pri{el v na{o ob~ino. 
S prirejenim avtobusom je na{im {olarjem 
na sodobnih medijih prikazoval lepote 
`ive narave in na~ine lo~evanja odpadkov. 
Njihova snemalna ekipa je tudi posnela na{o 
leto{njo ~istilno akcijo, ki je potekala v dolini 
[~avnice. Za organizacijo in pomo~ se `elim 
ob tej priliki zahvaliti na{ima dru{tvoma: 
tako turisti~nemu kot lovskemu. Iskrena 
hvala tudi vodstvu podjetja Saubermacher 
Slovenija iz Lenarta, ki je s svojo ekipo brez 
pomisleka prisko~ilo na pomo~, ter svoje delo 
opravilo  profesionalno in brezpla~no, kar je 
v dana{njih ~asih res `e prava redkost.
Upam, da smo z aktivnostmi uspeli prebuditi 
zavest o bolj odgovornem odnosu do 
narave pri tistih, ki imajo do tega problema 
{e vedno neodgovoren pristop. Ni namre~ 
malo tak{nih, ki nevarne odpadke, ki bi 
jih bilo treba odlo`iti na za to primerne 
prostore in deponije, {e vedno kurijo ali na 
neprimeren na~in zavr`ejo brez pomisleka. 
Tako pa {kodujejo naravi, posredno pa tudi 
sebi.  Prepri~an sem, da smo z malo dobre 
volje to dol`ni storiti, ~e ̀ elimo dobro na{im 
otrokom in vsem naslednjim generacijam.
^eprav me skrbi odnos do narave, sem 
optimisti~no razpolo`en glede na{ega 
bodo~ega ob~inskega razvoja, saj kljub 
zaostanku na nekaterih podro~jih u~inkovito 
urejamo stvari na bolje. Vesel sem, ko vidim 
vedno lep{o sliko na{ega novega kulturnega 
doma, ki bo zagotovo nared do leto{njega 
ob~inskega praznika. Pred leti sem velikokrat 
poslu{al godrnjanje na{ih kulturnikov 

Spo{tovane ob~anke in ob~ani ob~ine Sv. Ana!
Smo `e v mesecu maju. Za marsikoga je to najlep{i mesec v letu, 
ko narava ponovno za`ivi v svojem bujnem rastju in za`ari v vsej 
svoji lepoti.
Kljub tej lepoti narave se ob~asno {e spomnim na mesec april, 
ko smo imeli ob svetovnem dnevu Zemlje skupaj z osnovno {olo 
organizirane razne aktivnosti; in sicer smo realizirali delovno 
akcijo, na kateri smo o~istili tri »~rna odlagali{~a«. U~itelji pa 
so {e z drugimi izbranimi u~nimi vsebinami posku{ali otrokom 
razlo`iti, na kak{en na~in obvarovati na{ planet, da bo uporaben 

zaradi neprimernih in neurejenih prostorov. 
Upam, da jim bo nova pridobitev dala nov 
zagon in novega vetra v jadra, da nas bodo 
v prihodnje lahko velikokrat povabili na 
razli~ne prireditve. 
Podobno kot na podro~ju kulture, 
postavljamo stvari na svoje mesto oz. 
izbolj{ujemo razmere tudi na  {olskem in 
pred{olskem podro~ju; in sicer na podro~ju 
turizma, {porta, komunalne infrastrukture, 
cestne infrastrukture in {e bi lahko 
na{teval.
V ob~inski upravi se trudimo, da bi ob vsaki 
na{i novi pridobitvi dobili {e kak{en evro 
iz dr`avne ali evropske blagajne. Menim, 
da smo pri tem uspe{ni in da so rezultati 
na{ega dela prepri~ljivi, saj ni obdobja, ko v 
ob~ini ne bi imeli odprte vsaj dve gradbi{~i 
ali kar tri hkrati. Upam, da bomo skupaj s 
{e osmimi ob~inami okrog nas uspe{ni na 
razpisu za {irokopasovni dostop elektronskih 
komunikacij. V tem primeru bomo v kratkem 
~asu pripeljali internet v vsako hi{o, kar 
bo predvsem dalo nove mo`nosti mlaj{im 
generacijam.

Naj bo to dovolj za uvod v novo {tevilko 
Aninih novic, ki jih, upam, z veseljem 
prebirate. Naj zaklju~im s povabilom, da se v 
primeru kakr{nihkoli informacij, ki zadevajo 
na{e delo, obrnete in morda za za~etek 
pregledate ob~insko spletno stran www.
sv-ana.si, po potrebi pa nas pokli~ete ali 
obi{~ete. Veseli bomo, ~e vam bomo lahko 
pomagali.

Silvo Sla~ek,
`upan
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Poro~ilo s sej ob~inskega sveta
13. redna seja, 19. 12. 2008

Na tej seji so ~lani ob~inskega sveta imeli na dnevnem 
redu 8 to~k. Na seji so sprejeli naslednje sklepe:
-  Odlok o obvezni gospodarski javni slu`bi oskrbe s 

pitno vodo (prva obravnava).
-  Sklep o potrditvi spremembe cen vzdr`evanja 

pokopali{~a. Cene so se povi{ale za 3,6 % in zna{ajo 
za dru`inski grob 31,4481 EUR, za enojni grob 
21,0009 EUR in za uporabo mrli{ke ve`e ob pogrebu 
58,6323 EUR.

- Sklep o potrditvi nove vrednosti to~ke nadomestila  
za uporabo stavbnega zemlji{~a. Nova vrednost to~ke 
je povi{ana za 3,6 % in zna{a 0,00255270 EUR.

-  Sklep o povi{anju vi{ine vrednosti priklju~ne 
zmogljivosti za vodovodni priklju~ek. Vi{ina 
povra~ila za priklju~no zmogljivost se je pove~ala za 
3,6 % in je odvisna od dimenzije vodomera.

       
dimenzija vodomera   znesek EUR/mesec
     13   2,5082
     20   4,1804
     25   5,8526
     30   10,0330
     40   16,7217
     50   25,0826
     80   66,8869
   100   100,3304
   150   250,8260
 
- Sklep o potrditvi kon~nega seznama upravi~encev 

vlaganj v telekomunikacijsko omre`je. Kon~ni 
seznam upravi~encev {teje 333 upravi~encev. 
Ob~ina pa je sredstva na podlagi zakonodaje vrnila v 
pripadajo~i vi{ini upravi~encem.

4. izredna seja, 3. 4. 2009

^etrta izredna seja ob~inskega sveta je bila 
sklicana zaradi nujnosti sprejetja sklepa o potrditvi 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  za 

projekt Gradnja, upravljanje in vzdr`evanje odprtega 
{irokopasovnega omre`ja elektronskih komunikacij 
v lokalni skupnosti in sprejetja Odloka o  ugotovitvi 
javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter 
dolo~itev
osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, 
upravljanja in vzdr`evanja odprtega {irokopasovnega 
omre`ja elektronskih komunikacij na obmo~ju Ob~in 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka 
in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Jur{inci, 
Lenart, Sveta Ana, Sveti Andra` v Slovenskih goricah, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v 
nadaljevanju: soinvestitorke). 
Zgoraj omenjena in sprejeta dokumenta pomenita, 
da bo deset slovenjgori{kih ob~in skupaj nastopilo 
na javnem razpisu pri Ministrstvu za gospodarstvo 
za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo 
{irokopasovnega omre`ja (opti~nih kablov). Projekt 
predvideva polo`itev opti~nih kablov na podro~ju 
celotne ob~ine. V kolikor ob~ine uspejo na razpisu, 
bodo ob~ine sklenile koncesijsko pogodbo z izbranim 
ponudnikom o upravljanju omre`ja, izbrani ponudnik 
bo tudi finan~ni partner v dolo~enem  dele`u. 
Uporabniki internetnih storitev pa bodo imeli mo`nost 
izbire internetnega ponudnika po lastni `elji.

14. redna seja, 16. 4. 2009

Na tej seji so ~lani ob~inskega sveta imeli na dnevnem 
redu kar 17 to~k. Potrdili so kar nekaj odlokov in se 
seznanili z raznimi poro~ili, in sicer o:
- Sklepih 13. redne in 4. izredne seje. 
- Odloku o zaklju~nem ra~unu za leto 2008. Zaklju~ni 

ra~un je sestavljen iz 3.253.629 EUR prihodkov in 
3.228.858 EUR odhodkov.

- Pregledu varnostne situacije na obmo~ju ob~ine 
Sveta Ana v letu 2008. Iz poro~ila policijske postaje 
Lenart je razvidno, da se je {tevilo obravnavanih 
kaznivih dejanj iz 34 v letu 2007 pove~alo na 40 
v letu 2008. Raziskanost kaznivih dejanj se je 
zmanj{ala iz 82,14 % v letu 2007 na 52,82 % v letu 
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2008.  Ve~ina kaznivih dejanj sodi v skupino splo{ne 
kriminalitete.

- Poro~ilu komunalne in{pekcije mestnega 
in{pektorata za leto 2008. In{pekcija v poro~ilu 
navaja, da se je {tevilo prekr{kov pove~alo. 
Najvi{ji dele` pri uvedenih postopkih se nana{a 
na nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov in 
nepravilno parkiranje na javnih zelenih povr{inah 
(zapu{~eni avtomobili), ter razli~ni nedovoljeni 
posegi na ob~inskih cestah. Treba je poudariti, da so 
ob~ine v letu 2008 ustanovile skupni medob~inski 
in{pektorat, ki vr{i nadzor nad kr{enjem predpisov 
iz tega podro~ja.  

- Odloku o obvezni gospodarski javni slu`bi oskrbe s 
pitno vodo. Ob~ina ima od leta 2002 sprejeti Odlok 
o obvezni gospodarski javni slu`bi oskrbe s pitno 
vodo. Vendar na spremembo zakonodaje na dr`avni 
ravni je treba uskladiti tudi ob~inske predpise.

- Odloku o kategorizaciji ob~inskih cest. Tudi pri tem 
odloku gre za popravke obstoje~ega odloka.

- Sklepu o dodelitvi finan~ne pomo~i za ubla`itev 
posledic po elementarni nesre~i plazenja tal. V 
mesecu februarju je plazenje tal povzro~ilo veliko 
gospodarsko {kodo na infrastrukturi, kmetijskih 
zemlji{~ih in objektih. Neposredno sta bila ogro`ena 
dva objekta, ki jih je bilo treba obvarovati s sanacijo. 
Ob~ina bo ob~anoma, ki sta utrpela {kodo delno 
povrnila sanacijske stro{ke iz ob~inske rezerve. 

- Odloku o spremembi Odloka o predkupni pravici 
Ob~ine Sveta Ana na nepremi~ninah. S popravkom 
tega odloka ̀ eli ob~ina {e na nekaterih nepremi~ninah 
za{~ititi svoje interese po predkupni pravici. Gre 
predvsem za gradnjo infrastrukture.

- Pravilniku o enkratni  denarni pomo~i za novorojence. 
Ob~ina Sveta Ana je bila prva med slovenjgori{kimi 
ob~inami, ki je v letu 2002 uvedla enkratno denarno 
pomo~ novorojencem. Sedaj `eli subvencijo povi{ati 
in dore~i pravila za dodelitev.

- Odloku o lokalnem turisti~nem vodenju (prva 
obravnava). V ob~ini se je v zadnjem letu pri~el 
odvijati turizem. Gostje-izletniki so pri~eli prihajati 
na enodnevne izlete v na{ kraj. Zato je Ob~ina Sveta 
Ana je v letu 2008 izobrazila turisti~ne vodnike za 
vodenje turistov. Da bo vodenje potekalo v skladu s 
predpisi in pravili je treba sprejeti ob~inski predpis.

- Odloku o spremembi Odloka  o razglasitvi 
nepremi~nih kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena na obmo~ju Ob~ine Sveta Ana. V povezavi 
s {iritvijo turisti~ne ponudbe v na{em kraju ob~ina 
spodbuja posameznike po ohranitvi nepremi~nih 
kulturnih spomenikov. Dr`ava preko razpisov 
namenja dolo~ena sredstva za obnovo tak{nih 
objektov. Med ostalimi pogoji je tudi pogoj, da mora 
biti tak{en objekt v evidenci ob~inskega odloka. 
Sedanji odlok se dopolnjuje z Mo~nikovo kova~ijo v 
Zg. [~avnici in hi{o v Sv. Ani 2.

- Sklepu o dolo~itvi cene programov storitev v javnem 
vzgojno-izobra`evalnem  in vzgojno-varstvenem 
zavodu Osnovna {ola Sveta Ana – vrtec Sveta Ana 
in Lokavec. Sprejete cene so primerljive z ostalini 
sosednjimi ob~inami. 

Nove cene za~nejo veljati s 1. 5. 2009.
Vrsta programa Cena v EUR
Dnevni programi
- prvo starostno obdobje 393,37
- drugo starostno obdobje 290,10
- kombinirani oddelek 347,89

Vrsta programa Cena v EUR
Dnevni programi
- prvo starostno obdobje 354,03
- drugo starostno obdobje 261,09
- kombinirani oddelek 313,10

- Sklepu o soglasju k ceni efektivne ure za uporabnika 
socialno-varstvene storitve »pomo~ dru`ini na 
domu« v Ob~ini Sveta Ana. Uporabnik storitve bo 
sofinanciral storitev v vi{ini 2,10 EUR na uro.

- Sklepu o potrditvi letnega programa {porta za 
leto 2009. Komisija za {port je pripravila predlog 
razdelitve sredstev. Razpolo`ljiva vi{ina sredstev za 
leto 2009 je 4.410 EUR.

- Informaciji o poteku izdelave zbornika. V tej to~ki je 
glavni urednik Marjan To{ predstavil potek izdelave 
zbornika Ob~ine Sveta Ana. Povedal je, da so vsi 
~lanki oddani in da je sedaj na vrsti lektoriranje in 
urejanje.

Viktor K
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Plaz je odkril temelje
Foto: VK 

Elementarne nesre~e
V mesecu februarju so hitro taljenje snega in obilne 
de`evne padavine povzro~ilo plazenje tal. V Ob~ini Sveta 
Ana se je spro`ilo 49 plazov. Dva plaza sta neposredno 
ogro`ala objekte. Na teh plazovih je bilo treba nujno izvesti 
sanacijske ukrepe, da ni pri{lo do poru{itve objektov.  
Plazovi so povzro~ili veliko {kodo na cestni infrastrukturi. 
Tako so bili {tirje odseki cest neprevozni in je bila nujna 
sanacija, da se je zagotovila osnovna prevoznost ceste. Za 
kon~no sanacijo pa bo treba zagotoviti dodatna finan~na 
sredstva. Prav tako je bilo evidentiranih 49 zemeljskih 
plazov na kmetijskih zemlji{~ih. 
@al, ugotavljamo, da dr`ava te elementarne nesre~e ni 
razglasila za {ir{o elementarno nesre~o, za katero bi bilo 
mo`no pridobiti dolo~ena finan~na sredstva.

Viktor K

Ve~je investicije v letu 2009
V letu 2009 se nadaljuje investicija izgradnje kulturno-
turisti~nega centra. Sedaj se vgrajuje notranja oprema 
in izvaja finalizacija objekta. Zaklju~ek investicije je 
na~rtovan v mesecu juniju. V zgornjih prostorih objekta 
bo {est stanovanj, katerih lastnik je izvajalec del Lipa z.o.o. 
iz Lenarta.

Sanacija plazu na ob~inski cesti
Foto: VK 

Dokon~ana je investicija izgradnje vrtca pri osnovni {oli. 
Tako da se v septembru na~rtuje vselitev otrok v novi vrtec. 
V novem vrtcu bodo {tirje oddelki.

Pri~enja se investicija v izgradnjo telovadnice. Na mestu 

Kulturno-turisti~ni center
Foto: VK 

Novi vrtec
Foto: VK 
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stare telovadnice se `e izvaja izkop za novo telovadnico, ki 
bo v celoti spu{~ena v zemljo. Na strehi telovadnice bodo 
urejena parkiri{~a. Obe investiciji sta bili oddani v sklopu 
enega javnega razpisa. Dela je dobil Konstruktor d.d. iz 
Maribora.

Med ve~je investicije spada tudi rekonstrukcija regionalne 
ceste R III-730. Celoten projekt zajema rekonstrukcijo 
obravnavane ceste od Sv. Ane do kri`i{~a z R-II (Lenart- 

»Zadnji« pogled na staro telovadnico
Foto: VK 

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, {t. 76/2008) je dolo~ila 
dohodkovna merila kot podlago za prijavo ob~anov v obvezno 
zdravstveno zavarovanje.

Sprememba 21. to~ke prvega odstavka 15. ~lena zakona dolo~a, 
da dr`avljane iz te to~ke v obvezno zdravstveno zavarovanje 
prijavi ob~ina stalnega prebivali{~a pod naslednjimi pogoji:
- ~e nimajo nobenih dohodkov oziroma 
- kadar `ivijo sami, njihovi povpre~ni mese~ni dohodki v 

zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 % minimalne pla~e, 
to je 294,59 Eur na mesec oziroma 

- kadar ̀ ivijo z o`jimi ali {ir{imi dru`inskimi ~lani v skupnem 
gospodinjstvu, njihovi povpre~ni mese~ni dohodki na 
dru`inskega ~lana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % 
minimalne pla~e, to je 147,29 Eur na osebo, 

Razen, kadar ima sam ali njegovi o`ji ali {ir{i dru`inski ~lani 
prihranke oziroma premo`enje, ki dosega ali presega vi{ino 60 
osnovnih zneskov minimalnega dohodka, to je 13.302.00 E.

Izkop za novo telovadnico
Foto: VK 

Trate v Zg. [~avnici) v treh fazah. V prvi fazi s pri~etkom v 
letu 2009 se na~rtuje rekonstrukcija od starega vrtca skozi 
center Sv. Ane. Ta investicija je vodena in sofinancirana 
s strani DRSC. Ob~ina pa mora sofinancirati dele` 
infrastrukture, ki se bo ob rekonstrukciji morala obnoviti 

(javno razsvetljavo, kanalizacijo, pridobiti zemlji{~a in 
dele` kolesarske poti s pe{ potjo).

Viktor K

IZVAJANJE ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Prihranki in premo`enje zavarovancev se ugotavljajo v skladu 
s predpisi s podro~ja socialnega varstva, ki urejajo denarno 
socialno pomo~. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja ob~ina 
stalnega prebivali{~a, ki osebo prijavi v zavarovanje; in sicer z 
odlo~bo z veljavnostjo do enega leta. O izdani odlo~bi ob~ina 
obvesti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Ministrstvo za zdravje je skupaj z ministrstvom za delo, 
dru`ino in socialne zadeve pripravilo Pravilnik o merilih za 
ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premo`enja ob~anov 
za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, na podlagi 
katerega ob~ine izvedejo revizijo podatkov in na novo 
zavarujejo ob~ane, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane 
pogoje za vstop v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravilnik 
je objavljen v Uradnem listu RS {t. 126/2008, z dne 31. 12. 
2008.

Med dohodke, ki jih mora ob~an prijaviti, pravilnik {teje 
dedi{~ine, darila, dohodke in prejemke, ki so viri dohodnine, 
ter vse druge dohodke in prejemke, ~eprav niso obdav~ljivi, 
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prejete doma oziroma v tujini, razen dodatka za pomo~ in 
postre`bo in drugih prejemkov za nego in pomo~, otro{kega 
dodatka, dodatka za veliko dru`ino, pomo~i ob rojstvu otroka, 
stro{kov za prevoz na delo in prehrano med delom, {tipendij 
in drugih prejemkov, ki so namenjeni za oziroma omogo~ajo 
usposabljanje ali izobra`evanje, sredstev, namenjenih odpravi 
posledic elementarnih nesre~, denarne socialne pomo~i 
po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, in po predpisih 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter pre`ivnina in dru`inska 
pokojnina, ki jo prejemajo otroci in pastorki.

