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Spo{tovane bralke, cenjeni bralci!
Ponovno se vam ogla{amo iz uredni{tva Aninih
novic, saj se je v preteklih mesecih nabralo
kar precej prispevkov, s katerimi vam `elimo
predstaviti ali pa vas le spomniti na dogajanja in
pomembnej{e dogodke, ki so zaznamovali na{o
ob~ino v preteklih mesecih. Zdi se primerno,
da na tem mestu {e enkrat izpostavim, da so
Anine novice na{e skupno informacijsko glasilo,
zatorej napro{am vse vas, ki se do sedaj {e niste
opogumili in ni~esar vsebinsko prispevali. V
mislih imam predvsem predstavnike dru{tev,
ki jih ni malo v na{i ob~ini, a vendar se vsaki~
znova predstavljajo le dolo~ena. Zatorej: Pisala
v roke! oz. bolje re~eno: Hitro za ra~unalnik!
Le tako bomo preostali ob~ani izvedeli, kak{en
je utrip va{ega dru{tva.
Vsi, ki boste `eleli prispevati svoje ~lanke, prosim
upo{tevajte naslednja navodila: fotografij ne
prilepite v besedilo, ampak jih po{ljite posebej v

priponki; v ~lankih bodite objektivni (ne preve~
subjektivni, da ne bi slu~ajno koga u`alili;
takih prispevkov namre~ ne bomo objavili!). Ta
navodila so namre~ v dobro vsem nam, predvsem
pa oblikovalcu (kar se ti~e fotografij).
Za nami so {tevilna praznovanja; Pre{ernov dan,
Valentinovo, Jo`efovo, Velika no~, materinski
dan in morda ste {tevilni praznovali {e ob kak{nih
drugih prilo`nostih. Upam, da so vam ostali lepi
spomini, ki se jih boste {e dolgo spominjali. Za
vse tiste pa, ki ste bili v teh prazni~nih dneh
bolj osamljeni in `alostni: Vedite, da bo sonce
posijalo na vas in bo sijalo le za vas!
@elim vam prijetno branje in vas do prihodnje
{tevilke lepo pozdravljam,
Karmen Kau~i~,
odgovorna urednica
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SPO[TOVANE OB^ANKE, SPO[TOVANI OB^ANI!
Pomladni ~as je ~as, ko se narava prebuja. S svojim bujnim cvetenjem
in `ivljenjem vliva upanje na novo `ivljenje in rast. Seveda bo treba
vmes spremljati in postoriti {e marsikaj, da bomo lahko kasneje
zadovoljni, ko bomo obirali svoje plodove.
Nekaj podobnega se v vsakdanjem `ivljenju dogaja na vseh podro~jih
na{ega bivanja in `ivljenja. Vsak pridelek, vsak izdelek ima dolo~en
`ivljenjski ciklus in vsaka stopnja je pomembna, {e posebej stopnja
na~rtovanja in postavljanja stvari na pravo mesto, ki je kasneje izjemno
pomembna za dober razvoj.
Nikoli namre~ ne smemo pozabiti, da smo
ob~ina ljudje, ki v njej `ivimo, zato je toliko
pomemben doprinos vsakega posameznika za
na{e kon~no skupno zadovoljstvo.
Prepri~an sem, da smo pri Sveti Ani v tem prvem
odlo~ujo~em delu stvari dokaj dobro premislili in
zastavili na{ razvoj na na~in, ki bo vodil vsakega
posameznika in nas vse skupaj kot celoto k
zadovoljstvu in uspehu.
Veliko naporov smo do sedaj posve~ali
raznim evropskim in dr`avnim razpisom za
sofinanciranje na{ih prioritetnih projektov, ki
bodo kljub finan~ni pomo~i predstavljali za
nas zelo velik finan~ni zalogaj. Prve projekte `e
izvajamo. To je obnova in modernizacija lokalne
ceste Zg. Ro~ica–@ice (od Ajleca do gostilne Elbl).
^e malo pogledate naokrog, boste opazili, da
smo ena prvih in redkih ob~in, ki je `e pri~ela
~rpati evropska sredstva. V kratkem bomo
pri~eli {e z drugim projektom, ki bo prav tako
podprt s sredstvi evropskih strukturnih skladov.
V mislih imam izgradnjo kulturno- turisti~nega
centra. Gre za izgradnjo novega kulturnega
doma, ki bo na obstoje~i lokaciji. V njem bomo
{e uredili turisti~no pisarno in v nadstropju
izgradili najprej {tiri, kasneje pa verjetno {e dve
stanovanji.
V pripravi za naslednja leta pa je iz teh sredstev
nov projekt, ki ga na~rtujemo skupaj z Ob~ino
Benedikt. In sicer gre za izgradnjo deloma nove
ceste in plo~nika ter deloma za obnovo ceste
med obema ob~inama, ki te~e pri nas skozi
naselje Ba~kova. Pri tem projektu nosi vlogo
prijavitelja Ob~ina Benedikt, medtem ko je na{a
ob~ina njen partner. S to povezavo v naslednjih
letih ne `elimo le izbolj{ati na{e cestne
infrastrukture, ampak (ob morebitnem razvoju
term v Benediktu) izbolj{ati na{ polo`aj in na{im
ob~anom pripraviti prednosti in prilo`nosti za
morebiten pospe{en razvoj turizma. V delu

obmo~ja ceste, ki bo potekala popolnoma po
novi trasi, vidimo zelo mo~an potencial na{ega
razvoja z vidika individualne stanovanjske
gradnje. S prodajo gradbenih parcel `elimo
ponuditi mo`nost na{im otrokom za gradnjo
v svojem doma~em kraju, kakor tudi privabiti
nove graditelje, ki jim je na{ kraj v{e~.
^e govorimo `e o mo`nem razvoju na{e ob~ine
v smeri turizma, je treba omeniti tudi, da smo
pred kratkim za pridobitev sredstev iz evropskih
skladov oddali {e vlogo za ureditev ob~inskih
kletnih prostorov. Sredstva bodo namenjena
za izgradnjo vinoteke in promocijo ob~ine
kot vinogradni{ke ob~ine z vinogradniki, ki
znajo pridelati dobra vina, tudi najbolj{a vina v
celotnih Slovenskih goricah.
Poleg na{tetih projektov, s katerimi ra~unamo
na ugoden razplet in pridobitev pomembnega
dele`a nepovratnih investicijskih sredstev, smo
z nekaterimi drugimi, prav tako na{imi zelo
pomembnimi projekti, kot je izgradnja nove
{portne dvorane in prizidka vrtca k osnovni {oli,
v zelo ob~utljivi fazi. Na Ministrstvu za {olstvo
in {port pravkar potekajo razgovori o dolo~enih
uskladitvah projekta in o na~rtovanem dele`u
sredstev, ki ga pri~akujemo iz dr`avnega
prora~una. Upam, da bodo pogajanja ~im prej
zaklju~ena in da bomo dobili zeleno lu~ za
pri~etek gradnje na{ega izjemno zahtevnega
projekta.
Prepri~an sem, da je vsebin, o katerih bi `eleli
ve~ izvedeti {e veliko, vendar vseh na tem mestu
ne morem omeniti. Vabim vas, da se oglasite
na ob~ini in postregli vam bomo z vsemi
odgovori.
@elim vam prijetne spomladanske dni.
Silvo SLA^EK,
`upan
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Poro~ilo s sej ob~inskega sveta
8. redna seja, 13. 12. 2007

Na tej seji so ~lani Ob~inskega sveta sprejeli Odlok o
prora~unu Ob~ine Sveta Ana v drugem branju za leto
2008 in leto 2009. Vsebinsko se Odloka o prora~unih za
leti 2008 in 2009 ne spreminjata od `e sprejetih odlokih
v prvem branju na sedmi redni seji, o ~emer smo pisali v
prej{nji {tevilki Aninih novic.
Odlok o prora~unu Ob~ine Sveta Ana za leto 2008 je
sestavljen iz 3.422.435 EUR prihodkov in 4.832.682
EUR odhodkov.
Odlok o prora~unu Ob~ine Sveta Ana za leto 2009 je
sestavljen iz 3.274.287 EUR prihodkov in 3.437.502
EUR.

9. redna seja, 14. 02. 2008

Na tej seji so ~lani Ob~inskega sveta obravnavali 11 to~k
dnevnega reda. Sprejeli so sklep o potrditvi programa
oskrbe s pitno vodo za leto 2008 in potrebno investicijsko
dokumentacijo za celovito oskrbo severovzhodne
Slovenije s pitno vodo. Za ob~ino Sveta Ana so

pomembni predvsem odseki Pesnica – Lenart in odsek Zg.
@erjavci – Sv. Ana. Po razdelilnem klju~u pripada dele`
sofinanciranja na Ob~ino Sveta Ana 315.240 EUR.
Seveda se bo ta znesek precej zni`al, ko bo znana vi{ina
sofinanciranja iz Kohezijskih in dr`avnih skladov.
V nadaljevanju so {e potrdili letni program {porta za
leto 2008, ki ga je pripravila komisija za {port in dolo~ili
vi{ino komunalnega prispevka za 1 m2 gradbene parcele
za zazidalno obmo~je v naselju Zg. [~avnica – Simoni~,
ki je 9,5 EUR.
Potrdili so {e pomemben dokument za spremljanje
razvoja Ob~ine Sveta Ana v naslednjih letih. To je
strate{ko-razvojni dokument Ob~ine Sveta Ana.
Na koncu so se seznanili {e z izvajanjem investicij v letu
2008, katere se delno sofinancirajo iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru operativnega programa
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 –
2013.
Viktor K

Ve~je investicije v letu 2008
V polnem teku je investicija izgradnje lokalne ceste LC
203 – 110 Zg. Por~i~ – Zg. Ro~ica.
Prav tako je na portalu javnih naro~il objavljen razpis za
izgradnjo Kulturno – turisti~nega centra, ki se bo pri~el
graditi v juniju 2008 in kon~al septembra 2009.
Tudi za na~rtovano obnovo vodovodnega cevovoda
v smeri Kremberk – @ice je v pripravi razpisna
dokumentacija za izbiro izvajalca. Vrednost investicije
je ocenjena na cca 150.000 EUR. K tej investiciji bo
na podlagi 21. ~lena Zakona o financiranju ob~in o
mo`nosti kori{~enja dodatnih sredstev za izgradnjo
lokalne infrastrukture »priteklo« iz dr`avnega prora~una
102.000 EUR.
Ob~ina se je {e prijavila na javni razpis za razvoj pode`elja
na ukrep 322 »obnova vasi« za sofinanciranje izgradnje
vinoteke v ob~inski stavbi.
Po pridobljenem sklepu o sofinanciranju se bo pristopilo
k investiciji.
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Po programu se {e nadaljujejo dela na izgradnji {portnega
igri{~a, kjer se urejajo zgornje bre`ine. Na betonske
bloke se bo montiral les, ki bo prevzel vlogo sede`ev.
Prav tako se bo uredila igralna povr{ina na igri{~u.
Prav tako se bo v letu 2008 nadaljevala fazna izgradnja
kanalizacijskega cevovoda v Sveti Ani.
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Rezultati 2. javnega razpisa za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi«
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Slu`ba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(v nadeljevanju: SVLR) je Drugi javni
razpis za prednostno usmeritev ´Regionalni
razvojni programi´ v okviru Operativnega
programamkrepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete ´Razvoj regij´ (v nadeljevanju: 2.JR),
objavila v Uradnem listu RS, {tev. 85/2007, dne
21.9.2007.

regionalni razvoj in dejansko dodelila 80.966.926 EUR
sofinancerskih sredstev. Neporabljena sredstva prvega
javnega razpisa, v vi{ini 106.334.091 EUR je ponovno
razpisala kot razpolo`ljiva sredstva 2.JR.

V celotnem programskem obdobju je v okviru te
prednosne usmeritve na voljo 585 mio EUR.
S prvim javnim razpisom je SVLR razpisala 187.301.018
EUR razpolo`ljivih sredstev Evropskega sklada za
Tabela 1: Razpolo`ljiva
sredstva 2.JR za posamezne
statisti~ne (razvojne) regije
Tabela 8.8.:
Popolne vloge - Podravska
Iz tabele na levi 8.8 je
razvidno, da je Ob~ina Sveta
Ana uspela na 2. razpisu
pridobiti skupaj z dvema
projektoma (LC 203-110 in
kulturno turisti~ni center)
1.018.634 Eur. V kolikor
te podatke prera~unamo na
velikost ob~ine in {tevilo
prebivalcev
ugotovimo,
da je Ob~ina Sveta Ana
v samem vrhu lestvice po
kori{~enju EU sredstev na
prebivalca (427 Eur). Prav
tako je iz tabele razvidno,
da so bolj uspe{ne manj{e
pode`elske ob~ine, ki so
imele pripravljene dobre
projekte.
Viktor K
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RAZPISI

RAZPIS
vi{ine sredstev, ki so namenjeni dodeljevanju nepovratnih finan~nih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih ~istilnih naprav
    v Ob~ini Sveta Ana letu 2008
Ob~ina Sveta Ana na podlagi 3. ~lena pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finan~nih sredstev za izgradnjo malih
komunalnih ~istilnih naprav v Ob~ini Sveta Ana (Ur. l. RS, {t. 24/2007) in Odloka o prora~unu Ob~ine Sveta Ana
za leto 2008 (Ur. l. RS, {t. 118/07) objavlja namen in vi{ino finan~nih sredstev v letu 2008.
A

VRSTA UKREPA:

I. Sofinanciranje investicij:
1.

Izgradnja MK^N s kapaciteto do 50 PE, in sicer na obmo~jih, ki so dolo~ene s programom odvajanja in
~i{~enja komunalnih odpadnih vod v Ob~ini Sveta Ana.
 vi{ina razpisanih sredstev: 4.295 EUR


vi{ina 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. 103/02),
- 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).



Vlogi za pridobitev sredstev mora biti prilo`eno:
- 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,
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- 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.
02 729 58 80.
[tevilka: 35405-001/2008
Sv. Ana, dne 15. 5. 2008
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 pospe{evanje razvoja malega gospodarstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Ob~ini Sveta Ana letu 2008
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 2008 (Ur. l. RS, {t. 118/07) objavlja namen in vi{ino finan~nih sredstev v letu 2008.

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:
1.
2.

samozaposlovanje,
za odpiranje nove zaposlitve v podjetjih; pomo~ se lahko dodeli le za zaposlovanje oseb, ki {e niso bile
zaposlene ali 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.
7
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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 se mora odvijati 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).
•

Vlogi za pridobitev sredstev mora biti prilo`eno:

-

potrdilo o dr`avljanstvu,
potrdilo o stalnem prebivali{~u, (pri ukrepu 2),
potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS, da je oseba pred zaposlitvijo bila prijavljena kot brezposelna oseba,
dokazilo, da se je oseba samozaposlila ali da jo je zaposlil delodajalec kot novo odprto delovno mesto,
dokazilo, da se poslovna dejavnost odvija 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.
B ROK IN NA^IN PRIJAVE
•

Razpis je razpis 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 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.
02 729 58 80.
[tevilka: 11001-001/2008
Sv. Ana, dne 15. 5. 2008
Silvo Sla~ek, dipl.ekon., in`.gr.
@upan Ob~ine Sveta Ana
8

RAZPISI

ANINE NOVICE

Na podlagi Zakona o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, {t. 96/02), Prora~una Ob~ine Sveta
Ana za leto 2008 (Uradni list RS, 118/07), 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 2008 financirala Ob~ina Sveta Ana iz prora~una ob~ine
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka PP-2008)
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 z 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.
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 2008 (prilo`ite seznam pomembnej{ih projektov
2006, 2007);
Predlagani projekt ustreza splo{nim kriterijem, ~e:
- je celovit, inovativen, zaokro`en in ima jasen, utemeljen koncept;
- ima predvideno izvedbo v letu 2008
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- 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 (PP2008), zna{a
3.220,00 EUR.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena prora~unska sredstva morajo biti porabljena v prora~unskem letu 2008.
8. Razpisni rok
Javnega projektni poziv se pri~ne 15.05.2008 in se zaklju~i 16.06.2008.
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 lokalnem ~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 16.06.2008 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-2008«. 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.
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 16.06.2008
-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-tih dneh po obravnavi.
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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 2008 objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa {porta
v Ob~ini Sveta Ana v letu 2008
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. Programi izobra`evanja na podro~ju {porta
–
izobra`evanje in usposabljanje strokovnega kadra
5. 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).
6. Priznanja in nagrade {portnikom in {portnim delavcem
–
Posamezen {portnik.
7. [portni objekti in oprema
–
Investicijsko vzdr`evanje
–
Zamenjava dotrajane opreme
11
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2. OKVIRNA VI[INA RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna vi{ina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 4.293 EUR.
3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo:
–
{portna dru{tva,
–
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 2008 « do vklju~no 16.06.2008 do 14. ure ne glede na na~in dostave.
Vloge bo komisija odpirala 18.06. 2008

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: 67104-02/2008
Sveta Ana, dne 28.04.2008
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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 2008
Komisija za priznanja in nagrade Ob~ine Sveta Ana zbira pobude za podelitev priznanj v letu
2008, in sicer za naslednja priznanja:
-

1 ~astni ob~an Ob~ine Sveta Ana
1 zlati grb Ob~ine Sveta Ana
1 srebrni grb Ob~ine Sveta Ana
1 bronasti grb Ob~ine Sveta Ana
ve~ plaket 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

Za ~astnega ob~ana Ob~ine Sveta Ana se lahko razglasi posameznika za njegov izjemen prispevek
na podro~ju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, {porta ali humanitarnih dejavnosti, ki
ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Ob~ine Sveta Ana.
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
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Plaketa Ob~ine Sveta Ana se podeljuje za kakovost, tr`no zanimivost in izvirnost izdelkov,
razstavljenih na sejmih in razstavah.
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 17 2233 Sv Ana v Slov. goricah, s pripisom
''Javni razpis za podelitev priznanj v letu 2008'', v ~asu od 15.05.2008 do vklju~no 16.06.2008.
[tevilka: 01111-01/2008
Sveta Ana, 28.04.2008