Kot dohodek pa {tejejo tudi dohodek iz dejavnosti, dohodek 
iz kmetijske dejavnosti in pla~ilo dela za rejenca, ki ga prejema 
rejnik, kakor so dolo~eni v predpisih s podro~ja socialnega 
varstva, ki urejajo denarno socialno pomo~. Upo{tevajo pa 
se tudi dohodki in prejemki, ugotovljeni v obdobju treh 
koledarskih mesecev pred mesecem vlo`itve vloge, in sicer v 
vi{ini, s katero ob~an razpolaga po pla~ilu davkov in obveznih 
prispevkov za socialno varnost, dolo~a pravilnik.

Pri ugotavljanju vrednosti premo`enja ob~ine ne bodo 
upo{tevale stanovanja, v katerem ob~an in njegovi dru`inski 
~lani stalno prebivajo in ga predpisi o stanovanjskih razmerjih 
dolo~ajo kot primerno stanovanje.

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
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:
Jo`e Kramberger dr.med.
specialist splo{ne medicine

Delovni ~as:
Ponedeljek
od 13.00 do 18.00 ure.
Torek
od 09.00 do 12.00 ure.
Sreda
od 09.00 do 12.00 ure.
^etrtek
od 09.00 do 12.00 ure.

Ob~inski organ lahko preveri izjavo ob~ana pri pristojnih 
dav~nih in drugih organih, ki vodijo dav~ne in druge z 
zakonom predpisane evidence, ki so potrebni za ugotovitev 
dejanskega stanja. Pravilnost izjave o vrednosti dohodkov, 
prihrankov in premo`enja lahko ob~inski organ ugotavlja 
tudi na podlagi vrednosti, ki izhajajo iz veljavnih tr`nih 
standardov (na primer eurotax cenitve za osebna vozila).

Irena Golob
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Vabimo vas k ogledu prenovljene in posodobljene 
spletne strani Ob~ine Sveta Ana (www.sv-ana.
si), ki je bila na novo kreirana v preteklem letu. 
Vsakodnevno se trudimo, da boste na njih na{li 
uporabne informacije in sve`e novice. @elimo 
tudi, da so uporabnikom koristne, zato na njih 

NOVE SPLETNE STRANI OB^INE SVETA ANA
najdete aktualne razpise in obrazce za la`je in 
hitrej{e poslovanje.

Dobrodo{li na novih spletnih straneh in vabljeni 
k ogledu.

Anita Rojko



ANINE  NOVICE

10

OB^INSKI RAZPISI

RAZPIS
vi{ine sredstev, ki so namenjeni  dodeljevanju nepovratnih 

finan~nih sredstev za pospe{evanje razvoja malega gospodarstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Ob~ini Sveta Ana v letu 2009

Ob~ina Sveta Ana na podlagi  9. ~lena Pravilnika o finan~nih pomo~eh za pospe{evanje razvoja malega gospodarstva in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v ob~ini Sveta Ana (Ur. l. RS, {t. 49/2007) in Odloka o prora~unu Ob~ine Sveta 
Ana za leto 2009 (Ur. l. RS, {t. 104/08) objavlja namen in vi{ino finan~nih sredstev v letu 2009.  

A  VRSTA UKREPA:

I. Sofinanciranje ukrepov:
Nepovratna finan~na sredstva iz ob~inskega prora~una za dotacije v ukrepe se dodeljujejo prosilcem, ki `e poslujejo ali 
na novo za~enjajo z dejavnostjo v vi{ini 10 %  upravi~enih stro{kov, to so stro{ki bruto pla~e za dvoletno obdobje; in 
sicer za:

samozaposlovanje, 1. 
za odpiranje nove zaposlitve v podjetjih; pomo~ se lahko dodeli le za zaposlovanje oseb, ki {e niso bile zaposlene ali 2. 
so ostale brez zaposlitve.

vi{ina razpisanih sredstev: • 4.293 Eur
vi{ina subvencije:•  do 10 % upravi~enih stro{kov bruto pla~e za dvoletno obdobje.

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
Brezposelna oseba, ki bo zaposlena na osnovi zgornjega ukrepa, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

mora biti dr`avljan RS,• 
mora biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,• 
imeti mora stalno prebivali{~e na obmo~ju ob~ine Sveta Ana, • 
pri samozaposlovanju mora potekati poslovna dejavnost na obmo~ju Ob~ine Sveta Ana, ni pa treba imeti stalnega • 
prebivali{~a na obmo~ju Ob~ine Sveta Ana.

Nepovratna finan~na sredstva iz ob~inskega prora~una za dotacije v ukrepe navedene v 9. ~lenu Pravilnika lahko pridobi 
prosilec, ki zagotavlja in doka`e nova odprta delovna mesta, ki so predmet dotacije, vsaj {e dve leti po prejeti pomo~i, 
in ima med viri financiranja za ta namen zagotovljenih najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati 
finan~ne pomo~i.

Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na ob~insko upravo Ob~ine Sveta Ana (vloga  mora biti na predpisanem obrazcu, 
ki se ga dvigne na ob~inski upravi ob~ine Sveta Ana ali na spletni strani ob~ine www.sv-ana.si). 

K vlogi za pridobitev sredstev morajo biti prilo`eni:• 

-  potrdilo o dr`avljanstvu,
-  potrdilo o stalnem prebivali{~u (pri ukrepu 2),
-  potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, da je bila oseba pred zaposlitvijo prijavljena kot 
   brezposelna oseba,
-  dokazilo, da se je oseba samozaposlila ali da jo je zaposlil delodajalec kot novo odprto 
   delovno mesto,
-  dokazilo, da poslovna dejavnost poteka na obmo~ju ob~ine Sveta Ana,  
-  izjavo, da bo novo odprto delovno mesto odprto vsaj {e dve leti po prejeti pomo~i in ima za
   ta namen zagotovljenih najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati
   finan~ne pomo~i,
-  izjavo, da za ukrepe, ki se prijavlja ni dobil dr`avne pomo~i ali pomo~i iz mednarodnih 
   virov, oz. ~e jo je, koliko oz. kak{en dele` je dobil iz drugih virov,
-  izjavo, da v primeru, ~e se delovno mesto, za katerega so bila dodeljena sredstva, ukine pred 
   iztekom dveh let, se dobljena sredstva vrnejo z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
-  izjavo ali potrdilo, da so poravnani vsi davki ter druge z zakonom predpisane obveznosti.
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B  ROK IN NA^IN PRIJAVE

Razpis je odprt do 16. 6. 2009. Zadnji rok za vlo`itev je 16. junij 2009 do 14. ure ne glede na na~in dostave. Vloge 
se po{ljejo na naslov: Ob~ina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »ne odpiraj – vloga za 
sofinanciranje ukrepov samozaposlovanja«.

C   OBRAVNAVANJE VLOG

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavr`ene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja 
nepopolne vloge bo Odbor za  gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozval k 
dopolnitvi vloge, rok za dopolnitve vlog je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, 
se zavr`ejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. Upravi~enci bodo o izidu razpisa obve{~eni s sklepom najpozneje 
v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na ob~inski upravi ob~ine Sveta Ana na tel. {t. 02 
729 58 80.

[tevilka: 11001-001/2009
Sv. Ana, dne 20. 5. 2009       Silvo Sla~ek, dipl.ekon., in .̀gr.                 
            @upan Ob~ine Sveta Ana

RAZPIS
vi{ine sredstev, ki so namenjeni  dodeljevanju nepovratnih finan~nih

sredstev za izgradnjo malih komunalnih ~istilnih naprav 
    v Ob~ini Sveta Ana letu 2009

Ob~ina Sveta Ana na podlagi 3. ~lena pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finan~nih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih ~istilnih naprav (MK^N) v Ob~ini Sveta Ana (Ur. l. RS, {t. 24/2007) in  Odloka o 
prora~unu Ob~ine Sveta Ana za leto 2009 (Ur. l. RS, {t. 104/08) objavlja namen in vi{ino finan~nih sredstev 
v letu 2009.  

A  VRSTA UKREPA:

I. Sofinanciranje investicij:
Izgradnja MK^N s kapaciteto do 50 PE, in sicer na obmo~jih, ki so dolo~ene s programom odvajanja in 1. 
~i{~enja komunalnih odpadnih vod v Ob~ini Sveta Ana.

vi{ina razpisanih sredstev: 4.410 Eur• 
vi{in• a subvencije: do 49 % investicije.

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:

Upravi~enci do sredstev za izgradnjo MK^N so lastniki (fizi~ne osebe) stanovanjskih objektov. V primeru • 
izgradnje skupne MK^N za ve~ stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na 
katerem zemlji{~u bo MK^N zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. 
Upravi~enci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sede`em, tj. obratovalnico oziroma 
poslovnimi prostori na obmo~ju Ob~ine Sveta Ana, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih, 
in pri katerih se tehnolo{ke odpadne vode odvajajo in ~istijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi 
vodami.
Upravi~enec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev: • 
-MK^N mora biti zgrajena v skladu s tehni~nimi standardi oziroma mora po    u~inkovitosti ustrezati 
zahtevam iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih ~istilnih naprav 
(Uradni list RS, {t. 98/07),
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  -lokacija izgradnje MK^N mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva  
          izgradnja javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na ob~inski upravi),
  -objekt, za katerega se bo ali se je nabavila MK^N, mora biti legalen. 

Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na ob~insko upravo Ob~ine Sveta Ana (vloga   mora biti na predpisanem • 
obrazcu, ki se ga dvigne na ob~inski upravi ob~ine Sveta Ana ali na spletni strani ob~ine: www.sv-ana.si).  

K vlogi za pridobitev sredstev morajo biti prilo`eni naslednji dokumenti:• 
        -  osnovni podatki o MK^N (proizvajalec, kapaciteta, ipd.),
        -  ra~un, izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno
           osebo za izvedbo del,
        -  izjava lastnika nepremi~nine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
        -  izjava izvajalca del oz. dobavitelja, da bo oz. je opravil poseg skladno z veljavnimi 
           predpisi,
        -  kopija sklepa o registraciji  izvajalca, iz katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje 
           pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
        -  dokazila o poravnanih stro{kih izgradnje (fotokopije pla~anih ra~unov),
        -  certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti 
           parametrov odpadnih vod, 
        -  izjava o zaklju~ku nalo`be.

B  ROK IN NA^IN PRIJAVE

Razpis je odprt  do 16. 6. 2008. Zadnji rok za vlo`itev je 16. junij 2008 do 14. ure ne glede na na~in dostave. 
Vloge se po{ljejo na naslov: Ob~ina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »ne 
odpiraj – vloga za sofinanciranje MK^N«.

C   OBRAVNAVANJE VLOG

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavr`ene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja 
nepopolne vloge bo Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozval k 
dopolnitvi vloge, rok za dopolnitve vlog je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo 
dopolnili, se zavr`ejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. Upravi~enci bodo o izidu razpisa obve{~eni s 
sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na ob~inski upravi ob~ine Sveta Ana na 
tel. {t. 02 729 58 80.

[tevilka: 35405-001/2009
Sv. Ana, dne 20. 5. 2009
         Silvo Sla~ek, dipl.ekon., in`.gr.                    
               @upan Ob~ine Sveta Ana

OB^INSKI RAZPISI
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Na podlagi Zakona o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, {t. 96/02), Prora~una Ob~ine 
Sveta Ana za leto 2009 (Uradni list RS, 104/08), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega 
razpisa (Uradni list RS, {t. 93/05) ter pooblastilom Ob~ine Sveta Ana o izvedbi javnega poziva, Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Obmo~na izpostava Lenart (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

JAVNI PROJEKTNI POZIV  
za izbor kulturnih projektov na podro~jih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v 

letu 2009  financirala Ob~ina Sveta Ana iz prora~una ob~ine 

(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka PP-2009)
Naziv in sede` naro~nika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Obmo~na izpostava Lenart, Nikova 9, 2230 
Lenart, za Ob~ino Sveta Ana.

1. Predmet projektnega poziva in podro~ja dejavnosti
Predmet projektnega poziva je financiranje projektov kulturnih dru{tev, ki bodo izvedeni kot: 
- prireditve.
- izobra`evalne oblike. 
   
Podro~ja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledali{ka in lutkovna dejavnost, folklorna in etno dejavnost, filmska 
dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in intermedijska dejavnost (ki zdru`uje na{teta 
podro~ja).

 2. Pomen izrazov:
Kulturna dru{tva po tem pozivu so kulturna dru{tva s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 
razpisnih podro~jih (v nadaljevanju: upravi~ene osebe). 
Projekt je programska enota – posamezna aktivnost, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledali{ka ali lutkovna predstava, koreografija, film, plesni projekt, razstava, literarni dogodek, proslava, kulturni 
dogodek). Zapro{eni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega od 10 % do 90 % vseh predvidenih 
stro{kov.
Sofinancer je partner predlagatelja programa, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo kot tudi v izvedbo in financiranje 
projekta. Upravi~ene osebe morajo s pridobljenimi sredstvi  dosegati vsaj 10 % vseh predvidenih stro{kov projekta. 
Vir za omenjeno finan~no soudele`bo mora biti sponzorstvo, donatorstvo, vstopnine ali prostovoljni prispevki.
Finan~na uravnote`enost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finan~ne 
zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki). 

3. Pogoji javnega projektnega poziva 
Vloge na projektni poziv lahko predlo`ijo upravi~ene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-  so registrirane za opravljanje kulturno-umetni{kih dejavnosti ter posredovanje 
   kulturnih dobrin v Sloveniji; to doka`ejo s kopijo odlo~be upravne enote o registraciji dru{tva;  
-  zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to doka`ejo s 
   podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogo~il javno dostopnost. 

Vloge na projektni poziv morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo vse predpisane obrazce in obvezni prilogi, 
- zapro{eni znesek financiranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 90%  
  vseh  predvidenih stro{kov; to predlagatelji doka`ejo z navedbo predvidenih  
  finan~nih virov za pokritje preostalega dele`a (~e gre za soorganizacijo, tudi z   
  izvirno izjavo soorganizatorja o njegovi vsaj 10% finan~ni udele`bi).
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojna komisija, ki jo imenuje `upan.
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4. Kriteriji javnega projektnega poziva:
Predlagatelj posameznega projekta ustreza splo{nim kriterijem, ~e ima:  
- trajnej{e, vsaj enoletno delovanje na razpisnem podro~ju, 
- ustrezen, uspe{en in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2009 (prilo`ite seznam pomembnej{ih    
  projektov 2007, 2008).

Predlagani projekt ustreza splo{nim kriterijem, ~e: 
- je celovit, inovativen, zaokro`en in ima jasen, utemeljen koncept,   
- ima predvideno izvedbo v letu 2009,
- po vsebini in obliki sodi na podro~je ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- je realno ovrednoten in ima uravnote`eno finan~no shemo; razvidno mora biti, da    
  projektu ni mo~ pripisati prete`no komercialnega namena,
- resorno ne spada predvsem na druga podro~ja (npr. {olstvo – dalj{e izobra`evalne 
  oblike…, {port, znanost, malo gospodarstvo ipd.),
- ni komercialne narave. 

5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali kriterije javnega projektnega poziva. Izbirna komisija bo 
ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem 
prilo`enem materialu (izkazi medijskih objav, programski listi …). 

6. Okvirna vrednost 
Okvirna vrednost vseh razpolo`ljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega poziva (PP2009), zna{a 
3.307,00 Eur. 

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena prora~unska sredstva morajo biti porabljena v prora~unskem letu 2009.

8. Razpisni rok
Javnega projektni poziv se pri~ne  20.05.2009 in se zaklju~i 20.06.2009. 

9. Dokumentacija javnega projektnega poziva
Dokumentacija javnega projektnega poziva obsega:
- besedilo poziva;
- prijavne obrazce: (A) za predstavitev predlagatelja in (B) za prijavo posameznega projekta; 
- vzorec zahtevanih izjav; 
- navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Razpisno dokumentacijo javnega poziva JSKD po{lje predlagateljem v tiskani obliki na njihovo zahtevo.
 Javni poziv bo objavljen  v informativnem ~asopisu Anine novice. 

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane 
podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in `igosana.
Vloga mora biti predlo`ena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Obmo~na izpostava Lenart, 2230 
Lenart,za Ob~ino Sveta Ana do 20.06.2009 oz. najpozneje ta dan oddana na po{ti kot priporo~ena po{iljka.
Vloga mora biti oddana v zape~atenem ovitku in ustrezno ozna~ena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV PP-2009«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
po{tni naslov (sede`).

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
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11. Izlo~itev vlog po odpiranju
Pristojna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izlo~ila vse vloge, ki so:
- nepravo~asne (vloga, ki ni bila oddana priporo~eno na po{to do vklju~no   
   20. 06. 2009),
-  nepopolne (vloga, ki ne vsebuje vseh zahtevanih obrazcev, podatkov in prilog);
-  jih ni vlo`ila upravi~ena oseba.

12. Pristojni uslu`benci 
Pristojni uslu`benci za dajanje informacij in pojasnil so: 
Breda Raku{a Slavinec, vodja Obmo~ne izpostave JSKD Lenart, telefon  02 729 24 63
Irena Golob, Ob~ina Sveta Ana, telefon  02 729 58 84 

13. Vpogled v  razpisno dokumentacije:
Zainteresirane osebe lahko  pregledajo razpisno dokumentacijo na sede`u JSKD (Nikova 9, 2230 Lenart ).

14. Obravnava vlog in obve{~anje o izboru:
Pristojna komisija bo izbrala predloge kulturnih projektov po postopku, kot ga dolo~a Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa, in najve~ do dolo~ene vrednosti poziva. 
Predlagatelje bo komisija o svojih odlo~itvah obvestila praviloma v 20-ih dneh po obravnavi.

16

Ob~ina Sveta Ana na podlagi 14. ~lena Odloka o priznanjih in nagradah v ob~ini Sveta Ana (Ur. l. RS, {t. 
106/03) objavlja 

JAVNI  RAZPIS

za podelitev denarnih nagrad dijakom in {tudentom, ki so v
 preteklem {olskem letu dosegli nadpovpre~ne u~ne rezultate.

1. Pogoj za podelitev denarnih nagrad dijakom in {tudentom:

da imajo stalno prebivali{~e v ob~ini Sveta Ana,• 
da se redno {olajo,• 

Za dijake:
da obiskujejo 4-letni strokovni ali gimnazijski program,• 
da so opravili vse izpite za  letnik, za katerega dajejo vlogo, ali so na maturi dosegli priznanje zlatih • 
maturantov,
da je dose`ena povpre~na ocena vseh predmetov najmanj 4,60 ali ve~• 

Za {tudente:
da obiskujejo visoko{olski strokovni ali univerzitetni program,• 
da je letnik, za katerega se vlaga vloga za denarno nagrado, bil opravljen v enem  {tudijskem letu, da • 
{tudent letnika ni ponavljal, ni pavziral ali se vpisoval v vi{ji letnik pogojno,
da so opravljeni vsi izpiti po predmetniku, razen za tiste predmete, za  katere v  tistem {tudijskem letu ni • 
bilo razpisanega izpitnega roka (v  kolikor ni bilo izpitnega roka, se mora to dokazati z uradnim potrdilom 
univerze),    
da je dose`ena povpre~na ocena najmanj 8,60 ali ve~.• 
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2. Vi{ina denarne nagrade je dolo~ena v odvisnosti z dose`eno povpre~no oceno:
Za dijake:
4-letni strokovni program:

za dose`eno povpre~no oceno 4,60 ali ve~ je vi{ina denarne nagrade 60 to~k,• 
za zlate maturante je vi{ina denarne nagrade 60 to~k, • 

4-letni gimnazijski program:
za dose`eno povpre~no oceno 4,60 ali ve~ je vi{ina denarne nagrade  70 to~k,• 
za zlate maturante je vi{ina denarne nagrade 70 to~k. • 

Za {tudente:
Visoko{olski strokovni program:

za dose`eno povpre~no oceno od 8,60 do 8,99 je vi{ina denarne nagrade 80 to~k,• 
za dose`eno povpre~no oceno od 9,00 do 10  je vi{ina denarne nagrade 90 to~k.• 

Visoko{olski univerzitetni  program:
-  za dose`eno povpre~no oceno od 8,60 do 8,99 je vi{ina denarne nagrade 90 to~k,
-  za  dose`eno povpre~no oceno od 9,00 do 10  je vi{ina denarne nagrade 100 to~k.

3. Vrednost to~ke dolo~i komisija za priznanja in nagrade  na podlagi ugotovljenega 
    skupnega {tevila to~k iz {tevila popolnih vlog in vi{ine razpisanih finan~nih sredstev. 

4. Vi{ina razpisanih sredstev v letu 2009 je 2.515 E. Maksimalna vi{ina nagrade 
    posameznemu vlagatelju je 417,29 E

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na 
    predpisanem obrazcu (dvignejo ga na ob~inski upravi ali na spletni strani ob~ine: 
   www.sv-ana.si) v zaprti kuverti na naslov: 

Ob~ina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
s pripisom »Javni  razpis  za  podelitev  denarnih nagrad dijakom in {tudentom«  
vklju~no do 22. 06. 2009 do 14. ure ne glede na na~in dostave. 

6. Prijavi mora vlagatelj predlo`iti naslednja dokazila:

potrdilo o stalnem prebivali{~u v ob~ini Sveta Ana,• 
dav~no {tevilko, EM[O in {t. transakcijskega ra~una,• 
dokazilo o {olanju,• 
dokazilo o u~nem uspehu za {olsko leto 2007/2008 (dijaki prilo`ijo spri~evalo),• 
dokazilo o u~nem uspehu za {olsko leto 2007/2008 ({tudenti prilo`ijo izpis opravljenih izpitov z ocenami in • 
datumom opravljenega izpita),
potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2007/2008 ({tudenti),• 
fotokopija indeksa-stran z vpisanimi ocenami ali elektronski izpis indeksa ({tudenti),• 
spri~evalo o opravljeni maturi in fotokopijo priznanja (zlati maturanti),• 
uradno dokazilo {ole, da za dolo~eni predmet ni bilo razpisanega izpitnega roka v teko~em {olskem letu • 
(prilo`ijo tisti {tudenti, ki niso mogli opraviti vseh izpitov, ker ni bil razpisan izpitni rok in bodo izpite 
opravili v naslednjem {olskem letu).

[tevilka: 41017-01/2009       Silvo Sla~ek, dipl. ekon, ing.gr.
Sveta Ana, dne 28.04.2009                                          `upan
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Ob~ina Sveta Ana na podlagi 6. ~lena Pravilnika za urejanje letnega  programa {porta v ob~ini Sveta Ana (Ur. 
l. RS, {t. 18/06) in sprejetega letnega programa sofinanciranja {portnih programov v letu 2009 objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa {porta
 v Ob~ini Sveta Ana v letu 2009

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Iz  prora~unskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za urejanje letnega  programa {porta 
v Ob~ini Sveta Ana (Ur. l. RS, {t. 18/06) na podlagi letnega programa sofinanciranja  {portnih programov; 
in sicer:
1. Programi za otroke in mladino
a)  Programi interesne vadbe za pred{olske otroke
- te~aji plavanja,
- 60 ur {portnih dejavnosti.

b) Programi interesne vadbe za {oloobvezne otroke
- nastopi na ob~inskih, regijskih in dr`avnih tekmovanjih,
- 80-urni redni programi.

2. [portno rekreativni programi za vse
- {portno-rekreativna tekmovanja.

3. Programi kakovostnega {porta
- priprave in {portna tekmovanja ekip in posameznikov, ki jim program {portne rekreacije ne zadostuje, nimajo 
pa objektivnih, organizacijskih in materialnih  mo`nosti za vklju~itev v program vrhunskega {porta.

4. Promocija {porta in {portne prireditve
- promoviranje {portne dejavnosti kot sestavnega dela turisti~ne promocije Ob~ine Sveta Ana,
-  sodelovanje s {portnimi dejavnostmi na ob~inskem prazniku Ob~ine Sveta Ana,
-  organizacija odmevnej{ih prireditev v Ob~ini Sveta Ana, s katerimi se ob~ina  predstavi v {ir{em slovenskem 

prostoru (najmanj regijsko tekmovanje).

5. Priznanja in nagrade {portnikom in {portnim delavcem
- posamezni {portnik.

6. [portni objekti in oprema
- investicijsko vzdr`evanje,
- zamenjava dotrajane opreme.

OKVIRNA VI[INA RAZPISANIH  SREDSTEV
Okvirna vi{ina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 4.411 Eur.

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo:
- {portna dru{tva, 
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- zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo {portna dru{tva za posamezna obmo~ja in panoge, 
- zavodi, gospodarske dru`be, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v {portu, 
- zavodi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja,
- organizacije invalidov, ki izvajajo {portni program za invalide.

Pravico so sofinanciranja {portnih programov imajo zgoraj navedeni izvajalci letnega programa {porta pod 
naslednjimi pogoji:
- da so registrirani v skladu z zakonom o dru{tvih, s sede`em v Ob~ini Sveta Ana
- da so registrirani najmanj eno leto
- da imajo organizirano vadbo, v katero je vklju~enih odgovarjajo~e {tevilo aktivnih  
  ~lanov za dolo~ene {portne programe
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresni~itev 
  na~rtovanih {portnih aktivnosti
- da imajo dru{tva in zveze {portnih dru{tev urejeno evidenco o ~lanstvu, pla~ani 
   ~lanarini ter ostalo dokumentacijo, kot dolo~a zakon
- letno dostavljajo po dolo~bi pogodbe podatke o realizaciji sklenjene pogodbe

5. ROK IN NA^IN PRIJAVE

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na predpisanem obrazcu 
(dvignejo ga na ob~inski upravi ali na spletni strani ob~ine: www.sv-ana.si)  v zaprti kuverti na naslov: 
Ob~ina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »Javni razpis za 
izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa {porta v Ob~ini Sveta Ana v letu 2009 « do vklju~no   
22. 06. 2009 do 14. ure ne glede na na~in dostave. 

Vloge bo komisija odpirala 24. 06. 2009  

6. OBVESTILO VLAGATELJEM 

Vse dodatne  informacije so na razpolago  v ob~inski upravi Ob~ine Sveta Ana,  Sv. Ana v Slov. goricah 17, 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, vsak delavnik v ~asu uradnih ur osebno ali na tel. {t. 02 729 58 80. 

Vlagatelji bodo v  45 dnevih  od  izdaje sklepa obve{~eni o razdelitvi sredstev in hkrati pozvani k podpisu 
pogodbe.

[tevilka: 67104-02/2009
Sveta Ana, dne 28.04.2009
          Silvo Sla~ek, dipl.  ekon, ing.gr.
                                             `upan
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Ob~ina Sveta Ana  na podlagi 14. ~lena Odloka o priznanjih in nagradah v Ob~ini Sveta Ana (Ur. list RS {t. 
106/03) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Ob~ine Sveta Ana  v letu 2009

Komisija za priznanja in nagrade Ob~ine Sveta Ana zbira pobude za podelitev priznanj v letu 2009, in sicer za 
naslednja priznanja: 

- 1 zlati grb Ob~ine Sveta Ana
- 1 srebrni grb  Ob~ine Sveta Ana
- 1 bronasti grb Ob~ine Sveta  Ana

Priznanja se podeljujejo posameznikom, skupinam ljudi, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim  
ter dru{tvom v skladu z dolo~bami Odloka o priznanjih in nagradah v Ob~ini Sveta Ana (Ur. list RS {t. 
106/03). 

Zgoraj navedeni lahko dajejo tudi pobude za podeljevanje priznanj. Pravico dajati pobude imajo tudi politi~ne 
stranke in dr`avni organi.

A. Kriteriji za podelitev priznanj

Zlati grb Ob~ine Sveta Ana se podeljuje za izredno `ivljenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dose`ke, ki so 
pomembni za razvoj in ugled Ob~ine Sveta Ana.

Srebrni grb Ob~ine Sveta Ana se podeljuje za zelo pomembne enkratne dose`ke v zadnjem obdobju.

Bronasti grb Ob~ine Sveta Ana  se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo.

B. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj

Pobuda za podelitev priznanj mora vsebovati naslednje podatke:
- naziv oz. priimek in ime ter naslov pobudnika;
- naziv oz. priimek in ime ter naslov predlagane organizacije, skupine ob~anov ali posameznika z navedbo 
osnovnih podatkov o predlaganem/-ih;
- vrsto priznanja, za katero se daje pobuda – lahko se daje tudi alternativna pobuda za eno ali drugo priznanje;
- podro~je in ~as dela, za katero se daje pobuda za priznanje;
- utemeljitev pobude glede na kriterije.

C. Rok za oddajo pobud

Komisija za priznanja in nagrade Ob~ine Sveta  Ana  bo obravnavala vse pobude, ki bodo prispele na naslov 
Ob~ina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 1,  2233 Sv Ana v Slov. goricah, s pripisom ''Javni razpis za 
podelitev priznanj v letu 2009'', v ~asu od 20. 05. 2009 do vklju~no  20. 06. 2009.

[tevilka: 01111-01/2009
Sveta  Ana,  28. 04. 2009

Silvo SLA^EK, dipl.ekon, ing.gr.
             `upan
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ZAVAROVANJE KMETIJSKE PROIZVODNJE PRED NARAVNIMI NESRE^AMI
V preteklem letu smo bili pri~a izredno 
veliki {kodi na {ir{em obmo~ju Slovenskih 
goric, ki so jih povzro~ila poletna neurja s 
to~o in vetrom. Nastala je velika {koda na 
kmetijskih posevkih in objektih. Iz preteklih 
let smo bili vajeni, da je dr`ava ob ve~jih 
naravnih ujmah namenila nekaj denarja za 
pomo~ ogro`enim in s tem povrnila vsaj 
del izgubljenega dohodka. Tokrat ni bilo 
tako, saj so ob~inske komisije {kodo sicer  
popisale, vendar najbolj prizadeti, kaj ve~ kot 
predpla~ila polovice sredstev neposrednih 
pla~il v kmetijstvu – pla~ilnih pravic, Niso  
bili dele`ni. Zakaj tako?
Dr`ava `e zadnjih nekaj let namesto 
intenzivnej{e letalske za{~ite proti to~i 
in direktnega povra~ila {kod prizadetim, 
vsem kmetovalcem sofinancira zavarovalne 
premije za kmetijsko pridelavo. Uredba 
o sofinanciranju zavarovalnih premij za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje dolo~a 
na~in sofinanciranja zavarovalnih premij 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje, da 
se zmanj{a tveganje neugodnih vremenskih 
razmer in bolezni `ivali; in sicer za 
zavarovanje posevkov in plodov pred 
nevarnostjo to~e, po`ara, udara strele, 
spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, 
~e ta povzro~i spomladansko pozebo, 
poplave in viharja ter za zavarovanje `ivali 

na kmetijskem gospodarstvu za primer 
zavarovanih bolezni.
Do sofinanciranja zavarovalne premije 
za zavarovanje kmetijske proizvodnje so 
upravi~ena kmetijska gospodarstva, ki 
opravljajo primarno kmetijsko panogo in 
ki imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo z 
zavarovalnico.
Sofinancira se zavarovalna premija: 
– za zavarovanje posevkov in plodov 
upravi~encem, ki od 1. januarja 2009 do 31. 
avgusta 2009 sklenejo zavarovalno pogodbo 
pri izvajalcih zavarovanja. Zavarovalne 
pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso 
upravi~ene do sofinanciranja po tej uredbi; 
– za zavarovanje bolezni ̀ ivali upravi~encem, 
ki od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 
sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih 
zavarovanja. Zavarovalne pogodbe, 
sklenjene po tem datumu, niso upravi~ene 
do sofinanciranja po tej uredbi.
Vi{ina sofinanciranja zavarovalne premije 
za zavarovanje posevkov in plodov, vklju~no 
s pripadajo~im davkom od prometa 
zavarovalnih poslov, zna{a 50 % obra~unane 
zavarovalne premije.
Izvajalci zavarovanja so zavarovalnice, ki 
opravljajo zavarovalne posle v skladu z 
Zakonom o zavarovalni{tvu in so pridobile 
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih 
poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje po`ara 
in elementarnih nesre~.

Zato pozivamo kmetovalce, naj resno 
razmislijo o sklenitvi zavarovanja za 
kmetijske pridelke, saj lahko ve~ja naravna 
ujma ogrozi obstoj  posamezne kmetije. 
Naj ta ~lanek ne pomeni reklame za 
zavarovalnice, temve~ resno opozorilo, da ob 
naravnih nesre~ah ne gre pri~akovati pomo~i 
od nikogar, ~e sami nismo pripravljeni tvegati 
pla~ila zavarovalnih premij.

Franci Ornik, dipl.in`. kmet., KGZ Ptuj, 
Kmetijska svetovalna slu`ba LenartPosledice to~e v okolici Lenarta, 13. 7. 2008
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Pozdravljeni. Pravkar smo v ~asu »razcveta« nove 
vegetacije in v vinogradih so se `e pred ~asom 
pri~ela vsakoletna opravila. @e stoletja dajejo 
velik pe~at slovenski pokrajini na{i vinogradi in 
vinogradni{tvo ni le pomembna gospodarska 
panoga, je tudi mo~no zakoreninjena tradicija. Eden 
najpomembnej{ih dejavnikov v pridelavi grozdja 
je varstvo vinske trte pred boleznimi, {kodljivci 
in pleveli. U~inkovito varstvo vinske trte ni lahka 
naloga, saj od vinogradnika zahteva poznavanje 
biologije bolezni in {kodljivcev, mehanizacije za 
{kropljenje, pravilnih postopkov pri nanosu {kropiv 
in poznavanje sredstev za varstvo rastlin.
Odlo~il sem se, da vam ~isto na kratko podam 
nekaj osnovnih informacij o nekaterih ne`elenih 
organizmih v na{ih vinogradih.
Pr{ica trsne kodravosti – Akarinoza je izraz za 
po{kodbo, ki jo povzro~a pr{ica trsne kodravosti. V 
hladnih in de`evnih pomladih, ko trta slab{e odganja, 
ter na sortah, ki odganjajo po~asneje, lahko povzro~i 
precej{njo {kodo. Po{kodbe na listih, ki jih povzro~a 
ta pr{ica, so zna~ilne svetle lise zvezdaste oblike. 
Mlaj{i listi so nakodrani, zmali~eni ter razcefrani, 
rumenkaste barve, dlakavi in z navzgor zavitimi 
robovi.
Trsna listna pr{ica {i{karica – Erinoza je izraz za 
po{kodbo, ki jo povzro~a trna listna pr{ica {i{karica. 
Po izgledu in razvojnem ciklusu je zelo podobna 
pr{ici trsne kodravosti, razlikuje pa se po {kodi 
in na~inu `ivljenja. Prva znamenja po{kodb se 
poka`ejo, ko listi~i dose`ejo do 5 cm. Na povr{ini 
listi~ev se pojavijo mehurjasti izrastki v obliki {i{k, 
katere imajo na spodnji strani lista vatasto prevleko 
iz belih dla~ic, med katerimi so skrite pr{ice.
^rna pegavost vinske trte je v zadnjih letih, 
posebej v de`evnih pomladih, povzro~ala {kodo 
na ob~utljivih sortah. Posledica je po~asno hiranje 
trte in zmanj{evanje pridelka. Kot re~eno, v hladnih 
de`evnih dneh, ko trta raste po~asneje, se gliva 
raz{iri in naredi najve~jo {kodo na mladicah. Lubje 
mladic lahko razpoka, redkeje pa bolezen oku`i tudi 
liste in grozdi~e. Ob mo~nej{ih vetrovih lahko pride 
do loma. Poleg odstranjevanja oku`enega ro`ja je 
pomembno kemi~no varstvo v zgodnjih stadijih 
razvoja vinske trte.
Peronospora vinske trte je ob oidiju 
najpomembnej{a bolezen vinske trte in ne mine leto, 
da ne bi povzro~ila bolj ali manj ob~utne {kode v 
na{ih vinogradih. Peronospora oku`i vse zelene dele 
vinske trte, najve~ {kode naredi na grozdih in listih. 
Prve oku`be se v na{ih klimatskih razmerah navadno 

Vinogradni{tvo
pojavijo v drugi polovici meseca maja. Nekaj dni 
kasneje (odvisno od temperature in vlage) opazimo 
prve vidne znake – rumenkasto oljne made`e. [e 
dan ali dva kasneje lahko na spodnji strani lista (pod 
oljnimi made`i) opazimo belo plesnivo prevleko.
Oidij vinske trte je dobro poznana bolezen, ki 
nam je v bli`nji preteklosti naredila v na{ih nasadih 
veliko {kode. Prvih oku`b po navadi ne opazimo. 
Najpogosteje se oidij razvije v obliki bele povr{inske 
prevleke na jagodah, listih in rozgah. Gliva preraste 
ko`ico jagode, katera otrdi, preneha rasti, in ~e se 
oku`i jagoda, ve~ja od grahovega zrna, kasneje po~i, 
tako da se poka`ejo pe~ke. Obdobja, ko je velika 
razlika med dnevno in no~no temperaturo in ob 
veliki relativni zra~ni vla`nosti, so izredno ugodna 
za razvoj oidija.
Pasasti in kri`asti grozdni suka~ sta {kodljivca 
iz rodu metuljev, ki se pojavljata bolj ali manj v 
vseh vinorodnih obmo~jih Slovenije. [kodo delajo 
gosenice obeh vrst metulj~kov. Prvi rod navadno ne 
povzro~a gospodarsko pomembne {kode, vendar pa 
vsakih nekaj let pride do mo~nej{ega pojava prvega 
rodu, ki lahko povzro~i {kodo. Drugi rod se za~ne 
pojavljati v za~etku julija. Gosenice se nato zavrtajo 
v grozdne jagode, ki se lahko izsu{ijo, ali pa jih oku`i 
siva grozdna plesen. [koda je lahko zelo velika, {e 
posebej v letih z obilico padavin (posledi~no razvoj 
sive grozdne plesni). Drugi rod zatiramo vsako leto.
Siva grozdna plesen je parazit {ibkosti in ran, ki 
nastanejo kot posledica pika pikov `u`elk, bolezni 
in to~e. V okolju je izredno raz{irjena, saj `ivi na 
odmrlem rastlinskem materialu. ^e so razmere za 
razvoj glive ugodne (hrana, toplota, vlaga), se kaj 
hitro sprevr`e v zajedavca in napada mnoge rastlinske 
vrste. Najve~jo {kodo naredi na dozorevajo~em 
grozdju. Z zorenjem grozdnih jagod se pove~a tudi 
dovzetnost za oku`bo. Pojav sive grozdne plesni 
zmanj{uje zmerno gnojenje z du{ikom in pravo~asno 
opravljena zelena dela, vendar je najpomembnej{e 
pravilno usmerjeno kemi~no varstvo.
Varstvo pred pleveli je prav tako pomembno, saj le-ti 
posredno vplivajo na kvantiteto in kvaliteto pridelka 
grozdja. S svojo konkuren~nostjo zmanj{ujejo 
preskrbo z vodo in hranili, omogo~ajo ugodnej{e 
pogoje za pojav bolezni in ote`ujejo uporabo 
sredstev za varstvo rastlin. Uporaba herbicidov v 
trajnih nasadih (v vrsti) je vsekakor upravi~ena.

Za enkrat naj bo to dovolj, v pri~akovanju dobrega 
letnika vas lepo pozdravljam.