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. 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~,

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.
14
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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 2008 je 2.448 EUR. Maksimalna vi{ina nagrade
posameznemu vlagatelju je 417,29 EUR
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 16.06.2008 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 2006/2007 (dijaki prilo`ijo spri~evalo),
dokazilo o u~nem uspehu za {olsko leto 2006/2007 ({tudenti prilo`ijo izpis opravljenih
izpitov z ocenami in datumom opravljenega izpita),
potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2006/2007 ({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: 41017-01/2008
Sveta Ana, dne 28.04.2008
								
								

Silvo Sla~ek, dipl. ekon, ing.gr.
`upan
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SOFINANCIRANJE KADROVSKIH [TIPENDIJ V OKVIRU
REGIJSKE [TIPENDIJSKE SHEME ZA PODRAVJE V
[OLSKEM/[TUDIJSKEM LETU 2008/2009
Nosilec Regijske {tipendijske sheme za Podravje eim, Center razvoja ~love{kih virov je dne 25. 4.
2008 na spletni strani www.center-rcv.org objavil »Javni poziv za izbor delodajalcev v enotno
Regijsko {tipendijsko shemo (R[S za Podravje) za {olsko/{tudijsko leto 2008/2009«, ki se bo
predvidoma sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa
razvoja ~love{kih virov za obdobje 2007-2013.
Namen kadrovskih {tipendij v okviru R[S za Podravje je zmanj{ati neskladje med ponudbo in
povpra{evanjem po kadrih na trgu dela, spodbuditi delodajalce k na~rtovanju razvoja kadrov in
pove~ati zaposlovanje mladih v regiji. Enotna regijska {tipendijska shema prina{a delodajalcem
{tevilne ugodnosti, med drugim tudi sofinanciranje v vi{ini do najve~ 70% kadrovske {tipendije.
Kdo zagotavlja sredstva za {tipendijo?

[tipendija iz R[S za Podravje je sestavljena iz dveh oz. treh delov v slede~em razmerju:
del, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in {tipendije zagotavlja {tipenditor v vi{ini
50 % dodeljene kadrovske {tipendije, vendar najve~ v vi{ini 30 % minimalne pla~e skladno
s 35. ~lenom predloga Zakona o {tipendiranju (Z[),
del, ki ga zagotavljajo ob~ine (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Ho~e - Slivnica, Kungota,
Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklav` na Dravskem polju, Oplotnica, Ormo`, Pesnica, Ra~e
- Fram, Ru{e, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Star{e, Sveta Ana, [entilj) za
posameznega upravi~enca, vezano na sede` podjetja v posamezni ob~ini, v vi{ini od 0 % do 20 %,
del, ki ga zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo {tipendisti zaposlili za ~as trajanja
izobra`evalnega programa oz. za ~as sklenitve pogodbe o {tipendiranju, v vi{ini od 30 % do
50 %.
Kdo lahko pridobi pravico za vklju~itev R[S za Podravje?

Pravico do vklju~itve v R[S za izvajanje kadrovskega {tipendiranja potrebnega kadra imajo
delodajalci, ki so pravne osebe zasebnega prava ali fizi~ne osebe s sede`em ali prebivali{~em
na obmo~ju razvojne regije Podravje, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje
skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih {tipendijskih shem:
imajo sede` ali poslovno enoto na obmo~ju razvojne regije Podravje,
imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je skladna
z lokalno listo deficitarnosti poklicev v posamezni razvojni regiji ali posebni prioriteti, ki jo
dolo~i {tipenditor,
zagotavljajo sredstva za izpla~ilo {tipendije iz R[S za celotno dobo {olanja/{tudija
{tipendista,
zagotavljajo {tipendistu po kon~anem {olanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za
nedolo~en ~as s polnim delovnim ~asom oziroma najmanj za ~as prejemanja {tipendije,
ne smejo biti v postopku prisilne poravnave, ste~aja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti
po 10. ~lenu Zakona o finan~nem poslovanju podjetij (ZFPPod),
16
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kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz.
je utemeljena s {olanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja dru`inskega podjetja ali
kmetijskega gospodarstva.

Kako se prijaviti?
Delodajalci se prijavijo na obrazcu »Prijavni obrazec – javni poziv«. Prijavnemu obrazcu mora biti
prilo`ena:
Izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi {tipendista po kon~anem {tipendiranju (»Izjava« iz
razpisne dokumentacije);
fotokopija sklepa o vpisu v Sodni register oz. Poslovni register oz. drugo dokazilo o registraciji pri
pristojnem organu.
Navedeni pogoji so dolo~eni v 5. in 8. ~lenu Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih {tipendijskih
shem (R[S), ki je dostopen v poslovnih prostorih in spletni strani {tipenditorja: eim, Center razvoja
~love{kih virov, Pobre{ka cesta 20, 2000 Maribor; www.center-rcv.org.
Rok za prijavo?
Rok za oddajo vlog je 30. maj 2008. Vloge so lahko predlo`ene priporo~eno po po{ti ali osebno oddane v
poslovnih prostorih {tipenditorja:
eim, Center razvoja ~love{kih virov
Pobre{ka cesta 20
2000 Maribor.

Prijave morajo biti predlo`ene v zaprti kuverti, vidno ozna~ene z napisom »Prijava na javni poziv
– enotna Regijska {tipendijska shema« in to~nim naslovom po{iljatelja na hrbtni strani.
Kako do prijavne dokumentacije?
Dokumentacija javnega poziva (OBR1_javni poziv) je od dneva objave 25. 4. 2008 na voljo na
spletni strani {tipenditorja: www.center-rcv.org.
Dodatne informacije:
eim, Center razvoja ~love{kih virov, Pobre{ka cesta 20, 2000 Maribor
tel: 02/ 333 13 33
kotaktni osebi: Brigita Horvat in Tatjana Pavli~

KMETIJSTVO IN PODJETNI[TVO

OB^INA LENART
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/720-73-52
[t.: 301-5/2008
Datum: 12.3.2008

ZADEVA:

DOMA^A SLOVENSKOGORI[KA TR@NICA

Na Trgu osvoboditve v Lenartu bo ob sobotah, od 15. marca dalje pri~ela delovati »doma~a slovenskogori{ka »
tr`nica. Namenjena bo za prodajo naslednjega blaga na drobno:
@ivila: `ita in mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, med in izdelki iz medu, ostala `ivila rastlinskega
izvora, zdravilna zeli{~a, gozdni sade`i, alkoholne in brezalkoholne pija~e.
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Ne`ivilski izdelki: cvetje, seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki doma~e in umetne obrti.
Na tr`nici bodo lahko prodajali prodajalci iz obmo~ja Upravne enote Lenart (ob~ine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Sv. Ana, Sv. Jurij in Sv. Trojica) zgoraj navedene kmetijske pridelke, proizvode in izdelke slovenskogori{kega
porekla. Za prodajo navedenega blaga je uporaba stojnic brezpla~na. Upravnik tr`nice je Krajevna skupnost Lenart.
Glede uporabe stojnic se prodajalci dogovorijo z referentom za krajevne skupnosti, g. Mirkom Kojcem ( tel. 729 13
32). Obratovalni ~as tr`nice je ob sobotah, od 8. do 15. ure.