DuK
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Tipiziran kozarec za slovenski med

MED, ZAKLAD IZ ^EBELJEGA PANJA
KMETIJSTVO IN PODJETNI[TVO

Med je popolnoma naravno `ivilo, 
neposreden dar narave, natan~neje ~ebel, 
ki ne potrebuje postopkov predelave, da 
postane uporabno. ̂ ebele opra{ujejo rastline 
in s tem pripomorejo k ohranjanju biolo{kega 
ravnote`ja v naravi, pri tem pa nam dajejo 
~ebelje pridelke. V »knjigi `ivljenja« starih 
Indijancev je bilo zapisano, da se dol`ina 
`ivljenja podalj{uje, v kolikor vsakodnevno v 
svojo prehrano vklju~ujemo med in mleko. 
Med ni zdravilo, je `ivilo `ivalskega izvora, 
ki ga je cenil `e najslovitej{i zdravnik antike 
Hipokrat. Tudi Pitagora ga je cenil, na kar 
ka`e njegova izjava: »^e ne bi jedel medu, bi 
umrl 40 let prej.« Dragocenost medu so tako 
cenili ̀ e stari narodi. Stari Grki in Germani so 
dojen~kom takoj po rojstvu dali malo medu 
kot simbol naravnih sil, od katerih bo odvisno 
njihovo `ivljenje. Med je odli~no hranilo, 
krep~ilo in tudi pomirjevalo, ker pa zavira 
rast bakterij in ima antioksidativne lastnosti 
se uporablja tudi v ljudski medicini.
Zrel med je razmeroma koncentrirana vodna 
raztopina predvsem treh vrst sladkorja, 
grozdnega (tj. glukoze), sadnega (tj. fruktoze) 
in trstnega ali pesnega (tj. saharoze), ki 
jih lahko spremljajo {e drugi sladkorji. 
Poleg sladkorjev pa v medu najdemo tudi 
{tevilne druge sestavine, npr. beljakovine, 
aminokisline, encime, vitamine, rudninske 
in aromati~ne snovi. Ravno prava koli~ina 
in kombinacija teh snovi v njem odmerjata 
dragocenost medu. 
Slovenski ~ebelarji se {e posebno trudimo, 
da ohranjamo kakovost medu, zato smo 
se, zdru`eni v ^ebelarsko zvezo Slovenije, 
odlo~ili uvesti kolektivno blagovno znamko 
»Slovenski med kontrolirane kakovosti«. Ta 
med je pridelan skladno z dobro ~ebelarsko 
prakso, ki je bila pripravljena na osnovi na~el 
HACCP, s ~imer je zagotovljeno, da je tako 
pridelan med zares varno ̀ ivilo. Pridobivamo 
tudi znamko Slovenski med z za{~iteno 

geografsko ozna~bo, ki bo nadgradila zdaj{njo 
blagovno znamko in bo uveljavljena tako na 
dr`avni kot tudi na evropski ravni.
V letu 2008 smo slovenski ~ebelarji dobili 
svoj tipiziran kozarec za slovenski med, ki 
na{ med `e na prvi pogled lo~i od tujega 
medu. Kozarce uporabljamo samo za med, 
pridelan v Sloveniji, in tako med `e na prvi 
pogled lo~imo od uvo`enega.
Slovenci smo `e od nekdaj narod ~ebelarjev. 
V Sloveniji so med tiso~imi prebivalci kar 
{tirje ~ebelarji, kar je edinstven primer v 
svetu. Pona{amo se tudi s tem, da je Slovenija 
izvorno obmo~je podvrste medonosne 
~ebele, ki ji ~ebelarji re~emo kranjska sivka 
zaradi sivih dla~ic na obro~kih zadka. Smo 
tudi edina ~lanica Evropske unije, ki je svojo 
avtohtono ~ebelo za{~itila, kar pomeni, da se 
pri nas ne sme gojiti ~ebel drugih ras.
Na obisku pri ~ebelarju pa boste poleg medu 
na{li tudi druge dobrote iz ~ebeljega panja: 
cvetni prah, mati~ni mle~ek in izdelke iz 
~ebeljih pridelkov: medica, medeni liker, 
me{anice osnovnih ~ebeljih pridelkov, ki vam 
bodo popestrili vsakdan in vam pomagali 
laj{ati vsakdanje tegobe.

Nata{a Lilek, Svetovalka za varno hrano
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Medob~inski in{pektorat opozarja…

Odlaganje odpadkov v naravi je strogo prepovedano

KMETIJSTVO IN PODJETNI[TVO

Na obmo~ju ob~ine Sveta  Ana, v kateri 
predstavlja kmetijstvo najpomembnej{o 
gospodarsko panogo, ugotavlja Medob~inski 
in{pektorat, zlasti v spomladanskem in 
jesenskem ~asu, 
ko so aktivnosti pri obdelovanju kmetijskih 
zemlji{~ in spravilu lesa na vi{ku, da 
posamezniki pri oranju velikokrat obra~ajo 
na cestah traktorje, pluge in drugo kmetijsko 
mehanizacijo.
Razen tega orjejo v smeri proti cesti na razdalji 
manj{i od 4 metre oz. kraj{i od 1 metra, ~e 
orjejo vzporedno z njo. Pri tem pa velikokrat z 
blatom ali drugimi snovmi zama{ijo cevne 
prepuste, odvodne jarke, po{kodujejo mulde  
ali druga~e onesna`ijo ceste. Velikokrat pa 
tudi postavljajo tik ob cestah, brez kakr{nih 
koli dovoljenj ali soglasij ob~ine SV. Ana 
v Slovenskih goricah ograje, sadijo `ive 
meje, drevje, trto ali druge visoke polj{~ine, 
odvajajo na cesto odpadne ali meteorne vode, 
name{~ajo ali odlagajo ob cestah les opeko 
odpadke ali druge predmete s katerimi se 
poslab{a ali onemogo~i preglednost na cesti 
ali ogro`a promet ali poslab{a urejenost cest 
in okolja.
Glede na to, da so vsa  te dejanja, zaradi velike  
{kode na javni cestni infrastrukturi in visokih 
stro{kov rednega vzdr`evanja cest prepovedana 
z Odlokom o ob~inskih cestah, pozivamo 
ob~ane, da pri obdelovanju kmetijskih zemlji{~ 
ravnajo kot dobri gospodarji  v skladu s citiranim 
Odlokom in v izogib morebitnim sankcijam, ki 
so predpisane kot globe v razponu od 62,50 E 
do 1252,00 E.

Podobno opozorilo ka`e, na podro~ju varstva 
okolja, napotiti vsem lastnikom nepremi~nin 
na obmo~ju ob~ine Sv. Ana v Slovenskih 
goricah. V preteklem letu je bil namre~ 
spremenjen Zakon o varstvu okolja
(Ur. list RS, {t. 70/2008) in Uredba o ravnanju z 
odpadki (Ur. list RS, {t. 34/2008). Med tem, ko 
citirani zakon nalaga in{pekciji v 5. odstavku 
157.a ~lena, da odredi lastniku zemlji{~a 

odstranitev nezakonito odlo`enih odpadkov, 
na njegove stro{ke pri ~emer morebitna 
prito`ba ne zadr`i izvr{itve odlo~be, dolo~a 
uredba v 5. ~lenu splo{na pravila ravnanja 
z odpadki. Po 6. odstavku citiranega ~lena 
uredbe je treba  z odpadki ravnati tako, da ni 
ogro`eno ~lovekovo zdravje in brez uporabe 
postopkov ali metod, ki z emisijo snovi ali 
energije povzro~ajo ~ezmerno obremenjevanje 
vode, zraka in tal, ~ezmerno obremenjevanje 

s hrupom ali neprijetnimi vonjavami, bistveno 
poslab{anje `ivljenjskih mo`nosti rastlin in 
`ivali, {kodljive vplive na krajino ali obmo~ja 
zavarovana po predpisih o varstvu kulturne 
dedi{~ine in ohranjanju narave. 
Po zakonu predstavlja neizvr{itev odrejenega 
ukrepa in{pektorja prekr{ek, za katerega 
je predpisana globa v vi{ini  600,00 E do 
20.000,00 E. Po uredbi pa je globa za kr{itelje 
zgoraj navedene
dolo~be predpisana v vi{ini 1 200,00 E do  
4 100,00 E.

Stjepan Ore{ki
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Varstveno delovni center 
POL@ MARIBOR
Park mladih 4, 2000 Maribor
tel. 02/320-86-50, faks 02/320-86-58
ID za DDV:  SI95649379, podra~un 01100-6030307576
www.vdcpolz.si , vdc.polz@triera.net 

Cenjene podjetnice in podjetniki!
VABIMO VAS K SODELOVANJU Z VDC POL@  Maribor V OBOJESTRANSKO 
ZADOVOLJSTVO! 

PONUJAMO  – KOOPERANTSKO SODELOVANJE ZA IZVAJANJE 

* storitev pakiranja, razvr{~anja, sortiranja, prelaganja, zlaganja, deklariranja, sestavljanja in 
* storitev pranja,
 oziroma vsakega dela, ki bo s prilagoditvijo primerno za na{e uporabnike.

Sodelovanje se lahko pri~ne na osnovi naro~ilnice za izvedbo dolo~enega kooperantskega  dela, 
ob obojestranskem zadovoljstvu pa lahko sklenemo tudi pogodbo o kooperantskem sodelovanju 
za dalj{e obdobje. 

Varstveno delovni center POL@ Maribor je regijski socialno varstveni zavod za vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo v du{evnem in telesnem razvoju. 
Za uspe{no delo in kvalitetno skrbijo delovni in{truktorji in strokovni delavci v delavnicah.
Zaposlitvena dejavnost je organizirana v 6 enotah dnevnega varstva med 7. in 15. uro v Mariboru 2 
enoti (sede` zavoda: Park mladih 4, enota Rapo~eva 13), Lenartu (Ilaunigova 19) , Slovenski Bistrici 
(Kolodvorska 31 d), Ru{ah ([olska ul. 16) in [entilju (Maistrova ul. 5), ter 2 enoti celodnevnega 
varstva v Mariboru in Ru{ah. V zaposlitveni program se vklju~uje okrog 221 oseb z motnjo v du{evnem 
razvoju. 
V kolikor vas na{a ponudba zanima, saj imamo na podro~ju kooperantskega dela z ve~imi znanimi 
podjetji ve~letne in  izklju~no pozitivne izku{nje,  smo zanesljivi in cenovno ugodni, vas vabimo, 
da se oglasite po telefonu:
Sabina Petek, direktorica -  02 320 86 50 ali 041 39 4441
ali Vladimir Vodu{ek, vodja kooperacije -  02/320 60 15 
za storitve pranja pa tudi na:
Tanja Ferli~ vodja enote Park mladih-   02/320 60 10 ali 051 643 693,
ali osebno na sede`u zavoda v tajni{tvu zavoda.

Ve~ podatkov o nas najdete na na{i spletni strani: www.vdcpolz.si .

OB TEJ PRILO@NOSTI  VABIMO TUDI VSE  POTENCIALNE BODO^E KOOPERANTE 
IN DRUGE GOSTE NA DAN ODPRTIH VRAT ^AJNICE IN PRALNICE NA LOKACIJI 
PARK MLADIH 4,  2000 MARIBOR, KI BO DNE 29.5.2009  OD  9.00  DO  16.00 , KJER SI 
BOSTE LAHKO OGLEDALI TUDI DRUGE NA[E ZAPOSLITVENE PROGRAME!
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Skupna akcija odstranitve divjih odlagali{~ kosovnih odpadkov  
v Ob~ini Sveta Ana v okviru projekta Varovanje okolja

Eno izmed divjih odlagali{~ v Zg. [~avnici

Delegacija, ki je prevzela cepi~

UTRIP NA[EGA KRAJA

V sodelovanju Ob~ine Sveta Ana, Osnovne 
{ole Sveta Ana, Turisti~nega dru{tva Sveta 
Ana, Lovske dru`ine Sveta Ana, podjetja 
Saubermacher Slovenija d.d. in Zavoda 
Moja soseska iz Ljubljane, ki je bil nosilec 
projekta »Varovanje okolja«,  so odstranili 
{tiri divja odlagali{~a kosovnih odpadkov 
v naravi. V okviru projekta Varovanje 
okolja je Zavod Moja soseska organiziral 
pred osnovno {olo delavnice za otroke 
in multimedijsko predstavitev varovanja 
okolja. Ob tej prilo`nosti so se osnovna {ola, 
ob~ina in Zavod Moja soseska dogovorili `e 
za naslednjo akcijo.      

V Kapl

Foto: VK 

P o d e l i t e v  c e p i ~ a  p o t o m k e 
n a j s t a r e j { e  t r t e  n a  s v e t u
V letu 2009 je Ob~ina Sveta Ana prejela 
od Mestne ob~ine Maribor cepi~ potomke 
najstarej{e trte na svetu, ki raste na Lentu v 
Mariboru. Cepi~ je bil podeljen kot jubilejni 
30-ti po vrsti, podelil pa ga je `upan Franc 
Kangler. Ob~ina je cepi~ oz. trto predala v 
negovanje dru{tvu vinogradnikov Sveta Ana. 
Dru{tvo je za »vini~arja« te potomke stare 
trte izbralo doma~ega vinogradnika Marjana 
Poli~a.      V Kapl

Ob~ina 
  se je 
   predstavila 
         s 
    svojo 
  stojnico

Foto: VK 
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Tradicionalna 
postavitev mlaja
PGD Sv. Ana je v nedeljo 26. 4. 2009 
postavilo mlaj v centru Sv. Ane – na 
plo{~adi pred PGD. 
Leto{nji mlaj je eden med dalj{imi, saj 
meri kar 27 metrov. Smreko je podaril 
Grajner Franc iz Zg. [~avnice.

V Kapl Mlaj Foto: VK 

Praznik dela (znan tudi kot prvi maj) je 
mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja 
vsako leto praznujejo v ve~ini dr`av sveta, 
redka izjema so ZDA. Praznik je izvorno 
spomin na krvave demonstracije v ameri{kem 
Chicagu v teh dneh leta 1886, znane pod 
imenom Haymarketski izgred, pa tudi najve~je 
praznovanje socialnih in gospodarskih 
dose`kov mednarodnega delavskega gibanja. 
Zaradi politi~no levega navdiha, ki ga nosi 
praznik, je bil prvi maj skozi vso svojo zgodovino 
izstopajo~i dogodek za demonstracije razli~nih 
socialisti~nih, komunisti~nih in anarhisti~nih 
skupin. 
Dostopno na: http://sl.wikipedia.org/wiki/
Praznik_dela (28. 4. 2009).

Praznik dela
In kako pre`ivimo 1. maj ob~anke in ob~ani 
Svete Ane? Nekateri re~ejo: »Ni~ posebnega.«, 
»Malce po~ivamo.« ipd.
Poznam pa mnogo Anov~anov, ki skoraj v en 
glas re~ejo: »Mi pa gremo na tradicionalni 
prvomajski pohod po Aninih poteh.« Turisti~no 
dru{tvo Sveta Ana ga namre~ vsako leto 
organizira in privabi na svojevrstno dru`enje 
{tevilno mno`ico. In to ne samo iz na{e ob~ine. 
»K nam se radi vra~ajo gostje iz sosednjih 
ob~in, nekaj pa je tudi takih, ki se pripeljejo 
na pohod iz bolj oddaljenih krajev,« pojasnjuje 
predsednik turisti~nega dru{tva Feliks Beri~, ki 
{e dodaja: »Upam, da se v ~im ve~jem {tevilu 
sre~amo tudi naslednje leto, saj je tako dru`enje 
vsaki~ znova nekaj posebnega.«

Karmen Kau~i~

Prvomajski pohod



ANINE  NOVICE

27

UTRIP NA[EGA KRAJA

28

Od 20. marca do 29. marca 2009 je v lenar{ki 
dekaniji potekal misijon z geslom Eno ti manjka. 
Misijon je potekal v ̀ upnijah: Sv. Ana, Sv. Trojica, 
Benedikt, Sv. Anton v Cerkvenjaku, Sv. Rupert v 
Voli~ini, Sv. Jurij v Jurovskem dolu, Marija Sne`na 
na Zg. Velki, v Negovi in Lenartu, v Sv. Bolfenku v 
Trnovski vasi pa le tri dni kot ponovitev.
Priprave na misijon so se v na{i `upniji za~ele `e 
veliko prej. @e v ~asu adventa je po na{ih domovih 
za~el kro`iti kri`, katerega glavni namen je bil 
povezovati ljudi med seboj, pobotati med sabo 
sosede, znance. Po domovih so potekale tudi 
molitve za uspeh misijona. 
Slovesni za~etek misijona je bil 20. marca z ma{o, 
ki je predstavljala tudi sprejem misijonarjev. V 
`upniji Svete Ane sta vodila misijon misijonarja 
pater Peter Vrabec in pater Krizostom Komar ter 
farni `upnik in dekan Jo`e Horvat. 
V ~asu misijona so vsakodnevno potekale ma{e, 
vedno med ma{ami je bila prilo`nost za spoved, 
vsak ve~er pa je po vaseh potekal pogovor. 
Vsaka vas je enkrat v ~asu misijona organizirala 
pogovor, katerega so se lahko udele`ili va{~ani 
in se pogovarjali o aktualnih temah, ki zadevajo 
tako verska kot druga `ivljenjska vpra{anja. Prav 
ti pogovori so se zavlekli dolgo v no~ in se jih je 
udele`ilo veliko {tevilo ljudi.
Poleg pogovorov so bila v okviru misijona 
organizirana tudi tematska sre~anja. Potekalo je 
sre~anje mladih, sre~anje z otroci in verou~enci, 
sre~anje ministrantov in ministrantk, sre~anje 

MISIJON 

molivcev in molivk ter sre~anje bolnih in ostarelih, 
med ma{o je potekalo tudi maziljenje in po njej 
dru`abno sre~anje.
Misijon smo zaklju~ili s slovesno ma{o 29. 
marca. Misijon je med sabo povezal ljudi in 
prav vsakdo je na{el nekaj prostih minut, da se 
je lahko udele`il katere izmed misijonskih ma{ 
ali sre~anj. Povezale so nas molitve, pogovori, 
ma{e. Sedaj pa nas na misijon spominja drobna 
lu~ka vere, plamen~ek, ki je v srcih vseh vernikov 
postal mo~nej{i, ve~ji, misijonski plamen, ki je 
osvetlil temne koti~ke na{ih ̀ ivljenj, da so postali 
svetlej{i, breme, ki ga vsak izmed nas nosi, pa je 
postalo la`je, ker vemo, da je ob nas vedno kdo, 
~igar dobrota nam laj{a `ivljenjske tegobe.   

Natalija Beri~

Foto: Krizostom Komar
Pri misijonski ma{i

Pomlad vse bolj pisano barva pokrajino. Svojo 
prisotnost naznanja v cveto~em pomladanskem 
cvetju, v pti~jem petju in vse ve~ji odprtosti ~loveka 
k zunanjemu. Povsod nastaja novo `ivljenje. 
Pomlad je tudi ~as, ko Kristjani praznujemo najve~ji 
kr{~anski praznik, praznik velike no~i.
Velika no~ je najstarej{i in najve~ji kr{~anski praznik, 
katerega datum se ra~una glede na lunin koledar 
vsako leto posebej. Velika no~ je vselej na prvo 
nedeljo po prvi pomladni luni, oz. prvo nedeljo 
po prvi polni luni po spomladanskem ekvinokciju 
(enakono~ju). Spomladanski ekvinokcij je okoli 21. 
marca. In ker pomlad koledarsko nastopi 21. marca 
se je uveljavil izraz: prva nedelja po prvi pomladni 

VELIKA NO^ luni. Letos je bila velika no~ 12. 4. 2009. ^e od 
datuma velike no~i od{tejemo 40 dni in ne {tejemo 
nedelj, dobimo datum pepelni~ne srede, dan pred 
pepelni~no sredo je pustni torek. 
Pripravo na velikono~ne praznike za~nemo s cvetno 
nedeljo. Cvetna nedelja je nedelja pred veliko no~jo, 
ko kristjani prina{amo v cerkve v {ope povezano 
pomladansko cvetje in zelenje. Praznik predstavlja 
spomin na palmove veje, ki so jih ljudje lomili in 
postlali kot preprogo Jezusu Kristusu, ko je pri{el v 
Jeruzalem in tam do`ivel navdu{en sprejem. Ljudje 
so ga ob~udovali, ker je obudil Lazarja, in so ga 
zato imeli za mesijo.  
Velikono~ni prazniki se za~nejo z velikim ~etrtkom, 
ki spominja na zadnjo ve~erjo, kjer je Jezus svoje 
telo in svojo kri izro~il v jed in pija~o. V znamenje 
medsebojne ljubezni je svojim u~encem umil 



ANINE  NOVICE

28

OCENJEVANJE VIN PRI SVETI ANI 

UTRIP NA[EGA KRAJA

noge. Pri dopoldanskih sv. ma{ah {kofje ordinariji 
v stolnicah blagoslovijo bolni{ko in krstno olje ter 
posvetijo sv. krizmo, duhovniki se zahvaljujejo za 
zakrament ma{ni{kega posve~enja in obnovijo 
svoje duhovni{ke obljube.
Veliki petek je dan spomina na Kristusovo trpljenje 
in smrt na kri`u, kar posebej obele`ujemo z 
molitvijo {tirinajstih postaj kri`evega pota in z 
obredi velikega petka, med katerimi so pomembne 
predvsem slovesne pro{nje za vse potrebe in 
~a{~enje kri`a.
Na veliko soboto zgodaj zjutraj duhovniki 
blagoslavljajo velikono~ni ogenj in vodo, s katerima 
verniki blagoslovijo svoje domove. Sobota je tudi 
dan celodnevnega ~a{~enja Jezusa v bo`jem grobu, 
verniki pa prina{ajo h blagoslovu jedila. Velikono~na 
jedila ali »`egen« imajo za kristjane poseben 
pomen. V velikono~no ko{aro dajemo {unko kot 
simbol Kristusovega telesa; hren, ki simbolizira 
`eblje, s katerimi je bil Jezus na veliki petek pribit 
na kri`; pirhe, tradicionalno rde~e obarvana trdo 
kuhana jajca, ki simbolizirajo kaplje krvi, ki so 
pritekle iz Jezusovih ran, hkrati pa so prispodoba 
za vstajenje, ponovno stvarjenje in upanje; ter 
velikono~ni kruh, kot spomin na trnovo krono. 
Zve~er pri ma{i duhovniki blagoslovijo velikono~ne 
sve~e in z verniki obnovijo krstne obljube.
Vi{ek velikono~nih praznikov predstavlja nedelja. 
To je dan, ko se kristjani spominjamo najve~jega 
~ude`a, to je vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih. To 

je spomin na odre{enje, ko nam je Jezus ponovno 
odprl pot v ve~no `ivljenje. Po starodavni navadi 
se kr{~anske dru`ine po ma{i, ki vklju~uje tudi 
vstajenjsko procesijo, zberejo ob tradicionalnem 
zajtrku, dan pa mine v miru, so`itju in medsebojni 
ljubezni. Na veliko no~ naj bi se ob obisku svete ma{e 
oblekli v nova obla~ila ali pa vsaj v najnovej{a.
Na velikono~ni ponedeljek praznujemo kristjani 
veselje nad trdno vero v odre{enje in ̀ elimo podeliti 
svoje veselje tudi s prijatelji in znanci. 
Starodavna je tudi zapoved, da na veliki petek, 
soboto in nedeljo ne smemo delati ni~esar na 
zemlji, ni~esar se ne sme sejati ali obdelovati, kajti 
zemlja ne bo obrodila.
Velika no~ je praznik veselja, praznik ljubezni in 
praznik zmage `ivljenja nad smrtjo. Velika no~ nas 
spodbuja, da zgradimo bolj{i, lep{i in pravi~nej{i 
svet. Simbolika velike no~i je prilo`nost za vernike, 
da poglobijo svojo vero, opravijo sveto spoved in 
se pokesajo svojih grehov in pripravijo svoja srca za 
prihod Jezusa Odre{enika. To je za verne in neverne 
~as, da izgradimo lep{o, pravi~nej{o in strpnej{o 
prihodnost. Svet v katerem ne bomo merili 
uspe{nosti in sre~e dru`be z njeno kupno mo~jo. 
Je prilo`nost, da delimo z drugimi, velikono~na 
jedila pove`ejo dru`ino ob dru`inski mizi, pa tudi 
sorodstvo in prijatelje, da delijo veselje in sre~o. Saj 
veste, treba je pojesti sedem `egnov za mo~.

Natalija Beri~

Dru{tvo vinogradnikov Sv. Ana je v petek, 27. 3. 
2009, organiziralo zdaj `e ustaljeno ocenjevanje 
vin doma~ih pridelovalcev vina. Na ocenjevanja 
vinskega letnika 2008 so se prijavili vinogradniki 
in vinarji s skupno 51 vzorci. Predsednik Dru{tva 
vinogradnikov Sv. Ana Mirko [enveter je ocenil 
lansko letino vina kot izredno kakovostno. 
Pet ~lanov komisije (Franci [krobar, Danilo Steyer, 
mag. Anton Vodovnik, Tadeja Vodovnik-Plevnik 
in  Milivoj Trstenjak) je imelo z ocenami veliko 
in zahtevno delo. Vinska trta, ki jo je lansko leto 
prizadela ujma s to~o in obilno de`evje, je dala 
od sebe najbolj{i mo`ni sad in temu primerni so 
bili rezultati. Za dobro vino pa je poleg ugodnih 
naravnih danosti in pridelka potrebno {e umno 
kletarjenje in anovski pridelovalci vina so se 
izkazali tudi na tem podro~ju. 

Najve~je {tevilo vzorcev (12) je imela sorta zvrst, po 
7 vzorcev so imeli Chardonnay, traminec in rumeni 
mu{kat. 6 vzorcev je bilo renskega rizlinga, po 3-je 
savignona in kernerja ter 2 vzorca la{kega rizlinga in 
sivega pinota. Po en vzorec sta imeli sorti rizvanec in 
modra frankinja kot edina nebela sorta. Izlo~eni so 
bili 4-je vzorci. 
Najvi{jo oceno to~k za zvrst je dosegel Janez Vajhandl 
18,40; la{ki rizling je Jo`etu in Alenki Breznik je 
prinesel 18,33 to~k. Najvi{je ocenjen Chardonnay 
Ernesta Simoni~a je dobil 18,57 to~k, sivi pinot Robija 
Hafnerja pa 18,50 to~k. Pri kernerju sta si zmago 
delila Mirko [enveter in Larisa P{ajd z 18,47 to~kami, 
pri renskem rizlingu pa je zmagal Branko Zadravec s 
18,57 to~kami. Pri sauvignonu je zmagal Alojz Celec 
z oceno 18,57, pri tramincu Robi Hafner z 18,83, pri 
rumenem mu{katu pa Milan Eder z 18,47 to~kami. 
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Vse prezentirane sorte vin so se izkazale s svojo 
kakovostjo, kar ka`e na ugodno naravo, kot 
tudi dobro opravljeno delo vinogradnikov. Na 
sevorovzhodnem delu Slovenije je bilo doslej 
opravljenih okrog 20 ocenjevanj in povpre~na 
ocena vzorcev pri Sveti Ani je najvi{ja doslej: 
18,28.

Danica Zemlji~

Foto: VK
Predsednik ocenjevalne komisije mag. Anton Vodovnik

OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
Te~aj fotografije za {tajerska turisti~na dru{tva, 
ki je potekal v Mariboru na [tajerski turisti~ni 
zvezi, je vodil Iztok Bon~ina, direktor Agencije 
Palladio. Izobra`evanje, ki je potekalo od 6. do 
22. februarja je zajemalo 55 predavateljskih ur in 
je vsebovalo naslednja poglavja: 
- splo{ne fotografske ve{~ine in motive,
- dogodke, prireditve, turisti~ne fotografije,
- prakti~no fotografiranje na terenu, 
- analiza fotografij.

Te~aj je bil namenjen za~etnikom in vpogledu 
v teme, s katerimi se turisti~ni delavci dnevno 
sre~ujejo. To so proslave, razstave in druge Foto: VK
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Fotografska razstava
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dru`abne prireditve. Poskusili so tudi s portreti 
in tiho`itji. Predsednik [tajerske turisti~ne 
zveze mag. Jo`e Protner je v petek, 3. 4. 2009, 
podelil potrdila o zaklju~ku fotografskega te~aja 
v avli ob~inske stavbe na Sveti Ani. Prejeli so 
jih: Viktor Kapl, Anita Rojko, Petra Golob 
(ob~inska uprava ob~ine Sveta Ana), Uro{ Grbi~, 
Ivo Glonar, Stanka Vaner, Bo{tjan Selin{ek, 
Ale{ Kancler, Modest Motaln, Uro{ Jereb, Darja 
Viher, Anja Golub in Nevenka Kau~i~. 
Fotografije, razstavljene pri Sveti Ani, ka`ejo 
na to, kar je dejal eden od udele`encev te~aja:  
»Z vsako fotografijo posku{a fotograf ujeti svoje 
ob~utke, misli in pogled na svet okoli sebe.« 
To, kar so se nau~ili na te~aju, pa jim bo pomagalo 
in koristilo pri dnevnem izvajanju turisti~nih 
aktivnosti. Danica Zemlji~ 

Foto: VK

Na~in ̀ ivljenja in tempo nas silita, da ̀ ivimo vedno 
hitreje. Zmeraj nam zmanjkuje ~asa in vse sku{amo 
postoriti v najkraj{em ~asu.

@al, se isto dogaja tudi v prometu. Znova se je potrdilo 
dejstvo, da vozimo tako, kot `ivimo. Vzporedno z 
nara{~anjem `ivljenjskega in delovnega tempa nara{~a 
tudi na{e vsakodnevno hitenje, ki se pogosto odra`a tudi 
na cesti. Nekateri vozniki namre~ pozabljajo, da promet 
in cesta napak ne opro{~ata. Dovolj je zgolj trenutek in 
`ivljenje se posamezniku lahko popolnoma spremeni.

HITROST Tako ostaja hitrost eden izmed klju~nih vzrokov in 
dejavnikov nastanka prometnih nesre~, ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu. Raziskave 
so pokazale, da v primeru, ~e v povpre~ju zni`amo 
hitrost na dolo~enem odseku ceste za 1 km/h, 
zni`amo verjetnost nastanka prometne nesre~e 
za 2-4 % (v odvisnosti od vrste ceste in splo{ne 
omejitve hitrosti). Iz tega si lahko predstavljamo, 
koliko prometnih nesre~ bi lahko prepre~ili, ~e bi 
zmanj{ali hitrost (vsak posamezni voznik in vsi 
skupaj v povpre~ju).

Tudi tuje raziskave so pokazale, da bi lahko 
pri~akovali bistveno izbolj{anje prometne varnosti, 
~e bi se povpre~ne hitrosti vo`nje zmanj{ale. 
Navedenih je nekaj izsledkov teh raziskav:

- ~e bi zmanj{ali povpre~no hitrost v naseljih za 
1 km/h, lahko v naslednjem letu pri~akujemo 
zmanj{anje {tevila prometnih nesre~ za pribli`no 
4 %. 
- zni`anje povpre~ne hitrosti za 1 km/h izven 
naselja pomeni zmanj{anje {tevila prometnih 
nesre~ zaradi hitrosti za pribli`no 2 %. 
- ~e bi zmanj{ali povpre~no hitrost, bi se poleg 
zmanj{anja {tevila prometnih nesre~ zmanj{ala tudi 
te`a posledic, predvsem pri {ibkej{ih udele`encih 
v cestnem prometu (verjetnost smrti pe{ca se s 85 
% pri hitrosti 50 km/h zmanj{a na manj kot 10 % 
pri 30 km/h).

Zakonskim dolo~ilom, ki urejajo najvi{je dovoljene 
hitrosti, je posve~ena posebna pozornost. V skladu 

Tragi~ne posledice
nesre~e motoristov
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z mednarodno konvencijo je tako dolo~eno, da 
sme voznik voziti le s tak{no hitrostjo, da vozilo 
ves ~as obvlada in da ga lahko ustavi pred oviro, ki 
jo glede na okoli{~ine lahko pri~akuje. 

Voznik mora prilagoditi hitrost vo`nje ne le vozilu, 
cesti, prometu in vremenskim razmeram, pa~ 
pa tudi svojim sposobnostim. Za prekora~itev 
hitrosti v naselju za ve~ kot 50 km/h oziroma v 
obmo~ju umirjenega prometa za ve~ kot 30 km/h, 
je predvidena tudi stranska sankcija 18 kazenskih 
to~k, kar posledi~no pomeni prenehanje veljavnosti 
vozni{kega dovoljenja. Tak ukrep je predviden za 
vo`njo v naselju s hitrostjo ve~jo od 100 km/h, 
v obmo~ju omejene hitrosti za vo`njo ve~jo od 
60 km/h in v obmo~ju umirjenega prometa ali v 
obmo~ju za pe{ce s hitrostjo ve~jo od 40 km/h. 
V naselju je hitrost vozil omejena na 50 km/h s 
prometnim znakom naselje ali na 30 km/h v 

~asa in o zmo`nostih za zmanj{anje zamud, 
bistveno prevelika. V Sloveniji se lahko, zaradi 
majhnih razdalj in velike gostote prometa, s 
prehitro in tvegano vo`njo pridobi le od 3 do 
10 minut. Ali je v resnici vredno, glede na ve~jo 
porabo goriva, ve~jo verjetnost udele`be v nesre~i 
in veliko huj{e posledice, ~e pride do trka oz. do 
prometne nesre~e?

Voznik pa tudi ne sme brez upravi~enega razloga 
voziti tako po~asi, da bi oviral druge udele`ence 
v cestnem prometu. Kadar se za vozilom, ki vozi 
na ~elu kolone s hitrostjo, ki je ni`ja od najve~je 
dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, po 
katerem vozi, in ni`ja od hitrosti prometnega toka 
vozil na smernem vozi{~u, nabere kolona vozil, 
ki ga ne more varno prehiteti, se mora voznik 
na prvem primernem kraju umakniti z vozi{~a in 
pustiti kolono vozil mimo.

Kadar je hitrost vozila za ve~ kot polovico ni`ja od 
najve~je dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, 
mora voznik takega vozila vklopiti varnostne 
utripalke, razen ~e uporablja rumeno utripajo~o 
lu~. Ko se za njim nabere kolona vozil, ki ga ne 
more varno prehiteti, se mora na prvem primernem 
kraju umakniti z vozi{~a in pustiti kolono vozil 
mimo.

Voznik tudi ne sme nenadoma zmanj{ati hitrosti 
vo`nje razen v nevarnosti. Voznik, ki namerava 
znatno zmanj{ati hitrost, se mora prej prepri~ati, 
da lahko to varno stori. 

V Zakonu o varnosti v cestnem prometu je tudi 
dolo~ilo, ki prepoveduje sunkovito speljevanje, 
zaviranje, in ustavljanje razen v nevarnosti. 
Namen dolo~ila je prepre~evati divjo in agresivno 
vo`njo, speljevanje s cviljenjem pnevmatik, pa 

obmo~jih omejene hitrosti (cona 30 km/h), ter na 
hitrost gibanja pe{ca (najve~ 10 km/h v obmo~jih 
umirjenega prometa oziroma v obmo~jih za 
pe{ce, ~e je vo`nja z motornimi vozili izjemoma 
dovoljena. Globe in stranske kazni so glede na 
vrsto obmo~ja razli~ne, saj so {e posebej ostre za 
kr{itve v obmo~jih, kjer se posebej {~iti {ibkej{e 
udele`ence v prometu. 

Ne glede na dolo~be o hitrosti, je na cesti, 
rezervirani za motorna vozila, na kateri sta poleg 
izpolnjenih predpisanih pogojev smerni vozi{~i 
med seboj fizi~no lo~eni in imata najmanj po dva 
prometna pasova in odstavni pas ali odstavne ni{e 
in je zavarovana proti prehajanju divjadi, najve~ja 
dovoljena hitrost za vozila omejena na 110 km/h. 
Ta omejitev mora biti ozna~ena s predpisanim 
prometnim znakom.

Pri vo`nji izven naselja so pri~akovanja o prihranku 

32
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tudi nepotrebno postavljanje voznikov osebnih 
avtomobilov in motornih koles. Globa za tak{no 
vo`njo je 300 evrov, ~e pa voznik med vo`njo 
spu{~a krmilo in vozi po dveh (osebni avto) ali 
enem kolesu (motorno kolo), pa  je predvidena 
tudi stranska sankcije v vi{ini 5 kazenskih to~k. 

Vo`nja s prekora~eno hitrostjo vpliva tako na {tevilo 
kot na posledice prometnih nesre~. S pove~anjem 
hitrosti se bistveno pove~a nevarnost, da se bo 
zgodila prometna nesre~a, pri ve~jih hitrostih pa 
je bistveno ve~ja nevarnost za nastanek huj{ih 
posledic. Zato se hitrost pojavlja tudi kot klju~ni 
dejavnik posledic prometnih nesre~, ki se zgodijo 
zaradi ostalih vzrokov. Ponovno je treba poudariti, 
da se je pove~ala prometna varnostna problematika 
pri vzrokih, ki so povezani s hitrostjo, {e posebej 
nepravilna stran/smer vo`nje in neupo{tevanje 
pravil o prednosti. 

Tudi obmo~je Policijske postaje Lenart ni izjema. 
V predlanskem in lanskem letu se je na na{em 
obmo~ju pripetilo kar nekaj prometnih nesre~ z 
najhuj{imi posledicami, v katerih je bila prisotna 
prekora~ena hitrost oziroma neprimerna hitrost 
glede na trenutno stanje v prometu. 

S preventivnimi in represivnimi aktivnostmi `eli 
policija vplivati na voznike, da prilagodijo hitrost 
vo`nje svojim sposobnostim, stanju in razmeram 
na cesti in vozilu, ki ga vozijo, in s tem zmanj{ati 
prometne nesre~e in njihove posledice. Aktivnosti 
so usmerjene v dosego treh osnovnih ciljev; in 
sicer:

-  Zmanj{anje prevelike hitrosti na slovenskih cestah 
(zmanj{anje povpre~nih hitrosti na slovenskih 
cestah)

- Pove~anje spo{tovanja predpisov o omejitvi 

UTRIP NA[EGA KRAJA

hitrosti (zagotovitev ve~je stopnje spo{tovanja 
predpisov o omejitvi hitrosti bi v veliki meri 
vplivalo na manj{e {tevilo prometnih nesre~ in 
la`je posledice)

- Vpliv na spremembo vedenjskih vzorcev pri 
voznikih glede vo`nje  s prilagojeno hitrostjo 
(udele`enci v cestnem prometu bi se morali 
zavedati, da lahko za lastno varnost in varnost 
drugih udele`encev v prometu v najve~ji meri 
poskrbijo sami). 

Vozniki se {e vedno premalo zavedamo nevarnosti, 
katere lahko zaradi nepazljivosti ali malomarnosti 
povzro~imo sami ali jih povzro~ijo drugi. Prav 
tako se premalo zavedamo, da odvzeto vozni{ko 
dovoljenje ali izre~ena globa s strani policista ne 
bo izbolj{ala prometno-varnostnih razmer, ampak 
da moramo pri tem vsi udele`enci v cestnem 
prometu dati tisti svoj prispevek za ve~jo varnost v 
cestnem prometu. 