Pogoji prodaje:
Na trgu smejo prodajati:
- kmetovalci,
- trgovci,
- drugi posamezniki,
- dru{tva in humanitarne organizacije.	 
Prodaja blaga:
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga
izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto. Na trgu lahko prodajajo sami, njihovi o`ji dru`inski ~lani ali od
njih najeti delavci.	 
Trgovci so pravne ali fizi~ne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovinske dejavnosti in izpolnjujejo pogoje,
dolo~ene z zakonom. Trgovci lahko prodajajo sami ali pri njih zaposleni delavci.	 
^e prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugemu
posamezniku, za katerega prodajajo. Prodajalci morajo biti starej{i od 15 let.	 
Prednost prodaje na tr`nici imajo kmetijski pridelki in `ivila, sicer so prodajni pogoji enaki za vse prodajalce in vse
vrste proizvodov, ki jih je dovoljeno prodajati na tr`nici.	 	 
Na tr`nici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje pogoje o kakovosti in druge pogoje dolo~ene s predpisi.	 
Blago slab{e kakovosti rastlinskega izvora se lahko prodaja le na za to dolo~enih prodajnih mestih z oznako »slab{a
kvaliteta«.	 
Posamezne vrste blaga je dovoljeno razvrstiti in prodajati na dolo~enem prodajnem mestu in prostoru.	 
Blago se sme prodajati samo s prodajnih miz in stojnic.	 
Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lon~arske, kovinske in lesene izdelke ter ko{arice s cvetlicami, cvetlice, novoletne
jelke ipd.	 	 
Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med prodajo neembaliranih prehrambenih proizvodov pogrnjena
s polivinilom ali povo{~enim platnom. Vrsto in barvo pogrinjal dolo~i upravljavec tr`nice.
Posebni pogoji prodaje za dolo~ena `ivila:
Prodaja zdravilnih zeli{~ in u`itnih gob:	 
Zdravilna zeli{~a, gobe in druge gozdne sade`e je dovoljeno prodajati samo na posebej dolo~enih prodajnih mestih,
lo~eno od drugih `ivil.	 
Ni dovoljeno prodajati zdravilnih zeli{~, ki niso sve`a ali pravilno posu{ena, ki so redka, za{~itena ali nepoznana.
U`itne gobe morajo biti ozna~ene z doma~im nazivom gobe, zdravilna zeli{~a pa poleg doma~ega imena {e z
latinskim imenom.
Na tr`nici je prepovedano prodajati:	 
– nepakirane in nedeklarirane testenine,	 
– nepasterizirano in nepakirano mleko, razen ~e so za to posebej urejeni prostori in izpolnjeni pogoji v skladu s
predpisi,	 
– meso in mesne izdelke (razen v posebej urejenih prostorih),	 
– vse vrste `ivih malih `ivali, razen ~e se prodaja vr{i na posebnem in lo~enem prostoru,	 
– zelenjavo, ki ni sve`a in o~i{~ena ali, ki je preve~ mokra, namrznjena, neprijetnega vonja, uvela ali kako druga~e
neprimerna za prehrano,	 
– sadje, ki ni zrelo, ni sve`e ali je umazano, nagnito obtol~eno ali napadeno od karantenskih {kodljivcev in bolezni,	 
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– gobe, ki so pogojno u`itne, prestare, ~rvive, nagnite in ki niso vpisane v seznamu u`itnih gob,	 
– semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,	 
– drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom za{~itene,	  	
– prehrambene proizvode iz krajev, ki so uradno razgla{eni za oku`ene,	 
– blago, ki bi `alilo ~ustva ob~anov ali ustvarjalo enostransko propagando.	 
Vzdr`evanje reda in ~isto~e	 
Prodajalci so dol`ni vzdr`evati red in ~isto~o na in ob svojih prodajnih stojnicah in sproti odna{ati v zabojnike
(kontejnerje) za lo~eno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embala`o, papir, opore~ne pridelke in proizvode ter
druge odpadke. Kolikor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec tr`nice na njihove stro{ke.	 
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven prodajnega ~asa na tr`nih povr{inah, ga lahko upravljavec
tr`nice odstrani na stro{ke lastnika blaga, oziroma prodajalca.
Vse ob~ine iz obmo~ja Upravne enote Lenart in Kmetijsko svetovalno slu`bo Lenart prosimo, da obvestijo
kmetovalce in druge potencialne prodajalce (dru{tva, posameznike, ...) o mo`nostih prodaje na doma~i
tr`nici ter jim posredujejo to obvestilo.
Pri~akujemo, da se boste na{i pobudi odzvali in tako prispevali k bogatej{i ponudbi in promociji doma~ih pridelkov,
izdelkov ter produktov.
Lep pozdrav!
Pripravila:
Darja Ornik
									
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
											
`upan

VARSTVO PRED PLEVELI V KORUZI
S pridelavo koruze, bodisi za zrnje ali sila`o, kot
najpomembnej{o kulturo v na{em poljedelstvu in
`ivinoreji, se sre~ujemo z vedno novimi izzivi. ^e
nas ne jezi koruzni hro{~, kateri nam povi{a ceno
pridelave, nam v zadnjem ~asu dela vedno ve~
preglavic su{a. In kot da {e to ni dovolj, se moramo
vedno znova »boriti« s trdovratnimi pleveli. Da bi se
s slednjimi te`avami la`je spoprijeli, vam ponujam
nekaj zanimivih informacij.
Plevele v koruzi delimo po skupinah na ozkolistne
(travne) ter {irokolistne. Ti pleveli pa se delijo
{e na enoletne (semenske) ter ve~letne plevele.

Enoletni pleveli

Ozkolistni (travni) pleveli: navadna kostreba,
muhvi~i, srakonje… zna~ilno je, da travni pleveli
vznikajo dolgo obdobje, vse od vznika koruze naprej.
Navadno najprej vznikne kostreba, nato muhvi~i,
najkasneje pa srakonje. Za uspe{no zatiranje travnih
plevelov je zato treba zagotoviti delovanje herbicidov
preko dalj{ega obdobja. Tako lahko uporabimo
herbicide, ki delujejo preko tal: Dual Gold, Frontier
X2 (delovanje predvsem na travne plevele) ter Lumax,
Stomp Racer, Terano in Primextra TZ Gold (delujejo
na travne in {irokolistne plevele. Tudi Callisto in
Merlin imata koristno delovanje na travne plevele.

Ti herbicidi se lahko uporabljajo pred setvijo, takoj
po setvi ali najkasneje do takrat, ko trave razvijejo
najve~ 2 lista.
[irokolistni pleveli: metlike, srhkodlakavi {~ir,
dresni, ambrozija in {tevilni drugi. Plevele iz
te skupine lahko zatiramo s pripravki, ki jih
uporabljamo pred setvijo, ob setvi ali zgodaj po
njej in imajo dolgotrajno delovanje preko korenin
(Lumax, Primextra TZ Gold, Stomp, Calllisto in
Merlin). Kasneje, po vzniku pa lahko uporabimo
Banvel, Cambio, Herbocid, Peak ali Mustang. Pri
uporabi herbicidov po vzniku je zelo pomembno,
da pleveli niso preveliki (enoletni {irokolistni
pleveli so najbolj ob~utljivi, ko imajo 2 – 6 listov).

Ve~letni pleveli

Ozkolistni (travni) pleveli: plaze~a pirnica, divji
sirek… Za ve~letne travne plevele uporabimo
herbicide kot so Equip, Maister, Motivell ali Tarot.
[kropljenje opravimo, ko je pirnica visoka pribli`no
10–15 cm, sirek pa 10–20 cm (proti sirku je idealno,
~e {kropimo v dveh polovi~nih odmerkih – split
aplikacija – drugo {kropljenje opravimo 10–14 dni
po prvem).
[irokolistni pleveli: plotni slak, njivski slak, osat,
{~avje… Za ve~letne {irokolistne plevele velja, da
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jih lahko uspe{no zatiramo po vzniku, ko ti pleveli
razvijejo dovolj listne mase. Najbolj{i herbicidi za
ta namen so Banvel, Cambio, Mustang, Harmony,
Peak, Herbocid.
Osnovne lastnosti nekaterih skupin herbicidov
Zatiranje plevelov je klju~ni ukrep pri pridelovanju
koruze. Koruza je izjemno ob~utljiva na plevele, {e
posebno v za~etku rasti – ~e plevelov ne zatremo,
so izgube pridelka navadno ve~je od 40 %. Izbira
herbicidov je velika, le-ti pa se razlikujejo po spektru
delovanja, ~asu uporabe, selektivnosti, na~inu
delovanja. Le s pravilno izbiro herbicida se zagotovi
poln izkoristek potenciala za pridelek koruze.
Najbolj pogosta izbira za osnovno zatiranje enoletnih
{irokolistnih in travnih plevelov so herbicidi, ki se
uporabljajo po setvi koruze pred vznikom oz. v
nekaterih primerih najkasneje do ~asa, ko vzniknejo
prvi travni pleveli. To skupino navadno odlikuje
zelo dobra selektivnost. Ker delujejo preko korenin,
potrebujejo za dobro delovanje ve~ ali manj vlage v
tleh, tla pa morajo biti dobro pripravljena. Zgodnja
uporaba zagotavlja nemoten razvoj posevka koruze
brez prisotnosti plevelov od vsega za~etka.
[kropljenje zgodaj po vzniku, ko ima koruza 2–4
liste ima {tevilne prednosti. Zagotavlja zanesljivo
delovanje tako v vla`nih kot su{nih razmerah
(delovanje preko korenin, poganjkov in listov)
izjemno {irok spekter delovanja (vklju~no z dobrim
delovanjem na nekatere ve~letne {irokolistne
plevele).
Osnovno {kropljenje pozno po vzniku koruze
omogo~ajo predvsem herbicidi na osnovi
sulfonilse~ninskih u~inkovin. Dobra stran teh
pripravkov je neodvisnost od vlage v tleh, saj
ve~inoma delujejo izklju~no preko listov, seveda pa
morajo v ~asu {kropljenja vsi pleveli vznikli. Slaba
stran je manj{a selektivnost teh herbicidov ter
{kropljenje pozno po vzniku, ko so pleveli `e mo~no
konkuren~ni posevku. Pozna uporaba onemogo~a
tudi kakr{nekoli korekcije (razen ro~no), ~e delovanje
ni ustrezno.
Izbor herbicidov omogo~a korekcijska {kropljenja
prakti~no proti vsem plevelom. Korektivna {kropljenja
se opravljajo v ~asu, ko so pleveli `e vznikli, navadno
v ~asu, ko ima koruza 4–6 listov. Nekoliko je pri
teh {kropljenjih treba paziti le na padavine in vi{je
temperature.
Za nemoten razvoj koruze je treba zagotoviti ~ist
posevek od setve do vsaj dveh mesecev po setvi.
DuK
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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.
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NOVINARSKA KONFERENCA O PROJEKTIH, SOFINANCIRANIH S STRANI EU
Predstavitev projektov, to je na~rtovane modernizacije
lokalne ceste Zg. Por~i~–Zg. Ro~ica in Izgradnjo
kulturno-turisti~nega centra so spremljali tudi mediji iz
Regionalnega centra RTV Maribor.
Konference so se udele`ili `upani vseh treh ob~in, skozi
katere poteka cesta: ob~ina Lenart, Benedikt in Sveta
Ana, torej gospod mag. Janez Kramberger, gospod
Milan Gumzar in gospod Silvo Sla~ek. Ob tej prilo`nosti
je ob~ina Sveta Ana podpisala izvajalsko pogodbo s
Komunalo Slovenske gorice d. o. o., ki opravlja dela
modernizacije in delno novoizgradnje asfaltirane ceste
v vrednosti 770.537,73 EUR, od tega dobrih 68 %
prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Partnerji
pri sofinanciranju so torej:
- Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regij v vi{ini
530.000,00 EUR
- ob~ina Sveta Ana v vi{ini 97.153,19 EUR
- ob~ina Lenart v vi{ini 119.018,07 EUR