In kak{en naj bo ta prispevek: 

- predvsem strpna in varna vo`nja z upo{tevanjem 
cestno-prometnih predpisov, prometnih pravil 
in na~el,

- zaupanja, ki zavezuje udele`ence v cestnem 
prometu k upo{tevanju prometnih pravil,

- defenzivnega ravnanja, ki obvezuje udele`ence v 
cestnem prometu k pravilnemu, zakonitemu in 
premi{ljenemu ravnanju, 

- na~elu za{~ite varnostno najbolj izpostavljene 
kategorije udele`encev cestnega prometa 
(pe{cev, kolesarjev, motoristov, mladih voznikov, 
otrok in drugih {ibkej{ih udele`encev v cestnem 
prometu).

Mur{ec Janko
PP LENART

VRTEC IN [OLA

P O S A D I L I  S M O  D R E V E S I
Na podru`ni~ni {oli Lokavec `e vrsto 
let sodelujemo v projektu EKO[OLA, 
zato smo eko{olo kot na~in `ivljenja 
`e zdavnaj vzeli ~isto za svojo in nekaj 
samo po sebi umevnega.

Z veseljem smo se odzvali tudi vabilu 
in se prijavili na razpis velike akcije 
eko{ole z donatorjem Mercatorjem, 
10.000 sadnih dreves v vse slovenske 
eko{ole in ekovrtce. Sadike nam je na 
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Zadovoljni izdelovalci ograje iz brezovih vej

Zadovoljni obrazi po uspe{nem delu

VRTEC IN [OLA

{olo dostavilo podjetje Mirosan, d. d.
V torek, 24. 3. 2009,  smo u~iteljice, 
u~enci in gospod hi{nik za {olo poiskali 
primeren prostor, kjer smo  posadili 
sadiki avtohtonih vrst jablane in hru{ke. 
Redno jih hodimo zalivat in z veseljem 
opazujemo njihovo rast.

Koordinatorka Eko{ole Lokavec
Natalija Veingerl

V ~etrtek, 2. aprila, smo se v Lokavcu 
zbrali delavci O[ in vrtca, u~enci O[ in 
otroci iz vrtca s svojimi star{i.
V spro{~enem in ustvarjalnem vzdu{ju 
smo izdelali velikono~no dekoracijo, 
ki nam bo {e nekaj ~asa krasila okolico 
{ole.
Precej pridnih rok je ustvarjalo peteline, 
koko{i in zajce iz sena. Naredili smo 
tudi manj{e pti~ke iz papirja. Pred {olo 
smo postavili ograjo iz brezovih vej, na 

VELIKONO^NA DELAVNICA V LOKAVCU

katere smo pritrdili izdelane `ivali.
Na delavnici je sodelovala ve~ina star{ev 
otrok, ki obiskujejo {olo in vrtec. 
Na teh delavnicah ugotavljamo, da z 
dobro voljo, vztrajnostjo in trudom 
lahko marsikaj uspe{no naredimo, saj 
niti sami ne vemo, koliko talentov se 
skriva v nas.

Kolektiv O[ in vrtca
Lokavec

Velikono~no okrasje
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Skupina Miki mi{ke si ogleduje izvir potoka Ro~ica

V vrtcu Sv. Ana te~e projekt zdravo `ivljenje. 
V leto{njem letu smo dali poudarek vodi kot 
`ivljenjski vrednoti. Osnovni cilj na{ega ekovrtca je, 
da postanejo okolje, narava in ~lovek nepogre{ljive 
vzgojne prvine. Zato se sistemati~no trudimo, da 
bi okoljevarstvene vsebine povezali z vsakdanjim 
`ivljenjem. Otroci bodo spoznavali vodo kot 
`ivljenjsko vrednoto in tudi njene na~ine uporabe 
v prehrani, naravi in pri higieni. Trudili se bomo, 
da se bo ekolo{ka osve{~enost iz vrtca prena{ala na 

EKO PROJEKT V VRTCU SV. ANA
ZDRAVO @IVLJENJE - VODA KOT @IVLJENJSKA VREDNOTA

okolico, najprej iz otrok na star{e, nato na {ir{o 
skupnost.

ekokoordinatorka Valerija Slani~

EKODAN 
V SKUPINI ZMAJ^KOV
Ob svetovnem dnevu voda smo v skupini izvedli 
ekodan. Skupaj smo si ogledali fotografije na{e 
Zemlje in ugotavljali, koliko vode je na njej in v 
kak{nih oblikah se pojavlja v naravi. Nato smo 
prisluhnili zgodbi o De`ni kapljici, ki govori o 
kro`enju vode. Sledile so igre z vodo po skupinah. 
Eni so me{ali vodo z vodenimi barvami in s pomo~jo 
kapalk ustvarjali slike, drugi so izvajali poskuse z 
vodo in razli~nimi materiali ter ugotavljali, kaj plava 
na vodi in kaj se potopi. Na koncu smo pripravili {e 
napitek in pote{ili `ejo.
Skupaj s skupino Miki mi{k smo od{li v gozd pod 
{olo in si ogledali izvir potoka Ro~ica. 

Majda Poto~nik

12. februarja je na na{i {oli potekal 19. {olski otro{ki 
parlament na temo LJUBEZEN in SPOLNOST. 
Udele`ili smo se ga predstavniki posameznih 
razrednih skupnosti in Boris Mlakar, ravnatelj; Silvo 
Sla~ek, `upan, Marija [tumberger, predstavnica 
ZD Lenart,dr. Tatjana Kodri~,  ginekologinja, ter 
predstavnika policijske postaje Lenart.  

Na zasedanje nas je odli~no pripravila na{a 
mentorica Petra Cimerman Petrovi~. Vsak razred 
se je predstavil in povedal, kaj so po~eli in kako so 
se na [OP pripravljali v razredu. Mlaj{i u~enci so 
se pogovarjali predvsem o prijateljstvu in dru`ini. 
Starej{i smo se lotili konkretno ljubezni in spolnosti. 
Razpravljali smo o dru`ini, prijateljstvu, ljubezni in 
spolnosti. 

Debatirali smo o naslednjih trditvah: 

19. OTROŠKI PARLAMENT na temo LJUBEZEN in SPOLNOST  
ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT (ŠOP)

V dru`ini najde vsak ~lan svoj prostor in varno 
zavetje.
V `ivljenju  me morajo  spremljati {tevilni prijatelji.
Ljubezen ohranjajo majhne pozornosti. 
Prvi spolni odnos je nekaj lepega in posebnega. 

Za spro{~eno vzdu{je je poskrbela u~enka 4. razreda, 
Tamara Loren~i~, ki nam je pripravila spro{~anje z 
naslovom Postani metulj. 

Sprejeli smo sklepe, ki smo jih izbrane delegatke 
ponesle v Lenart na medob~inski otro{ki 
parlament. 
Sklepi: 

1. Skupaj s star{i bomo gradili in sodelovali pri 
pripravi toplega in varnega zavetja v DRU@INI.

2. Ni pomembno koliko prijateljev imamo, z vsemi 
moramo biti prijateljski.
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3. Ljubezen do ~loveka izkazujemo na razli~ne 
na~ine: lepa beseda, nasmeh, objem, pogled…

4. Preden bomo za~eli s spolnimi odnosi bomo 
odgovorili na tri vpra{anja: 

 - Ali sem pripravljen na spolni odnos (telesno in 
du{evno)?

 - Ali je ta oseba “prava”?
 - Ali sva primerno za{~itena? 
 - Ali sva pripravljena na kakr{nekoli posledice?

Teme, ki smo jih predlagali in so bile prav tako 
posredovane v Lenart: 

- prijateljstvo
- zdrava prehrana 
- imamo se radi

Na medob~inskem otro{kem parlamentu v Lenartu 
smo se zbrali predstavniki sedmih {ol
lenar{kega obmo~ja. Izbrane delegatke smo 
na{o {olo dostojno zastopale, voljo in pogum za 
sodelovanje pa sta nam vlivala na{a mentorica in 
ravnatelj, ki se je zasedanja tudi udele`il, ter z nami 
delil svoja stali{~a in izku{nje. 

MEDOB^INSKI OTRO[KI 
PARLAMENT V LENARTU
MOP je potekal 19. 2. 2009 v Lenartu. Tema 
parlamenta je bila LJUBEZEN in SPOLNOST. 
Udele`ili smo se ga predstavniki posameznih {ol, 
torej u~enci iz O[ Lenart, O[ Voli~ina, O[ Sveta 
Trojica, O[ Benedikt, O[ Cerkvenjak Vitomarci, O[ 
Jo`eta Hudalesa Jurovski Dol in O[ Sv. Ana. Tam so 
bili tudi mentorji omenjenih osnovnih {ol, ravnatelji, 
`upani in povabljeni gostje, Marija [auperl in Zoran 
[tenbauer, dr. Kodri~eva in drugi. 
Najprej je O[ Sveta Trojica predstavila sklepa 
lanskega OP, katerega tema je bila ZABAVA IN 
PROSTI ^AS MLADIH. Nato smo delegati iz O[ 
predstavili sklepe, ki smo jih sprejeli na {olskih 
parlamentih in povedali, kako so potekale priprave 
na MOP, in kaj vse smo po~eli v osnovnih {olah.  

Trditve, na podlagi katerih smo debatirali:  
Poljub je himna ljubezni.
Odlaganje prvega spolnega odnosa na kasnej{i ~as 
krepi telesni in du{evni razvoj mladostnika.
Internet je vir nasilja, tudi spolnega. 

Na podlagi `reba smo se u~enci razdelili v skupine. 
Ob vsaki trditvi smo dolo~ili, katera skupina bo 
iskala argumente ZA in katera PROTI. To pomeni, da 
smo se morali prilagajati in razmi{ljati tudi v smeri, 
ki nam najprej ni bila ravno v{e~, torej ~e smo se 
s trditvijo npr. strinjali, je bilo mo`no, da smo bili 
v skupini, ki je iskala argumente proti njej, zato je 

vsak imel mo`nost, da izrazi svoje osebno mnenje 
do dolo~ene trditve v kasnej{i razpravi. 

Knji`ni~arke Mati~ne knji`nice Lenart so pripravile 
in predstavile razstavo leposlovnih in strokovnih 
knjig na temo »Ljubezen in spolnost«, predstavil se 
je tudi avtor romana z naslovom Izgubljeno sonce, 
Zoran [tenbauer, v katerem pi{e o razli~nih vrstah 
ljubezni. 
Razpravljali smo o ljubezni, spolnosti in spletnem 
nadlegovanju.

Sprejeti sklepi, ki so bili posredovani v Maribor: 
1. sklep: 
Ljubezen do … ljubezen izkazujemo na razli~ne 
na~ine (z besedami, kot so rad te imam, lepa si, 
ljubim te, ti si moj son~ek in z dejanji, kot so 
objem, poljub, pogled, {opek, ~okolada). Vsak 
naj izra`a ljubezen na svoj sr~ni na~in. 
2. sklep: 
Spolnost je podro~je ~lovekovega `ivljenja 
od rojstva do smrti. Spolni odnos je le en del 
spolnosti. Za zdrav spolni odnos je potrebna 
telesna in du{evna zrelost. Posebno pozornost 
moramo nameniti du{evni zrelosti. Odrasli so 
tisti, ki naj otrokom in mladostnikom nudijo 
podporo pri razvoju du{evne zrelosti, in sicer 
s pogovorom in poslu{anjem, s podajanjem 
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to~nih in kvalitetnih informacij ter z ustrezno 
literaturo. 

3. sklep: 
Internet je postal del na{ega vsakodnevnega 
`ivljenja in ima pozitivne ter negativne zna~ilnosti. 
Naloga strokovnih delavcev {ole in star{ev je, da 
otroke in mladostnike opozarjajo in za{~itijo 
pred negativnimi vidiki, ki jih ponuja uporaba 
interneta (napa~ne informacije, zlorabe). 

Teme, ki smo jih predlagali in so bile prav tako 
posredovane v Maribor: 

- Denar je sveta vladar
- Revni in bogati
- Revni otroci (Afrika) 
- Prijateljstvo
- Zdrava prehrana

Predstavniki smo sprejete sklepe in svoja mnenja 
ter stali{~a, zbranih v Lenartu, ponesli v Maribor, 
kjer smo na{e obmo~je odlo~no zastopali. 

MOP V MARIBORU
Zasedanje 19. medob~inskega otro{kega parlamenta 
je potekalo v ponedeljek, 9. marca 2009. Oba 
plenarna dela zasedanja sta potekala v veliki 
predavalnici Zavarovalnice Maribor, delo v skupinah 
pa v Domu ustvarjalnosti Maribor. 
Najprej nas je pozdravila  Majda [truc, predsednica 
ZPM Maribor, nato so nas lepo pozdravili {e drugi 
gostje. Parlament je vodil dr. Andrej Fi{travec. Nato so 
sledile predstavitve {ol, mi smo predstavili lenar{ko 
obmo~je, torej zaklju~ke iz OP v Lenartu. Z delom 
smo nadaljevali v prostorih Doma ustvarjalnosti 
mladih. Potekalo je v petih delovnih skupinah. 
Moderatorji skupinskega dela so bili tudi letos 
srednje{olci. Delo v skupinah so dobro organizirali. 
Bilo je zanimivo, saj smo se v skupinah veliko 
pogovarjali, pogajali, sklepali nova prijateljstva. 
Vzdu{je je bilo spro{~eno in prijetno. Nato je sledila 
malica, ki je bila zelo okusna, tudi zdrava. Zaklju~ni 
plenarni del je potekal v predavalnici Zavarovalnice 
Maribor, kjer so predstavniki skupin predstavili 
zaklju~ke, ki smo jih oblikovali v skupinah. Z delom 
in organizacijo smo bili zadovoljni, pogre{ali smo le 
razpravo, ki smo se je veselili.

NACIONALNI OTRO[KI 
PARLAMENT V LJUBLJANI
Zasedanje 19. nacionalnega otro{kega parlamenta je 
potekalo 23. marca 2009, v veliki dvorani Dr`avnega 
zbora Republike Slovenije. Najprej nas je pozdravil 

predsednik dr`avnega zbora dr. Pavel Gantar, nato 
predsednik ZPMS mag. Franc Ho~evar, za njim vodja 
delegacije 
Parlamentarne skup{~ine mediteranskih dr`av 
Miroslav Petek. Govor v sloven{~ini, ki je zagotovo 
marsikomu ostal v spominu je pripravil odpravnik 
poslov na veleposlani{tvu ZDA Bradley Freden, 
pozdrav je prav tako prispevala tudi namestnica 
varuhinje ~lovekovih pravic mag. Kornelija Marzelj, 
ter minister za {olstvo in {port dr. Igor Luk{i~. 
Sledilo je poro~ilo o uresni~evanju predlogov, stali{~ 
in mnenj 18. nacionalnega otro{kega parlamenta. 
Delo v skupinah je potekalo v velikem salonu in po 
sobah. Udele`enci (u~enci) so bili razporejeni v {tiri 
skupine: 

1. skupina: Informiranje in izobra`evanje o 
ljubezni in spolnosti

2. skupina: Ljubezen tako in druga~e
3. skupina: Spolnost
4. skupina: Razni vplivi na ljubezen in spolnost

Po delu v skupinah je sledil kraj{i odmor. Na 
plenarnem zasedanju otro{kega parlamenta so 
poro~ali o stali{~ih, mnenjih in predlogih, ki so bili 
oblikovani v posameznih skupinah, ter razprava. 
Vodena razprava je bila izredno zanimiva, saj je veliko 
mladih parlamentarcev povedalo svoja mnenja in jih 
nato tudi zagovarjalo, nekateri pa, `al, niso pri{li do 
besede.  Izbrana je bila tema 20. otro{kega parlamenta, 
in sicer: RASIZEM, DISKRIMINACIJA, STEREOTIPI. 

Mentorica iz O[ Lenart je povedala, da je pomembno, 
da mladi svoja mnenja neobremenjeno izra`amo 
kljub temu, da so zraven odrasli, torej so otro{ki 
parlamenti vsekakor pomembni, saj se tako sre~ujemo 
z javnim nastopanjem. Meni {e, da posebna motivacija 
u~encem, ki se odlo~ajo za sodelovanje na OP ni 
potrebna, saj se za to odlo~ajo tisti, ki `elijo izra`ati 
svoja mnenja. Na [OP so imeli razpravo na dolo~ene 
teme o ljubezni in spolnosti, u~enci so imeli mo`nost 
izraziti svoja stali{~a in jih nato tudi zagovarjati. K 
temu {e je dodala, da se strinja s trditvijo, da ljubezen 
izgublja svoj pomen kot vrednota in jo, `al, velikokrat 
nadomesti materialna dobrina. Meni, da je zato 
potrebno predvsem veliko pogovora v dru`ini in 
zadovoljstva z majhnimi stvarmi. 

Mentorica in pedagoginja Marija Bednjani~ iz O[ 
Star{e s {olskim otro{kim parlamentom motivira 
svoje u~ence na sre~anjih {olske skupnosti, pa tudi 
razredniki veliko pripomorejo k motivaciji u~encem 
na razrednih urah. Meni, da je pomen OP v tem, da 
u~enci povemo, kaj nas ̀ uli oz. kak{ne te`ave imamo, 
da jih lahko skupaj re{ujemo. Glede sprejetih sklepov 
pa: »Mislim, da veliko sklepov ostane neizpolnjenih, 
predvsem tisti, ki so te`je uresni~ljivi in ni v na{i 
mo~i, da bi jih izpolnili.« Povsem se strinja, da imajo 
materialne dobrine vse ve~ji pomen in predvsem v 
dru`ini manjka pogovora in medsebojnega stika med 
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~lani dru`ine, nekateri star{i ljubezen dobesedno 
kupujejo z denarjem oz. materialnimi dobrinami, kar 
seveda nikakor ni prav. 

Korneliji Kaurin, koordinatorici dejavnosti v Domu 
ustvarjalnosti mladih Maribor, se zdi predvsem 
pomembno, da se mladi nau~imo demokrati~nega 
razgovora, razprave, da se nau~imo izra`ati svoja 
mnenja in sooblikovati zaklju~ke, da vplivamo na 
odlo~itve, seveda, na tiste, ki nas zadevajo. To je tudi 
pomen otro{kih parlamentov. Povedala je, da se vsi 
sklepi, ki so sprejeti na tak{nih in podobnih sre~anjih 
ne morejo uresni~iti, ZPMS pa vsekakor spodbuja k 
~im ve~ji uresni~itvi predlogov in jih zato posreduje, 
kamor je treba. Nekateri sklepi se lahko uresni~ijo 
~ez nekaj let, saj je za to potrebno ve~ ~asa in financ, 
zato si je dobro postaviti tudi dolgoro~ne cilje, ~e 
druga~e ne gre. Leto{nja tema, torej ljubezen in 
spolnost, je tema, o kateri radi razpravljajo predvsem 
mladi. Pomembno se ji zdi, da nam dajo mentorji, 
star{i in drugi mo`nost pogovora o razli~nih zadevah. 
^e bi lahko sama predlagala temo za naslednje leto, 
bi izbrala EKOLOGIJO. Le zakaj? 

Miha Murn iz Gorenjske je povedal, da pri~akuje 
od parlamenta predvsem, da bi na{li skupne 
zaklju~ke. Razprave so mu zelo v{e~. Ne ve, ali 
se bodo sklepi, ki so bili sprejeti, uresni~eni. 
Sodeloval je v skupini, ki je govorila o ljubezni tako 
in druga~e. Odli~no je vodil razpravo in opravljal 
svojo nalogo, tj. nalogo predsednika delovnega 
predsedstva 19. NOP.  

Egon Per{ak iz O[ Lenart je sodeloval v skupini Razni 
vplivi na ljubezen in spolnost. Povedal je, da so se 
pogovarjali predvsem o vplivu medijev, star{ev, 
vrstnikov in pornografije na mlade. Zaupati moramo 
vase in ne smemo verjeti nekomu samo zaradi ve~je 

medijske pozornosti ali denarja. Zelo je bil zadovoljen 
z razpravo v skupini.  