Slednja predstavlja izgradnjo le-tega na lokaciji
sedanjega kulturnega doma na Sveti Ani. V objektu bo
513,17 m²povr{in namenjenih za kulturno in turisti~no
dejavnost ter 275,81 m² povr{in za stanovanjski del.
Operacija je ocenjena na 1.243.794,49 EUR. Evropski
sklad za regionalni razvoj prispeva 488.634,00 EUR,
ob~ina Sveta Ana pa 755.160,49 EUR. Projektna
dokumentacija pripada firmi INGRA, Stanislav
Klemen~i~ s. p., rok za dokon~anje del pa je september
2009.
Kot `e zapisano, je ob~ina Sveta Ana ob tej prilo`nosti
podpisala izvajalsko pogodbo z izvajalcem modernizacije
lokalne ceste LC 203-110 Zg. Por~i~-Zg. Ro~ica
(Komunala Slovenske gorice d. o. o.). Hkrati so `upani
ob~in Sveta Ana, Benedikt in Lenart podpisali tudi
Aneks k osnovni sofinancerski pogodbi o pristopu k
skupni investiciji in delitvi sofinancerskih dele`ev. Z
aneksom bodo korigirale vi{ino sofinancerskega dele`a,
ki se je spremenil z izvedbo javnega razpisa za izbiro
izvajalca.
Danica Zemlji~

- ob~ina Benedikt v vi{ini 24.366,47 EUR
Skupno bo obnovljenih 4650 metrov ceste, od tega v
ob~ini Sveta Ana 1878 m, v ob~ini Lenart 2301 m in
v ob~ini Benedikt 471 m. [irina novozgrajene ceste bo
3.5 m plus dvakrat 0,5 m bankine.
Celotno projektiranje z izdelavo projektne dokumentacije
je zaupano izvajalcu Ekolo{ko svetovanje, projektiranjein`eniring Rebernik Goran, s. p., rok za dokon~anje del
pa je 1. 7. 2008.
Ob~ina Sveta Ana, se je na 2. javni razpis za delno
sofinanciranje pri Evropski uniji iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013) prijavila
tudi za izgradnjo kulturno-turisti~nega centra.

Foto: VK

SI ZA PLES? SEM ZA PLES! Z LETNICO 2008
Tokrat `e kar precej uveljavljena obmo~na
revija folklornih skupin, ki se v zadnjem ~asu
deli na otro{ke in odrasle skupine, je letos
potekala v lenar{kem hramu kulture. 28. 2.
v dopoldanskem ~asu je dvorano napolnil
otro{ki vrve` in gospa Darinka æobec je
pri~ela in nadalje tudi vodila prireditev.

Otroci iz ob~in Lenart, Sveta Ana in Sveti
Jurij v Slovenskih goricah (navedene ob~ine
so prireditev sofinancirale) so se predstavili
s petjem in plesi. Otro{ka folklorna skupina
mentorice Cilke Neuvirt iz O[ Jo`eta
Hudalesa Jurovski dol je odpela in odplesala
'So pti~ki se `enili'. 'Pri nas tako ple{ejo' so
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predstavili osnovno{olci od 2. do 8. razreda
O[ Sveta Ana, ki se jim lani izdelane no{e prav
lepo podajo. Plesnega nastopa sta jih nau~ila
Bernarda Poto~nik in Jo`e Ro{kar. »Vrtul~eki«
iz Lenarta pod vodstvom Kristine Petovar
so se odvrteli ob pesmi 'Majhna sem bila'.
Mladinsko folklorno skupino iz Jurovskega
dola pa je med njenim nastopom Stoji u~ilna
zidana vodila Barbara Waldhütter. Tudi oni
se lahko pohvalijo s pred kratkim izdelanimi
novimi obla~ili.
Po strokovni plati je revijo spremljala Neva
Trampu{. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Obmo~no izpostavo Lenart, ki je bila glavna
nosilka prireditve, je zastopala gospa Breda
Raku{a Slavinec, ki je skupaj z gospodom

Obmo~na revija odraslih folklornih skupin na Sveti Ani
4.4.2008. Na fotografiji doma~a folklorna skupina.

Janezem [ijancem vsem sodelujo~im podelila
priznanja v zahvalo za sodelovanje.
Danica Zemlji~

PLESNE MEGLICE 2008
V ponedeljek 17. marca 2008 v poznih
popoldanskih urah, je [portna dvorana Lenart
gostila mlade plesalke in plesalce iz osnovnih
{ol: Lenart, Benedikt, Sveta Ana in Sveti Jurij v
Slovenskih goricah.
Nastop je organiziral Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Obmo~na izpostava Lenart (zanjo
Breda Raku{a Slavinec) skupaj s Twirling plesnim
in ma`oretnim klubom Lenart in ob~ino Lenart.
Prisr~ni nastop so za~eli otroci iz vrtca oble~eni v
male ~rne ~arovnice Mice pod vodstvom Nata{e
Mlinari~. Ta je vodila tudi otroke iz Zelene
igralnice, otroci iz Rde~e pa so pod vodstvom
Zdenke Hren odplesali Piko Nogavi~ko. Nata{a
in Edi iz VDC Pol` Maribor – enota Lenart, sta
skupaj z otroci iz Zelene igralnice v nastopu
Druga~en, pokazala na so`itje in sobivanje
enakih in malo druga~nih otrok (gre za otroke s
posebnimi potrebami), ki se imajo ne glede na
razli~nost, enako radi. Za nastopa ju je pripravila
Jasna [osteri~.
Tadeja Bra~ko in Leon Omerzu sta predstavila
Twirling, plesni in ma`oretni klub Lenart (plesni
vrtec), benedi{ke ma`oretke je vodila Veronika
Gori{ek, Anine ma`oretke pa Petra Rokavec.
Kadetinje iz ma`oretnega kluba Lenart sta za
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nastop pripravili Tadeja Bra~ko in Anita Omerzu,
kadetinje iz Svete Ane pa Tina Daj~man. Iz Svete
Ane je tudi Alenka Moleh, ki vodi Anovske frajle
in skupino mlaj{ih plesalk na O[. Posre~eni
so bili {e nastopi plesnih skupin: A. M. T. S. iz
Jurovskega dola (vodja Lavra B. Kreft), Pobalini
iz Voli~ine (Vodja Mojca Vogrin Pivljakovi~)
in Bisada iz Benedikta (vodja David Hojnik).
Twirling klub benedi{kih ma`oret v starej{i
skupini je predstavila Jasmina Zidovnik. Pohvalijo
se lahko `e s petimi leti delovanja. Krono vsemu
dogajanju pa je predstavljal zadnji nastop
Para junior (Nina Brecelj in Maxime Emer{i~) iz
ma`oretnega kluba Lenart, ki ju je za nastop z
zahtevnimi elementi – tako kot vedno – odli~no
pripravila Anita Omerzu.
Tak{ne nastope mladih kreativnih in ustvarjalnih
plesalcev je najbolje videti in nobeden {e
tako podroben opis nastopa, ne more tega
nadomestiti. Resni~no osupljivo je, kako so
mladi lahko neobremenjeni, ustvarjalni in sre~ni
pri ustvarjanju vseh vrst plesov. Naloga odrasle
generacije pa je, da jim za to ponudi ~im ve~
prilo`nosti.
Danica Zemlji~
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MAL^KI NA SVETI ANI
Za vsak kraj, ki se razvija in `eli ohraniti ali pove~ati
{tevilo prebivalstva, je pomembno tudi {tevilo
rojstev. Na Sveti Ani je {e iz ~asov `upanovanja
prej{njega `upana, gospoda Bogomirja Ruhitla
ohranjena navada obiskovanja mladih mamic na
domu. Tako se je tudi sedanji `upan, gospod Silvo
Sla~ek lotil te prijetne naloge. Ena od mamic je
doma ~isto v centru ob~ine, zato pot do nje res ni
bila dolga. Novorojenka se je rodila 27. decembra
lani in tako polep{ala novoletne praznike star{em in
sorodnikom. Seveda je s tako malo prebivalko tudi
precej dela, toda mlada mamica se ni~ ne prito`uje.
@upan pa je dal zagotovilo, da bo poslej sprejem za
mamice in najmlaj{e, organiziran v novi vhodni avli
ob~ine, in bo namenjen hkratnemu ve~jemu {tevilu
novorojencev in njihovih star{ev.

Na desni Irena Vakej, v sredi `upan Silvo Sla~ek
z eno najmlaj{ih Anov~ank in na levi njena teta Majda
(Foto: Irena Vakej)

LE PREDI PRELJA, PREDI
V nedeljo, 10. 2. 2008, se je ob~instvu v vhodni
ob~inski avli predstavila Etnografska skupina TD
Sveta Ana, ki je prikazala nekdanjo pridelavo volne
od 'ovce do nogavice'. Cel projekt so predstavili:
Janez Zemlji~ in Fran~ek Ruhitel, ki sta volno
krta~ila, fant, ki je kosme volne podajal predicam
(Klemen Ruhitel), predilke in {e dve `enski. Ena je
volno »namotavala« na »motovilo« (Betka Urbani~)
ter druga (Fridika Ruhitel), je iz volne pletla
nogavice. Predilke, ki so sedele pred ob~instvom in na
kolovratih predle volno, so bile: Frida Beri~, Rozalija
Jug, Marija Kri`an, Ivanka Rola, Jo`ica Ornik,
Verica Zemlji~, Genovefa Bratu{a in Marija Peserl.
Skozi prikazan pogovor se je o starem kme~kem
obi~aju, predenja volne, precej sli{alo, za marsikoga
tudi kaj novega. Recimo to, da je nekdaj morala biti
preja kon~ana do sve~nice. Dobro je tudi bilo, ~e so
bile prej `e koline, da so imeli predilkam s ~im postre~i.
Na predstavitvi smo sre~ali tudi pastirja, ki je ovce
prignal s pa{e in si zraven igral ter pel (Sandi [ijanec).
Ovce so strigli dvakrat letno. Prvi~, ko so cvetele
hru{ke in drugi~, ko so te dozorele. Ponavadi
so jih strigli doma, na stojalu za svinjske koline
(»{kamlu«), kjer je ovca pohlevno po~akala,
da je delo opravljeno. Odvisno od barve ovce
(bela in tudi ~rna), je bila tudi volna lahko bela

ali ~rna. Spletene nogavice so bile tako lahko
tudi ~rne barve, zato pa niso bile ni~ manj tople.
Dragoceni na~ini prikazovanja starih kme~kih
obi~ajev le-te trgajo iz pozabe in vsaka taka
predstavitev je zato ve~ kot dobrodo{la. Navade,
ki so jih imele {tevilne generacije desetletja in celo
stoletja pred nami, so nam na tak na~in zelo lepo
pribli`ane in marsikomu bodo za vedno ostale v
spominu. Na tak na~in jih ne bodo pomnili le tisti,
ki so nekdanje dni tako `iveli, ampak tudi tisti, ki
so take obi~aje le videli.
Danica Zemlji~

Predilje sedijo v vrstnem redu od leve proti desni:
Marija Peserl, Genovefa Bratu{a, Verica Zemlji~, Jo`ica
Ornik, Ivanka Rola, Marija Kri`an in Rozalija Jug
(foto: Bo{tjan Zemlji~)
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OTVORITEV STARE DOMA^IJE KAPL
Nedelja, 9. 3. 2008, je bila pomembna ne samo za
dru`ino Kapl, ampak tudi za krajane ob~ine Sveta Ana
in za okoli{ke obiskovalce. Tega dne so nekaj po 14. uri
otvorili lokalni etnolo{ki spomenik Doma~ija Kapl, o
katerem je nekaj besed spregovoril Viktor Kapl, in tudi
`upan ob~ine Silvo Sla~ek.

Foto: VK
Pri sve~ani otvoritvi		

Foto: VK
Doma~ija Kapl			

Doma~ija se nahaja na slemenu vasi Dra`en vrh in
nosi {tevilko 56. Nekako 10 kilometrov je oddaljena
od Lenarta, na cesti proti Tratam je treba v Ledineku
zaviti levo v hrib in voziti {e kakih 800 metrov in nato
v kri`i{~u zaviti desno. Po 300 metrih na desni stoji
doma~ija, ki je ohranjena lesena hi{a, imenovana tudi
»cimpra~a«, zgrajena okrog leta 1850. Na podstre{ju je
urejena zbirka starega kme~kega orodja in opreme, zlasti
~evljarske, saj je bil gospodar v~asih ~evljar. Hranijo
pa {e staro {kropilnico, ro~ne `rmlje za mletje `itaric,
»bint« za ~i{~enje `ita, kolovrat, stari kme~ki voz in {e
marsikaj. Ob tej prilo`nosti so predstavili in razdelili
zlo`enko »Doma~ija Kapl«, kjer so predstavljeni najbolj
zna~ilni in tipi~ni stari predmeti.
Obiskovalci pa smo prejeli {e eno drobceno knji`ico z
naslovom Tihi pomniki na{e dedi{~ine. Predstavila jo je
avtorica Jasna Martin{ek, sicer etnologinja in doma~inka
iz Svete Ane. V knji`ici je predstavljenih tako tekstovno
kot slikovno ve~ kot 40 kri`ev in kapel, poleg tega pa
so na koncu tudi zapisi ve~ kot 10-ih pomnikov te
vrste, ki jih je bolj ali manj odnesel ~as. Z obnovami
teh spomenikov so krajani v ve~ini dokazali, da jim je
mar za te tihe pri~e preteklosti, ki so jih posamezniki
postavili v te`kih ali lepih trenutkih svojega `ivljenja.
S tem so pokazali tudi odnos in `eljo, da naj ta bogata
dedi{~ina na{ih prednikov ne odhaja v pozabo.
Ob koncu prireditve so predilke etnografske skupine
KUD Sveta Ana, ki so svoje kolovrate `e predstavile,
ponovno pognale. V kme~ki izbici doma~ije Kapl, kjer
jih je pred samo otvoritvijo posnela ekipa mariborskega
centra RTV, so svoje predenje znova pokazale, zlasti
tistim, ki so ga hoteli videti od blizu. Ob pesmi in
smehu so prireditev zaklju~ile.
Danica Zemlji~

KATJIN TRETJI KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU
24. 3. 2008 ob 15-ih sta Katja Kau~i~ in njena
mama Marija ponovno organizirali koncert ob
materinskem dnevu, ki ga lahko imenujemo `e
tradicionalni.
Nastopajo~i so bili poleg obeh navedenih {e:
ansambel Naveza, Tine Lesjak, Katjin mentor
in u~itelj, ansambel Vrt ter Nu{a Kacijan. Jo`e
Kri`an in Darinka [najder sta izvedla ske~, za
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katerega besedilo je napisala Nata{a Dregari~.
Katja, ki je pred kratkim uspela posneti svoj prvi
videospot z naslovom Pomladna, je prav ve{~a
javnega nastopanja. Snemanje videospota je
omogo~ilo podjetje Foto Tone, sedaj pa pripravlja
`e svojo tretjo zgo{~enko. Zadnje ~ase tudi
veliko nastopa, predvsem skupaj s svojo mamo.
Tokrat sta iz publike povabili tudi Jo`ico Ornik,
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ki je z njima odpela kitico ljudske Moj fanti~ je
na Tirolsko vandral. S svojim tretjim koncertom
je bila Katja zadovoljna najbolj doslej. Videti pa
je bilo, da tudi njena publika.
Danica Zemlji~

Marija in Katja Kau~i~ med nastopom

(Foto: Tone)

Ansambla Vrt in Naveza skupaj s Katjo in Tinetom
Lesjakom 				
(Foto: Tone)

REGIJSKA REVIJA OTRO[KIH IN ODRASLIH LUTKOVNIH SKUPIN
Dom kulture Lenart je 10. aprila 2008 gostil
Medobmo~no revijo lutkovnih skupin iz ob~in
Lenart, Ormo`, Ptuj in Slovenska Bistrica.
Prireditev so organizirali in financirali: JSKD
RS za kulturne dejavnosti, Obmo~na izpostava
Lenart, KD Gili Lenart in ob~ina Lenart.
Nastopi so se pri~eli ob 9. uri in so trajali vse
do 14. ure. Najprej so s predstavami za~eli
gostje, v zadnjem, ~etrtem sklopu pa so se
predstavili doma~ini. Lutkovno gledali{~e Pika
Lenart se je predstavilo s priredbo zgodbe Frana
Levstika Kdo je napravil Vidku sraj~ico. Izredno
dobro izvedena predstava je bila zre`irana s
strani Kristine Travnekar in skupine. Osnovno
{olo Lenart je predstavila skupina Kobaceki
z nastopom Ma~ke in psi (priredba Marjetke
[enekar in Irene æu~ek). Slednji sta nastopili
tudi v zadnji predstavi Tista o zmaju z lutkovno

skupino Ti in jaz (pa on). Revijo je strokovno
spremljala Jelena Sitar.
Menim, da si Lenart zaslu`i {e ve~ takih lepih,
do`ivetih in ustvarjalnih prireditev.
Danica Zemlji~