Vsekakor je prisotnost in sodelovanje na OP 
za marsikoga pomemben izziv v `ivljenju. Biti 
pozitiven in optimisti~en je pomembno, da lahko 
funkcioniramo in se prilagajamo v dru`bi. OP je 
vsestransko pomemben, u~enci pridobivamo nova 
znanja z dolo~enih podro~ij. U~imo se novih ve{~in 
javnega nastopanja in krepimo svojo samozavest ter 
se u~imo oblikovati zaklju~ke in vplivati na dolo~ene 
ciljne skupine. 
Leto{nja tema se mi zdi zelo primerna za osnovno{olce, 
predvsem za zadnjo triado. Je tema, o kateri je treba 
govoriti. Tako imamo mo`nost, da podamo svoja 
stali{~a tudi starej{im, ki so izku{eni in nam lahko 
iz svojih izkustev povedo marsikaj pomembnega in 
s svojim repliciranjem vplivajo na na{a stali{~a ter 
pripomorejo k osve{~anju in indirektno pomagajo 
pri sprejemanju odlo~itev tudi v kasnej{ih letih.
Pomembno je, da si mladi upamo izra`ati svoja 
mnenja in tako sodelujemo v razpravah. To mo`nost 
imamo na OP, vendar mislim, da je tak{nih mo`nosti 
ob~utno premalo, saj je marsikoga {e vedno strah 
izra`ati in nato zagovarjati svoja mnenja. Mladi 
imamo ogromno  mo`nosti za pogovor o ljubezni in 
spolnosti, veliko se nas o tej temi lahko pogovarja 
doma, s star{i, nekateri s prijatelji, so{olci, u~itelji 
in drugimi, a je do neke mere {e vedno tabu za 
dolo~ene najstnike, zato je potrebno, da smo dele`ni 
predavanj neodvisnih strokovnjakov, s katerimi se 
lahko spro{~eno pogovarjamo oz. jih kaj vpra{amo. 
Na OP sem spoznala veliko ljudi, s katerimi sem stkala 
nove prijateljske vezi. 

Predsednica otro{kega parlamenta: 
Monika Simoni~,

O[ Sv. Ana v Slov. goricah

V po~astitev dneva Zemlje, 22. aprila, 
smo na {oli tudi tokrat izvedli EKO 
DAN na temo   Zdravo `ivljenje. 
U~enci prve triade so spoznavali, da obstajajo 
razli~ni na~ini ravnanja z odpadno embala`o 
in da lo~eno zbiranje in recikla`a omogo~ata 
izdelavo najrazli~nej{ih novih izdelkov. Izdelali 
so razli~ne uporabne predmete iz odpadne 
embala`e, se odpravili na sprehod in poskrbeli 
za ~isto okolico {ole. 
^etrto{olci so s pomo~jo izobra`evalnega gradiva 
ugotavljali nevarnost kajenja in pasivnega 
kajenja; peto- in {esto{olci pa so spoznavali 
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pomen zdrave in uravnote`ene prehrane za 
rast in razvoj ter analizirali kakovost izdelkov, 
ki jih proizvajalci namenjajo predvsem otrokom. 
Pripravili so tudi degustacijo okusnih zeli{~nih 
in sadnih namazov ter slastnih solat.
U~enci zadnjih treh razredov so se odpravili na 
obisk eko kmetije. 
Ob osve{~anju o pomenu zdrave prehrane 
je bil na leto{njem eko dnevu pomemben 
poudarek namenjen tudi gibanju in {portnim 
aktivnostim. 

Eko dan smo zaklju~ili na {olskem igri{~u, kjer 
smo se zbrali vsi u~enci in u~itelji. Ker letos 
praznujemo `e 10 let Eko {ole Sv. Ana, sta nas 

Utrinki iz eko dneva pri Sveti Ani

nagovorila tudi g. `upan in g. ravnatelj. U~enci 
so predstavili svoje izdelke, ugotovitve in nova 
znanja, na koncu pa smo skupaj zapeli {e na{o 
eko himno. 

Ksenija Mleku`

Moja mama je nizke postave, je {iroka in ima 
rde~e pobarvane lase. Ima zelene o~i. Rada oble~e 
dolge hla~e in kratke majice. Stara je 33 let.
Mama dela v Merkatorju, v skladi{~u. Vsak dan 
se na delo odpelje v Maribor. Doma dela razne 
stvari: lika, kuha, pospravlja, pomiva posodo in 
se igra z menoj ali bratom. V~asih mi pomaga 
pri doma~ih nalogah. V prostem ~asu v~asih tudi 
kolesari.
O svoji mami si mislim, da je skrbna in tudi stroga. 
V~asih mi kaj kupi in gre z menoj malo naokrog. 
Moja mama je po srcu dobra in imam jo 
neizmerno rad.

Rene Petrov~i~
5. razred, O[ Lokavec

Mama Moj doma~i kraj Lokavec
Lokavec le`i v SV delu Slovenije,v Slovenskih goricah 
blizu meje z Avstrijo. Je manj{i kraj, ki spada v ob~ino 
Sveta Ana. V Lokavcu ̀ ivi pribli`no 210 ljudi. Prebivalci 
se na delo vozijo v okoli{ke ve~je kraje in mesta, kot so 
Lenart, Gornja Radgona in Maribor. Nekaj doma~inov 
pa se {e ukvarja tudi s kmetijstvom, ki se pojavlja v 
vseh panogah: `ivinoreji, poljedelstvu, sadjarstvu, 
vinogradni{tvu, gozdarstvu in pa tudi ribi{tvu. 
V Lokavcu je {ola, na katero smo zelo ponosni vsi 
doma~ini, v {oli je tudi vrtec. [olo in vrtec obiskuje 
malo ve~ kot 30 otrok. Za {olo je gasilski dom 
in ob njem trgovina in gostilna Golob. Imamo 
tudi nogometno in odbojkarsko igri{~e. Kulturna 
znamenitost Lokavca je kapelica, v kateri je kip Marije 
z Jezusom. Znamenitost na{ega kraja je tudi najvi{ji 
vrh v Slovenskih goricah, ki meri 403 metre. 
Vesela sem in ponosna, da `ivim v tak{nem kraju, kot 
je Lokavec.

Doroteja Vogrin, 
5. razred, O[ Lokavec
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Otroci iz  skupine Miki mi{ke sodelujemo v raznih 
projektih. Eden tak{nih projektov je tudi, Pun~ka 
iz cunj v okviru UNICEF-a. Gre za mednarodni 
projekt. Se{ili smo {tiri pun~ke in jih s pomo~jo 
gospe Antice Pavalec tudi oblekli.
Vse pun~ke so dobile tudi imena, katera so 
izbrali otroci. Pun~ko Katarino smo posvojili kar 
mi in sedaj vsak vikend pre`ivi pri otrocih doma. 
Ta pun~ka ima tudi dnevnik, v katerega star{i 
zapi{ejo njena do`ivetja med vikendom. 
Posvojitev pun~ke stane 20,00 €, ta znesek pa 
zadostuje za osnovna cepljenja otrok v Afriki 
proti otro{kim boleznim.
Tudi pun~ka Anja je na{la svoj dom v na{i ob~ini. 
Denar pa je bil `e nakazan na UNICEF.
Ostale pun~ke bomo prodali oziroma poslali na 
sede` UNICEF-a v Ljubljano, kjer bodo na dra`bi. 
Izkupi~ek bo prav tako namenjen za stro{ke 
cepljenja otrok v Afriki.

V predvelikono~nem ~asu smo otroci iz skupine 
Miki mi{ke skupaj s star{i izvedli velikono~no 
delavnico, na kateri smo si izdelali namizno 
velikono~no dekoracijo  in dekoracijo za v vazo. 
Ob delu smo vsi u`ivali in bili zelo ustvarjalni.

Otroci
iz skupine Miki mi{ke

Ponosni smo  na izdelavo pun~k iz cunj

Izdelava namizne velikono~ne dekoracije

DRU[TVA

^lani folklorne skupina ob~ine Sveta 
Ana smo se, kot vsako leto, tudi letos 
udele`ili medob~inske revije odraslih 
folklornih skupin, ki jo prireja JSKD. 
Revija je potekala v ob~ini Cerkvenjak. 
Predstavili smo se s spletom {tajerskih 
plesov z naslovom ''Kosili smo pe{'' pod 
mentorstvom Petra Dvor{aka. 
Program revije je popestrila tudi 
tambura{ka skupina Drotmantra{i iz 
Radencev z glasbenim programom. 
Pre`iveli smo lep in prijeten ve~er.
Ale{ Rola 

Foto: @an Rola
Med nastopom
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O dru{tvu PGD Sveta Ana
PGD Sv. Ana je eno naj{tevil~nej{ih dru{tev v kraju. Zato 
je delo skozi celo leto kar precej razgibano in pestro. V 
spomladanskem ~asu poleg ob~nega zbora postavimo 
prvomajsko drevo pred gasilskima domoma na Sv. Ani 
in v Lokavcu. Nato sledi Florjanova ma{a v cerkvi. V 
poletnih mesecih pa je ena naj{tevil~nej{ih prireditev v kraju 
tradicionalna gasilska veselica s sre~elovom ob ob~inskem 
prazniku. V mesecu avgustu gasilci organizirajo tudi izlet za 
vse ~lane dru{tva. Lani smo obiskali lepote Koro{ke, priredili 
piknik na kmetiji Klan~nik pri Dravogradu. Vsako leto se tudi 
spomnimo svojih najmlaj{ih gasilcev, katere tudi popeljejo 
na kopanje. Tu so predvsem na{i mladi upi, ki so vklju~eni 
v kro`ek Mladi gasilec osnovne {ole Sv. Ana, katerega vodi 
na{a zvesta ~lanica in u~iteljica Julijana Merklin. Vsekakor pa 
si te pohvale zaslu`ijo tudi na{i ~lani in ~lanice, ki se vsako 
leto udele`ujejo raznih tekmovanj od Podravja do Prekmurja 
in tako napolnijo na{e skupne vitrine s pokali. V jesenskih 
mesecih, natan~neje v oktobru, ko je mesec po`arne varnosti, 
se dru{tvo udele`uje raznih prikaznih vaj in seznanja ob~ane, 
kako varovati svoje premo`enje. Ob koncu leta smo gasilci 
najbolj veseli, ko obi{~emo krajane s koledarji, ki finan~no 
podprejo na{ celoletni trud.

79. ob~ni zbor PGD Sv. Ana
Ob~ni zbor PGD Sveta Ana je bil 14. 2. 2009 ob 18.00 v 
gostilni Perko v @icah. Predsednik dru{tva je prebral dnevni 
red ob~nega zbora ter pozdravil goste. Med prvimi je pozdravil 
predsednika GZ Lenart Gregorja Nudla, `upana Ob~ine Sv. 
Ana Silva Sla~ka in ravnatelja osnovne {ole Borisa Mlakarja. 
Na ob~nem zboru so bili tudi predstavniki sosednjih dru{tev 
iz Lenarta, Le{anja, Sv. Jurija, Benedikta, Zg. Velke in 
pobratenega gasilskega dru{tva iz Bogojine. Za tem so sledila 
poro~ila predsednika, poveljnika, blagajnika in nadzornega 
odbora. Pred tem smo se z minuto molka spomnili zvestih 
preminulih ~lanov: Jo`eta Perka, Jakoba Moleha, Antona 
Krajnerja in Jo`eta Lasetzkyja.
Ob koncu poro~ila se je predsednik zahvalil vsem gasilcem 
in gasilkam in tistim, ki jih finan~no podpirajo. Nato je 
sledilo poro~ilo poveljnika Sre~ka Baumana. V lanskem 
letu je bilo kar precej po`arov. 2 po`ara je zanetila strela, 

2 po`ara sta bila iz malomarnosti. 2-krat so posredovali po 
neurjih, kjer je voda zalila klet in Ro`manov mlin. 3-krat 
so sodelovali izven na{e ob~ine; in sicer 13. 7. 2008, ko je 
neurje opusto{ilo sosednjo ob~ino Lenart, 15. 8. in 17.8., 
ko je bilo neurje v Cerkvenjaku. Temu so sledili {e rezultati 
na tekmovanju v Le{anah, kjer so pionirji dosegli 2. mesto, 
mladinci 4., ~lanice za suho vajo 3. mesto, za mokro vajo 1. 
mesto, ~lani za suho vajo 2. mesto, za mokro vajo 4. mesto. 
Tekmovanje Sp. [~avnica: ~lanice 1. mesto, ~lani 2. mesto. 
Tekmovanje v [ratovcih: ~lani 6. mesto od skupno 20-ih 
ekip. Kapela no~na vaja 9. mesto od 29-ih ekip. Temu je 
sledila zahvala vsem operativcem in tekmovalnim desetinam 
za njihov trud. V letu 2008 je dru{tvo za opremo, za{~ito in 
re{evanje porabilo okoli 3500 evrov. Blagajni{ko poro~ilo je 
povedala Jo`ica Keti{:

- Prihodki v letu 2008 so 35.547,95 Eur
- Odhodki v letu 2008 so 38.496,21 Eur
- Prenos sredstev iz leta 2007 so 17.825,01 Eur
- Prihodki v letu 2008 so 35.547,95 Eur
- Skupaj sredstev 2008 so 53.372,96 Eur
- Saldo na dan 31.12.2008 je 14.876,75 Eur

Zatem je sledilo poro~ilo nadzornega odbora, da je na naslov 
prispelo 247 ra~unov, ki so vsi vpisani v knjigo ra~unov 
in so bili pla~ani in vodeni po dvostranem knjigovodstvu. 
Predsednik je le {e povedal program dela za leto 2009; in 
sicer:

- postavitev majskega drevesa
- Florjanova ma{a
- gasilska tekmovanja
- Anina veselica
- ~istilna akcija v mesecu oktobru
- razdelitev koledarjev
- sodelovanje na ob~inski prireditvi
- ureditev celotne gara`e z barvami in policami  
       za za{~itne obleke
- nabava podvozja nove gasilske cisterne

Ob koncu so bila podeljena priznanja za desetletno delo 
v dru{tvu, ki so ga prejeli naslednji ~lani in ~lanice: Feliks 
Beri~, Ana Kozar, Ivan Vela, Karel [krlec in Petra [najder. 
Za 20-letno delo Jo`ica Keti{, za 30-letno Roman Moleh, 
za 50-letno Grajfoner Franc in {e najstarej{i sta` v dru{tvu, 
tj. za 60-letno delo Olga @upec. Ob koncu se je predsednik 
zahvalil za udele`bo, temu je sledil {e dru`abni del z ve~erjo 
ob glasbi Ansambla [tajer Band.

Drago Ruhitel, predsednik dru{tva
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Turisti~no dru{tvo Sv. Ana, ki je v letu 2007 
praznovalo desetletnico svojega obstoja in 
aktivnega delovanja, je v petek, 30. januarja, 
organiziralo svoj ob~ni zbor. Predsednik turisti~nega 
dru{tva – Feliks Beri~ – je prisotne najprej seznanil 
z  aktivnostmi, ki jih je dru{tvo izvedlo v prej{njem 
letu. 
Prvomajski pohod, ki ga v kraju organizirajo vedno 
to~no na delavski praznik, je bil tradicionalno 
dobro obiskan. Vedno ve~ pa je pri tem dogodku 
obiskovalcev iz drugih krajev, kar pomeni uspe{no 
promocijo {e vedno mlade ob~ine in turisti~nih 
aktivnosti, ki v njej potekajo. 
Dan zeli{~arstva je pritegnil tiste, ki jih zanima 
zbiranje rastlin v {e neokrnjeni naravi: kar so 
nabrali, so pripravili za razstavo in uporabo doma. 
Turisti~no dru{tvo ostaja {e naprej v~lanjeno v 
Hortikulturno dru{tvo Maribor, lansko leto se 
je na tekmovanje urejenih doma~ij prijavilo 14 
udele`encev. 
Anin teden ostaja osrednja in najve~ja prireditev, ki 
predstavlja turisti~nemu dru{tvu velik organizacijski 
zalogaj. Lansko leto je vas Zg. [~avnica zelo 
simpati~no prikazala kopanje v nekdanjih ~asih v 
'Oberlosu', kot so mu rekli po doma~e.
Stari traktorji, mopedi in avti so v okviru sre~anja 
'Starodobnikov' zapeljali dalj{o kro`no vo`njo po 
Anini poti, v kateri so preizkusili svoje 'oldtimerje'. 
Delavci turisti~nega dru{tva so bili ponosni, da se 
je zbralo 147 vozil. 
V sodelovanju z Vinogradni{kim dru{tvom so 
organizirali strokovno ekskurzijo v Bre`ice, 
obiskali so prireditev trgatve stare trte v Mariboru 
in otvoritev mariborske tr`nice. Izvedli so  

OB^NI ZBOR TURISTI^NEGA DRU[TVA SV. ANA
martinovanje, miklav`evanje in pohod k polno~nici 
z baklami. Treba je omeniti tudi delovanje 
Etnografske skupine, ki je bila ustanovljena lansko 
leto in je ve~krat predstavila star obi~aj preje in 
pridobivanja volne. 
Program za leto{nje leto je podoben lanskemu, s 
tem da nekatera dela v dru{tvu ̀ e potekajo. Gostje 
prihajajo v kraj od za~etka leta in na{i turisti~ni 
vodniki, ki so pridobili ustrezno licenco za delo, so 
`e aktivni.
Sedanje aktivnosti turisti~nega dru{tva so 
usmerjene v iskanje pristnih doma~ih spominkov, 
ki jih nameravajo prodajati v novem Kulturno-
turisti~nem centru. Vse dejavnosti bodo {e naprej 
usmerjene v to, da v kraj privabijo ~im ve~ gostov 
in jim ponudijo celovito turisti~no ponudbo. 

 Danica Zemlji~ 

Dru{tvo kme~kih `ena in deklet Sveta Ana je letos 
organiziralo `e dva kuharska te~aja za svoje ~lanice in vse 
druge `enske, ki jih kuhanje zanima. V kuhinji Kmetije 
odprtih vrat Senekovi~ se je dva dopoldneva € februarja in 
marca € zbralo veliko gospodinj, ki so ̀ elele nadgraditi svoje 
kuharske sposobnosti. To so spoznavale od dobre kuharske 
poznavalke Majde Mogu iz Pernice, ki se je obakrat prijazno 
odzvala na vabilo ~lanic dru{tva. 
In kaj so pripravljale? V februarskem sre~anju so pripravljale 
ribje specialitete na razli~ne na~ine. Jedilnik, po katerem so 
kuhale v marcu, pa nam je zaupala predsednica dru{tva Ida 
Senekovi~.
Juhi: solatna (juha iz endivije v kozarcu) in goveja juha
Smu~ s krompirjevo omako z `afranom
Svinjska ribica v mre`i
Prilogi: brsti~ni ohrovt in polenta s ~ilijem ali ro`marinom

KUHARSKI TE^AJI

Vsi se strinjajo, da je kuhanje tudi u`itek

Sladica: rikota s sadjem
Spo{tovane bralke, cenjeni bralci, za vas sem »izbrskala« 
definicijo rikote.
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Tradicionalni pri~etek ob~nih zborov z zdravico
Foto: VK
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Rikota (italijansko ricotta) je mle~ni izdelek, zna~ilen za 
italijansko kuhinjo. Gre za razli~ico skute. Pridobiva se iz 
ov~jega in/ali kravjega mleka. Obi~ajno se pridobiva iz 
me{anice mleka in sirotke, ki ji dodajo citronsko kislino, 
da pospe{ijo obarjanje beljakovin ter segrevajo do okoli  
90 ºC. Nastalo smetanasto plast na povr{ju posnamejo in 
tako pridobijo rikoto.
Rikoto izdelujejo zlasti iz sirotke, ki nastane iz mleka po 
pridobivanju sirov. Od tod tudi izhaja ime, saj ricotta v 
italijan{~ini pomeni ponovno kuhan. Rikota ima blag, 
nekoliko sladkast okus in vsebuje malo ma{~ob (okoli 5 %).
Dostopno na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Rikota (28. 4. 
2009).
Ida Senekovi~ je zaupala pripravo rikote s sadjem. Rikoto 
damo v posodo, dodamo vanilin sladkor, liker (po `elji: 
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jagodni, malinov ali bezgov), malce vinjaka, sladko 
smetano in vse skupaj zme{amo s pali~nim me{alnikom. 
Posebej pripravimo karamelo. V posodo damo sladkor, da 
rahlo zarumeni in dodamo ko{~ek masla. Nato zalijemo z 
oran`nim sokom in pustimo, da zavre. K temu prime{amo 
sadje (po `elji) in pustimo, da vse skupaj zavre. Ko je sadje 
kuhano, ga zme{amo s pali~nim me{alnikom in pustimo 
ohladiti. Ohlajeno rikoto in sadno ka{o napolnimo izmeni~no 
(plast rikote, plast sadja itn.) v kozarce. Na koncu zalijemo 
s karamelo.
Dober tek!
Ob koncu predsednica dru{tva vabi vse, ki bi se `elele 
pridru`iti, {e posebej poziva mlaj{a dekleta in `ene, da so 
vrata dru{tva vsem na {iroko odprta.