Iz predstave Kdo je napravil Vidku sraj~ico
				
(foto: Bojan Mihali~)

NA[E PESMI IN PRIJATELJSTVO
Kraj dogajanja: Dom kulture Lenart. ^as dogajanja:
11. april 2008 ob 19-ih. Organizatorja prireditve:
Me{ani pevski zbor Medob~inskega dru{tva invalidov
Lenart v sodelovanju z JSKD Lenart. Nastopajo~i: @

enski pevski zbor KD Benedikt, Tambura{ka skupina
'Peter Dajnko' ^re{njevci, @enski pevski zbor DU
Negova – Sp. Ivanjci, harmonikarica Katja Kau~i~,
KD @enski pevski zbor Gornja Radgona in Me{ani
25
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pevski zbor Medob~inskega dru{tva invalidov Lenart.
Zborovodja vseh zborov: Vlado Magu{a. Presene~enje
po nastopu: zakuska za vse nastopajo~e in vse gledalce
v dvorani. Koncert so omogo~ili: preve~ za na{tevanje,
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{tevilne firme iz Lenarta in okolice, po {tevilu na{tetih
osemintrideset. Komentar: prepu{~en vam.
Danica Zemlji~

DRU[TVA

Gasilsko dru{tvo Sveta Ana
16. 2. 2008 je imelo gasilsko dru{tvo Sveta
Ana `e 78. redni ob~ni zbor v gostilni EderKramberger. Tako kot vsa leta so vabilo dobila
vsa sosednja prostovoljna gasilska dru{tva,
pobrateno gasilsko dru{tvo iz Bogojine ter vsa
doma~a dru{tva v kraju. V uvodnem delu je
predsednik prisotne lepo pozdravil, posebej {e
`upana ob~ine Sv. Ana, ravnatelja Osnovne {ole
Sv. Ana, mentorico Julijano Merklin, ki `e vrsto
let skrbi za podmladek na osnovni {oli. Za tem
so sledila poro~ila predsednika, poveljnika ter
blagajni~arke. Ker je bilo letos volilno leto, saj
se je mandat iztekel predsedniku, poveljniku ter
celotnemu upravnemu in nadzornemu odboru.
Iz poro~il je bilo razvidno, da je dru{tvo v teh
letih zelo dobro delalo na vseh podro~jih.
Ker sta doma na Sveti Ani in v Lokavcu v lasti
gasilcev, se precej{en del sredstev namenja
vzdr`evanju le-teh ter njune okolice. Na Sveti
Ani smo prekrili celotni stari del gasilskega
doma, zamenjali polovico dotrajanih oken, na
novo naredili centralno ogrevanje, asfaltirali
plato pred gara`ami, obnovili stanovanje
v mansardi gasilskega doma. Zaklju~uje se
ureditev stopnic, `lebov ter fasade na gasilskem

Zasedanje gasilcev na ob~nem zboru
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domu v Lokavcu in {e kak{na manj{a dela.
Seveda pa nismo pozabili na operativnost in
opremljenost dru{tva. Ker mora biti gasilec
za svoje re{evanje kar dobro opremljen, smo
nabavili 11 kompletov ognju varnih za{~itnih
oblek, dva dihalna aparata, dve jeklenki,
izpihovalec dima, okrog 20 delovnih oblek,
me{alec pene, ve~ razli~nih cevi in {e bi se kaj
na{lo. Ker pa je ta oprema kar precej draga, smo
s pomo~jo dr`ave ter ob~ine v teh letih porabili
okrog 16.000, 00 EUR. Seveda, gasilec pa ni
gasilec, ~e nima strokovnega znanja, zato je kar
precej gasilk in gasilec opravilo te~aj za gasilca,
dva sta opravila te~aj za uporabo dihalnih
aparatov, ki se izvaja na Igu. Prav tako sta dva
opravila te~aj gasilskega ~astnika. Po vseh teh
poro~ilih je sledila razre{nica starih organov
dru{tva ter izvolitev novih. Za predsednika je
bil ponovno izvoljen Drago Ruhitel, poveljnika
Sre~ko Bauman, tajnico Bernarda Poto~nik,
blagajni~arko Jo`ica Keti{, podpredsednika Ivan
Vela, podpoveljnika Danilo Kozar, gospodarja
O`bi Le{nik in ostale ~lane Jo`e [najder, Anica
Kozar, Du{an Kokol, Ivan [krget, Anton Moleh,
Karel [krlec, Boris ^erni.
Nadzorni odbor: Mirko ^eh, Zvonko Vre~i~,
Franc Recek.
^asno razsodi{~e: Jo`e Lasetzky, Feliks Murko,
Sre~ko Gornik st.
Za tem je sledil dvoletni na~rt dru{tva, ki ga
je podal predsednik. Na~rti so kar veliki, a so
predvsem odvisni od finan~nih sredstev, zato
na~rtujemo zamenjavo ostalih dotrajanih oken,
zamenjavo gara`nih vrat z dvi`nimi, ki so nujne
za hitro intervencijo in s tem bomo privar~evali
tudi pri kurjavi. Velika `elja je seveda, da gasilski
dom dobi novo fasado. @elje so torej velike, ~e
pa ho~emo te `elje uresni~iti, pa smo seveda
odvisni od ob~inskega prora~una in tudi od vas,
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dragi ob~ani in ob~anke, ki nam pomagate,
ko vas na koncu leta obi{~ejo na{i aktivisti s
koledarji ter ob Aninem tednu, ko pripravimo
za vas tradicionalno gasilsko veselico z bogatim
sre~elovom. Gasilci se te pomo~i zavedamo,
zato vam z intervencijami in drugo pomo~jo to
vra~amo. Za po`rtvovalnost in nesebi~no delo
prav tem podeljujemo priznanje in zahvale, ki
smo jim tudi letos podelili.
Za 10 let dela v dru{tvu so priznanja prejeli:
Darja Bauman, Matej Jeri~, Marjan Keti{, Drago
Grinauver, Ivanka Movri~, Danijel Ploj, Boris
^erni, Renata [krget, Damjan [krget.
Za 20 let dela v dru{tvu:
Monika Has, Jo`e Mur{ec.
Za 40 let dela v dru{tvu:
Franc Kacjan.

G. Jo`e Lasetzky pa je dobil ob~insko priznanje
III stopnje.
Naslednji na{i ~lani Toma` Gutman, Darja
Bauman, Mateja Vre~i~, Maja @upec in Marjetka
Moleh, pa so uspe{no kon~ali te~aj za gasilca.
Sledile so zahvale pionir~kom ter raznim
donatorjem, ki so prispevali za razvoj dru{tva.
Za tem je sledil dru`abni del ob dobri kapljici,
jeda~i in glasbi. Na koncu pa vam, drage
ob~anke in spo{tovani ob~ani, `elimo ~im manj
po`arov in drugih naravnih nesre~ ter vas {e
naprej prosimo za va{o podporo, saj smo prav
gasilci tisti, ko so~loveku prisko~imo na pomo~.
Lepo vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom:
Na pomo~!
Predsednik PGD Sv. Ana
Drago Ruhitel

Ob~ni zbor Turisti~nega dru{tva Sveta Ana
Turisti~no dru{tvo Sveta Ana je imelo 15. 3.
2008 ob~ni zbor, kjer smo izvolili nove organe
dru{tva. ^lani so {e enkrat zaupali vodenje
Turisti~nega dru{tva Feliksu Beri~u.