Karmen Kau~i~

Dru{tvo konjenikov Srebrni jezdec deluje `e 
{est let. Trenutno {teje 22 ~lanov. Redni Ob~ni 
zbor je letos potekal 20. 3. 2009 na Kme~kem 
turizmu Miheli~ v Ro`engruntu. Iz poro~il, ki so 
bila predstavljena, je razvidno, da je bilo tudi v 
lanskem letu dru{tvo zelo aktivno. 
Predvsem mlaj{i ~lani dru{tva: Roki Be~iri, Domen 
Marajh, Iztok Vernik, Bla` Dresler in Marin 
Dresler, so se udele`ili {tevilnih pohodov, ki so jih 
organizirala sosednja dru{tva. Za svoje aktivnosti 
jim je dru{tvo podelilo priznanja. 
@e v mesecu maju smo se za~eli pripravljati na 
pohod v Aninem tednu. Tako smo organizirali 
nekaj internih pohodov, kjer smo si ogledovali 
poti primerne za jahanje ve~jega {tevila jaha~ev. 
V mesecu juniju smo imeli izredne volitve novega 
stotnika dru{tva. ^lani dru{tva smo soglasno 
za stotnika dru{tva izbrali Rokija Be~iri, ki je to 
funkcijo z veseljem sprejel. 
Ob koncu {olskega leta nas je ravnatelj O[ Sv. Ana 

Dejavnosti dru{tva konjenikov SREBRNI JEZDEC 
povabil, da organiziramo sre~anje u~encev s konji. 
To smo organizirali na kmetiji na{ega predsednika 
Hermana Vakaj, ki ima za tak{ne namene 
pripravljeno mane`o. Zainteresirani u~enci so se 
lahko bolje spoznali s konji, predstavili smo jim 
tudi nekatere spretnosti, ki jih na{i mlaj{i ~lani 
obvladajo s konji. 
V mesecu juliju, natan~neje 12. 7. 2008 smo 
organizirali `e tradicionalni pohod konjenikov po 
Anini poti. Pohoda so se udele`ili tako doma~i 
jezdeci kot jezdeci iz sosednjih dru{tev. Leto{nja 
pot je potekala malo druga~e.
Zbrali smo se v Ro`engruntu pri Kme~kem turizmu 
Miheli~ ob 9. uri kamor nas je pri{el pozdravit tudi 
g. `upan. Pot nas je vodila po vzhodnem delu 
Ob~ine Sv. Ana z dalj{im postankov na gozdni 
jasi pri kmetiji Zemlji~ v Zg. Ro~ici 19, kjer so se 
konjeniki primerno okrep~ali in odpo~ili ter pot 
nadaljevali proti Ro`engruntu. Pozno popoldan 
smo prispeli na kme~ki turizem, kjer nas je `e 
~akala ve~erja. Vsem udele`encem pohoda smo 
v spomin na dru`abno sre~anje pri Sv Ani podelili 
zahvale in majice. Dobro razpolo`enje prisotnih je 
popestril {e harmonika{ iz sosednjega dru{tva.     
V za~etku leta smo na~rtovali tudi kostanjev piknik, 
ki smo ga izvedli v mesecu oktobru. Piknika se je 
ve~ina ~lanov z veseljem udele`ila. Poleg kostanjev 
smo si privo{~ili tudi pe~enega odojka. Mladi 
jaha~i so nam pokazali, kaj vse lahko nau~imo 
konje, Milan Vrbnjak  nas je popeljal z njegovim 
dvosede`nim BMW-jem po bli`njem travniku.  
Leto 2008 smo aktivno zaklju~ili 26. decembra 
s tradicionalnim blagoslovom konj na praznik 
svetega [tefana. 
^lani dru{tva se vsem, ki nam pri na{ih aktivnostih 
pomagate in nam omogo~ite izpeljati zastavljene 
cilje, najlep{e zahvaljujemo. 

Andreja Kure~i~, tajnica dru{tvaPostanek na kmetiji pri Zemlji~evih na Zgornji Ro~ici
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V preteklem letu meseca novembra je v Ob~ini Sv. Ana 
potekal tretji `enski odbojkarski turnir. Odbojkarice 
smo turnir odli~no izpeljale, morda bi si `elele le za 
odtenek ve~ ob~instva.
Poskrbele smo tudi za hrano, pija~o in glasbo.

»Ob~ina Sv. Ana se lepo razvija in kmalu bomo lahko 
ponosni na na{o pridobitev - NOVA TELOVADNICA,« 
pove Petra Polanec.
S to pridobitvijo bomo lahko podobne dogodke la`je 
in pogosteje izvajali. Sicer pa zraven hitrega tempa 
`ivljenja vedno ve~ ljudi i{~e sprostitev v {portu. 
Kot veste treningov v ob~ini trenutno ni mogo~e 
izvajati, tako bi se rade ob tej priliki zahvalile ekipi 
Selnica ob Muri, saj so nam omogo~ili skupni trening 
na Velki.

Selnica ob Muri je `e ve~krat zasedla prvo mesto, 
kar zelo pozitivno vpliva na na{o igro. Pri napredku 
nam je na pomo~ prisko~il Milan Pavalec. Turnir je 
te`ko izpeljati brez sponzorjev, zato se zahvaljujemo 
KOCBEK s.p., TEHNOLES d.o.o., TIM SISTEMI 
d.o.o., RIKI d.o.o., AGJ REBERNIK GORAN s.p., 

Odbojkarski turnir

Tretji `enski odbojkarski turnir v Ob~ini Sv. Ana
Foto: Petra Polanec

OKREP^EVALNICA [ENK s.p., MARMOR GRANIT 
^RN^EC d.o.o. in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE 
d.o.o.

Odbojkarice Sv. Ana z velikim veseljem pri~akujemo 
prvi turnir v novi telovadnici in vabimo `enske, ki 
rade igrajo odbojko, da se nam pridru`ijo.

Petra Polanec

TKAM  deluje `e deveto leto. V tem ~asu je v 
dru{tvu sodelovalo in vrtelo palico `e veliko deklet. 

TWIRLING KLUB  ANINIH MA@ORETK
Trenutno je aktivnih 38 ~lanic. Dekleta so razdeljena 
v {tiri skupine glede na starost in nivo znanja. 
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Mlade ma`oretke pri Sveti Ani
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^lanice skupin »za~etniki«, »kadetinje« in »juniorke«  
skupaj trenirajo `e nekaj let, lansko jesen so se jim 
pridru`ile najmlaj{e ~lanice, ki delujejo v skupini 
»plesni vrtec« in {ele spoznavajo osnove ma`oretne 
in twirling dejavnosti.
V zadnjem ~asu ve~ pozornosti posve~amo prav 
twirlingu. To je oblika plesa, ki poleg plesnih 
korakov vklju~uje {e gimnastiko, balet, spretnost s 
palico in akrobatiko. 
Vztrajno in kvalitetno delo na{ih mentoric Lee in 
Ane `e rodi sadove. Viden napredek nam omogo~a 
udele`bo na dr`avnem prvenstvu. Z veseljem se 
predstavljamo na prireditvah v doma~em kraju pa 
tudi izven njega. Tako smo se lani predstavile na 

Maratonu treh src,  na Festivalu Lent, na Plesnih 
meglicah, udele`ile smo se Festivala plesa v Piranu 
in {e kje smo bile.
Vsako leto organiziramo tudi  prireditev »Plesni 
utrinki pri Sv. Ani«. Zadnja je bila novembra lani. 
Namenjena je vsem ljubiteljem plesa. Predstavile  so 
se vse {tiri skupine. Za najmlaj{e ~lanice je bil to prvi 
nastop in izvedle so ga odli~no. Pridru`ile so se nam 
tudi  ma`oretke iz Benedikta in ~lanice Twirling, 
plesnega in ma`oretnega kluba Lenart. 
Prireditev je bila zelo dobro obiskana, kar je samo 
{e dodatna motivacija  za plesalke, mentorice in 
vodstvo dru{tva.

AB

Ko{arka se je na Sv. Ani za~ela organizirano 
igrati okrog leta 1994 v okviru [D Sv. Ana. Po 
dogovoru s [D Sv. Ana in Osnovno {olo Sv. 
Ana se je takrat pri~ela aktivno uporabljati 
{olska telovadnica v zimskem obdobju. Po 
uskladitvi terminov izvajanja vseh panog 
{portnega dru{tva, je bil dolo~en termin za 
igranje ko{arke, in sicer ob ~etrtkih. Omenjeni 
termin izvajamo `e 15 let. V poletnem ~asu 
igramo na zunanjem igri{~u, v zimskem ~asu 
pa se preselimo v telovadnico O[ Sv. Ana.

Skozi vsa leta se rekreativne ko{arke udele`uje 
precej ljudi, pravzaprav se je zamenjala `e 
generacija. V povpre~ju se udele`uje terminov 
pribli`no 12 do 15 ljudi.  
Od leta 1998 redno organiziramo tradicionalni 
Anin turnir v uli~ni ko{arki med zaselki ob~ine 
Sv. Ana.

K o { a r k a  p r i  S v .  A n i
V zadnjih 5-ih letih smo pri~eli delovati aktivneje 
tudi izven ob~ine Sv. Ana. Organizirali smo 
tudi prijateljske tekme z dru{tvi iz Benedikta, 
Jurovskega Dola, Gornje Radgone, Lenarta in 
Sladkega Vrha.
Redno se udele`ujemo tudi turnirjev uli~ne 
ko{arke – streetball. Udele`ili smo se turnirja 
v Gornji Radgoni, kjer smo dosegli do sedaj 
najbolj{i rezultat, in sicer 2. mesto. Igrali pa 
smo tudi na turnirjih v Lenartu, Benediktu, 
Voli~ini, Trnovski vasi in tudi v Dornavi, 
kar je najve~ji turnir, ki smo se ga do sedaj 
udele`ili.

Marca leta 2007 smo organizirali tudi prvi 
doma~i streetball turnir, ki je potekal v 
telovadnici O[ Sv. Ana. Zaradi odli~ne udele`be 
in dobrega vzdu{ja smo pomladanski turnir 
letos organizirali `e tretji~ in je postal `e 
stalnica na koledarju.  
Leta 2008 smo prvi~ organizirali tudi poletni 
turnir na igri{~u O[ Sv. Ana, na katerega smo 
{e posebej ponosni, saj se ga je udele`ilo kar 
10 ekip, ki so se potegovale za kar obse`ne 
denarne nagrade. Prav tako smo poskrbeli 
za gledalce, ki so lahko ob gledanju ko{arke 
tudi kaj pojedli in popili, hkrati pa so lahko 
z nekaj sre~e in ko{arkarskega znanja osvojili 
privla~ne nagrade na{ih sponzorjev. 
Ob tej prilo`nosti se zahvaljujemo vsem, ki 
so pomagali pri organizaciji ali so dogodek 
sponzorirali.

Tudi letos smo `e organizirali spomladanski Zmagovalci streetball turnirja 09     

DRU[TVA

Foto:Uro{ Marko~
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turnir, in sicer je potekal 28. marca v telovadnici 
O[ Sv. Ana. Vendar pa to za letos {e ni vse. Na{ 
naslednji projekt bo organizacija ko{arka{kega 
turnirja zaselkov ob~ine Sv. Ana, ki bo potekal 
v okviru Aninega tedna in pa poletni turnir, 

za katerega upamo, da bo uspel {e bolj kot 
prej{nje leto.
Vljudno vabljeni na na{e prireditve in 
rekreativno ko{arko.

DuK

DRU[TVA

SKORAJ POZABLJENO

V vsakem kraju se je neko~ marsikaj dogajalo. 
Rekli so: »Kako smo se neko~ lepo imeli. Po 
delu smo se zbrali in si tudi kaj zapeli.«
Tistih, ki  {e lahko te misli izrekajo, je vse 
manj. Ljudsko izro~ilo tone v pozabo. Nekaj 
se je  {e  zapisalo. Vendar je beseda na papirju 
mrtva. Treba jo je prenesti v dejanja. Dokler 
pa bomo {e imeli med nami generacijo, ki je 
do`ivljala vse te obi~aje in navade ob delu, 
pa to izro~ilo le prena{ajmo na mlaj{i rod. 
Imamo {e kar nekaj kulturne dedi{~ine, ki 
smo jo v preteklem letu skozi tri dejanja tudi 
do`iveli ob etnografski skupini. In sicer: preja 
na vasi, ki je bila prikazana februarja, v ~asu 
ko se je neko~ tudi kon~ala preja. Vini~arski  
odnosi so bili predstavljeni  ob martinovanju. 
Miklav`evanje je bilo decembra. Vendar 
opa`amo, da ta dogajanja, ki so prikazana, 
ne vzbujajo odziva. Vsaj delno je namen 
dose`en, ~eprav vedno istim zvestim 
obiskovalcem. Tam, kjer sta trdna volja in 
tudi pogum, se bo tudi na{e ljudsko izro~ilo 
ohranjalo. Tok ̀ ivljenja je neusmiljen, vendar 
ga je treba vsaj ob teh dogodkih malce 
zaustaviti. 
Tak{na in podobna dru`enja so povezovala 
trdne vezi skozi rodove, kamor so bili vklju~eni  
tudi na{i predniki. Na{a etnografska skupina 
bi lahko {e vsaj delno sledila obi~ajem, {egam 
in navadam ob delu in praznikih. @elimo si, 
da bi sodelovanje v okviru  dru{tva prina{alo 
uspeh vsem, ki nam je mar za dedi{~ino, ki 
so nam jo zapustili na{i predniki.

Fru

Kako 
je bilo neko~

V dolgih zimskih ve~erih in hladnih zimskih dneh 
se lahko najde marsikatera zaposlitev, ki kraj{a 
~as, spominja na preteklost, bogati kulturno in 
etnolo{ko izro~ilo… Tak{no pre`ivljanje zimskih 
dni in ve~erov si je omislil tudi Fran~ek Breznik iz 
Svete Ane v Slovenskih goricah, ki se je to zimo 
lotil t. i. »{ivanja korpov«, kot temu pravijo v 
tem delu Slovenskih goric. Na to delo, pravi, se 
je pripravil `e lansko jesen, ko je po`el posebne 
vrste travo, ki jo je potem nekaj mesecev su{il, da 
je postala zlatorumene barve in primerno suha. 
Poleg tega za {ivanje uporablja {e plasti~ne 
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»vitre« in posebne kle{~e ter {ilo. Te starodavne 
obrti se je priu~il pri svojem dedku Martinu 
Gori~anu, kateremu je `e kot majhen de~ek 
pomagal ter z radovednimi o~mi spremljal vsak 
njegov gib roke, izpod katere so prihajale ko{are 
in ko{i razli~nih velikosti in namenov. Dostikrat 
so uporabljali tudi p{eni~no slamo, ki pa ni tako 
vzdr`ljiva. Fran~ek tudi pove, da so bile ko{are 
tako gosto pletene, da se je v njih dalo nositi 
celo vodo in so dr`ale par desetletij – nekaj jih 

pri njem najdemo {e danes. Ker tovrstna opravila 
po~asi tonejo v pozabo, bi bila dobrodo{la 
kak{na razstava, da bi lahko tudi mlaj{a 
generacija videla, da se uporabne ter na pogled 
lepe stvari dajo narediti tudi doma, in sicer z 
malo dobre volje ter potrpe`ljivosti,  hkrati pa 
bi tako prispevali k bogatenju etnolo{ke zbirke 
posameznih pokrajin.

Suzana Rejak

SKORAJ POZABLJENO

Nad zemljo plul ve~erni dih,
v grmovju snival slav~ek tih.
Tam na razpotju za vasjo,
njej segel sem zadnji~ v roko.
 
Ne jo~i dekle, jaz ti zvest
ostanem v kraju tujih mest.
Dokler ne vrnem se domov,
ti vsaki teden pisal bom.
 
Ihte~ je dekle {lo domov.
@e `eljno ~aka list njegov.
Ko prvi teden je minil,
se pismono{a je oglasil.

V na{i etnografski skupini TD Sv. Ana ohranjamo tudi  ustno izro~ilo ljudskih pesmi. 
Med nami imamo babico Frido Beri~, ki  {e zna povedati in zapeti nekaj pesmi.   

Tudi naslednji  dve nam je zapela.

Sedaj `e dolgo pisma ni.
Dekle pa vsak dan bolj bledi. 
So~utno mati gleda njo
in skrbno zmaje si z glavo.

Pomiri se ti otrok moj,
Dobrotni bog, kaj bo s teboj.
On  vreden tvojih ni solza,
~e je nezvesti brez srca.
 
O mati, mati vse zaman,
men pozabiti ni mogo~e nanj.
Tu v srcu pe~e, tu skeli
in v glavci mo~no mi {umi.

Le`i, le`i ravno polje,
po polju mladi fanti~ gre.
Al on si poje tak lepo,
kot da `vi`gal bi na `veglo.
 
Marija ga je sre~ala,
Prav lepo ga je vpra{ala.
Zakaj si fanti~ tak vesel?
Ki si tak lepo pesem pel.

Tam gori v hi{i sred vasi,
na odru mlad mrli~ le`i.
Okrog odra mati se solzi,
saj njej edina spava h~i.
 
Po njeni smrti list pri{el,
ki v kratkih stavkih se glasil.
Da naj ne ~aka ga nikar,
on z drugo stopa pred oltar.
 
Kaj mar dekletu list ta bel,
saj je tud ona sredi ro`.
Pri~ajo usta na smehljaj, 
da je nevesta tudi ona zdaj.

 Zakaj bi jaz ne bil vesel,
ki sem pri sveti ma{i bil.
Tam sem videl Jezusa,
Marijo in svet, ga Jo`efa.
 
Pred njim so ovele ro`ice,
za njim so {le sirotice.
Sirotice zapu{~ene,
od vseh ljudi zavr`ene.
 

Jezus ima majcene o~i,
po svetu vidi vse re~i.
Le molimo Jezusa lepo,
da pridemo v sveto nebo.
 

Fru

NAD ZEMLJO PLUL VE^ERNI DIH

LE@I, LE@I  RAVNO POLJE
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VABILO ZA VPIS OTROK V VRTEC
ZA [OLSKO LETO 2009/2010

STAR[E OTROK VABIMO K VPISU OTROK V VRTEC,
KI BO POTEKAL MED 18. IN 21. 5. 2009, 

V PROSTORIH OSNOVNE [OLE SVETA ANA, PRI PEDAGOGINJI.
VPIS BO POTEKAL MED 10.00 IN 12.00,
21. 5 2009 PA TUDI MED 15. IN  17.00.

RAVNATELJ: BORIS MLAKAR