Foto: VK
Ob~ni zbor TD				

Foto: VK
Ro{kari~eva »leni{nica«			

Izvolili pa so novi upravni odbor, ki ga
sestavljajo: Viktor Kapl - podpredsednik,
Petra Golob - tajnik, Bernarda Poto~nik –
blagajnik, Marjan Kramberger – ~lan UO,
Franc Ruhitel - ~lan UO, Majda Vrbnjak –
~lanica UO, Marjeta Ta{ner ~lanica – UO,
Jasna Martin{ek - ~lanica UO, Nata{a Dregari~
– Nadzorni odbor, Janez Zemlji~ – Nadzorni
odbor, Bogomir Ruhitel - Nadzorni odbor,
Danica Kolari~ – Disciplinska komisija,
Ivanka Zemlji~ - Disciplinska komisija in Jo`e
Beri~ - Disciplinska komisija.
Dru{tvo se je obogatilo z etnografsko skupino,
ki je pri~ela delovati v letu 2007. Programsko
se dru{tvo preusmerja iz za~etne dejavnosti
dru{tva k spodbujanju ob~anov k ~im lep{i
urejenosti kraja in vasi, k promociji in
organiziranju turisti~ne dejavnosti.
Viktor K
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Izobra`evanje turisti~nih vodnikov
[tajerska turisti~na zveza je v spomladanskih
mesecih
leto{njega
leta
organizirala
izobra`evanje za lokalne turisti~ne vodnike.
Izobra`evanje je vsebovalo teoreti~ni del in
prakti~ni del. Ob~ina Sveta Ana je financirala
in napotila na izobra`evanje Feliksa Beri~a,
Petro Golob, Viktorja Kapla in Jasno Martin{ek.
Udele`enci izobra`evanja so si s tem pridobili
licenco za vodenje turistov po [tajerski.
Viktor K

Foto: VK
Turisti~ni vodniki				

Dru{tvo vinogradnikov

Foto: VK
Degustiranje					

Dru{tvo vinogradnikov Sveta Ana je 5. 4. 2008
zasedalo na rednem ob~nem zboru, kjer so bila
podeljena tudi priznanja in medalje za ocenjena
vina letnika 2007. Dose`ena povpre~na ocena od
skupno 51 ocenjenih vzorcev je 18,07 to~k. Najvi{je
ocenjeni vzorec vina za letnik 2007 je dobil traminec
vinogradnika Marjana Poli~a iz Zg. [~avnice 60, ki je
dosegel spo{tljivih 18,87 to~k. Diplome je podelil g.
`upan Silvo Sla~ek.
Marija Kapl

P LE SNI UTRINK I PRI SVETI ANI
Konec meseca novembra so ~lanice Twirling kluba
Aninih ma`oretk pripravile `e 3. samostojno plesno
prireditev Plesni utrinki pri Sveti Ani. Na tej prireditvi so
se predstavile s plesnimi to~kami, ki so se jih nau~ile v
letu 2007. Svoj prvi nastop so uspe{no prestale tudi nove
~lanice, ki so do takrat trenirale {ele dobra dva meseca.
Skupina kadetinj se je predstavila v novih dresih. V goste
so povabile tudi ~lanice sosednjih dru{tev iz Benedikta
in Lenarta. Ob nastopu mladih doma~ih glasbenikov je
prireditev postala {e bolj zanimiva. Vsi, ki smo prireditev
spremljali, smo lahko u`ivali ob odli~nih nastopih mladih
ma`oretk, ki dobro obvladajo ma`oretno palico in tudi
svoje telo. Spodbudno je, da je bila prireditev {tevil~no
obiskana, tako smo njihovo celoletno delo, {e posebej
doma~ih ma`oretk, nagradili z mo~nimi aplavzi. ^lanice
TKAMA–a {e naprej pridno trenirajo, saj se `elijo v letu
2008 udele`iti tudi dr`avnega prvenstva.
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Foto: VK
^lanice Twirling kluba Aninih ma`oretk
Zahvaliti se `elimo vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri
izvedbi prireditve, in vsem, ki ste nam vedno pripravljeni
prisko~iti na pomo~.
Upravni odbor TKAM
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SREBRNI JEZDEC
Dru{tvo konjenikov Srebrni jezdec iz Svete Ane se
vam ponovno ogla{a. To da se ne pojavljamo v vsaki
izdaji novic, {e ne pomeni, da na{e dru{tvo ni aktivno.
Nasprotno. Na{e dru{tvo in predvsem lastniki konj
moramo biti {e kako aktivni, kajti na{e `ivali nas
potrebujejo ob vsakem ~asu.
Predstaviti vam `elimo nekaj na{ih najodmevnej{ih
prireditev in aktivnosti iz na{ega dru{tva.

Tradicionalno ''`egnanje'' konj na [tefanovo 26. 12. 2007
Hvale`ni smo tudi velikemu {tevilu obiskovalcev, ki nam
vsako leto s svojo prisotnostjo obogatijo prireditev.
V mesecu februarju smo izvedli 5. ob~ni zbor na{ega
dru{tva. Organizirali smo ga {e posebej sve~ano in na
njega povabili tudi goste, `upana Sla~ka in ravnatelja
osnovne {ole Borisa Mlakarja ter druge predstavnike
dru{tev in goste, ki so vedno dobrodo{li na na{ih zborih
in prireditvah. Ob peti obletnici delovanja na{ega dru{tva
smo pripravili video predstavitev na{ega dela, tako da
smo na{e delovanje predstavili malo druga~e v sliki in z
video izseki iz na{ih prireditev.
Na ob~nem zboru smo sprejeli na~rt dela na{ega dru{tva
v letu 2008, za katerega upamo, da ga bomo s skupnimi
mo~mi lahko uresni~ili.

Na{e plemenite `ivali
Na god sv. [tefana v lanskem letu smo se na Sveti Ani
v Slovenskih goricah `e peti~ zbrali ljubitelji konj na
tradicionalnem blagoslovu konj, ki smo ga organizirali
v doma~em dru{tvu konjenikov Srebrni jezdec. Na
blagoslovu konj v idili~nem zimskem vremenu se je
zbralo preko trideset konjenikov in velika mno`ica
obiskovalcev.
Blagoslov konj je vodil pomo`ni {kof g. Jo`e Smej z
doma~im dekanom g. Jo`etom Horvatom. Za varnost so
poskrbeli gasilci doma~ega gasilskega dru{tva Sv. Ana,
prireditev je povezovala Janja Zemlji~, nekaj lepih besed
in dobrodo{lico pa je na prireditvi izrekel tudi `upan
ob~ine Sveta Ana Silvo Sla~ek.
Tudi na tem mestu bi se radi zahvalili vsem udele`encem
za obisk, posebno zahvalo pa izrekamo pomo`nemu
{kofu, dekanu, `upanu, gasilskemu dru{tvu in dru`ini
Poli~ za uporabo njihovega zemlji{~a.

Tradicionalni pohod po poteh ob~ine Sv. Ana
Na koncu na{ega prispevka pa vljudno vabimo vse
ljubitelje konj, in vse, ki imate veselje do teh plemenitih
`ivali, da se nam pridru`ite .
Na koncu pa {e na{ konjeni{ki pozdrav HIP, HIP,HIP,
HURA.
Predsednik dru{tva Srebrni jezdec
Vakej Herman
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V prvih mesecih novega leta se ve~ ali manj vsa
dru{tva pripravljajo na izvedbo ob~nih zborov.
Tudi v na{em dru{tvu je tako in v soboto, 23.
februarja 2008, je v Gosti{~u Perko v @icah
potekal redni ob~ni zbor [portnega dru{tva
Sveta Ana. Prisotnih je bilo pribli`no 2/3 vseh
~lanov; in sicer 76 od 114-ih. Med povabljenimi
smo pozdravili tudi `upana ob~ine Sveta Ana
Silva Sla~ka, predstavnika JVI in VVZ O[ Sveta
Ana, predstavnike ostalih dru{tev iz na{e in
sosednjih ob~in. Glavno besedo pri prebiranju
poro~il o delu dru{tva v preteklem letu, kakor
tudi o na~rtu za leto 2008, je imel predsednik
dru{tva Darko Krajnc. Pa v grobem poglejmo,
kaj je [D Sveta Ana po~elo leta 2007 in kaj
smemo od njega pri~akovati v tem letu.
Kot najbolj zastopana {portna panoga na
podro~ju delovanja na{ega dru{tva je nogomet
tisti, za katerega se pri organizaciji porabi
najve~ ~asa in tudi najve~ sredstev. Tako smo
februarja 2007 izvedli nogometni turnir trojk v
telovadnici O[. Pred za~etkom spomladanskega
dela liga{kih tekmovanj smo morali v delovni
akciji urediti nogometno igri{~e ob telovadnici
{ole. Zavarili in prepleskali smo gole, zakrpali
mre`o, uredili nove ~rte za ozna~bo igri{~a. Od
junija do avgusta smo organizirali poletno ligo v
malem nogometu, ki je eden najve~jih projektov
[D in je v teh letih postala tradicionalna, saj smo
jo organizirali `e sedmi~. Ta liga prina{a v kraj
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veliko dogajanja in ker je {port zdrava zabava,
je tudi s tega vidika pomembno, da imamo ~im
ve~ {portnih prireditev. Igralci namiznega tenisa
so v sodelovanju s ~lani DTV Partizan – Velka
in Lenart `e ~etrti~ izvedli ligo v namiznem
tenisu. Poleg tega so se vklju~ili {e v mariborsko
namiznoteni{ko ligo. Rekreativno se {e naprej
odvija igranje ko{arke, za katero je vedno ve~
zanimanja. Sekcija za ko{arko je organizirala
turnir v uli~ni ko{arki ter se udele`ila turnirjev v
Gornji Radgoni in Benediktu. Pove~alo se je tudi
zanimanje za odbojko, zahvaljujo~ `enskemu
delu ~lanstva. Zgodil se je {e 2. `enski turnir v
odbojki v telovadnici {ole. V sklopu [tajerskokoro{kega pokala smo izvedli Anin tek, ki prav
tako spada med najve~je projekte [D, saj mora biti
organizacija izpiljena do potankosti, potrebnih
pa je tudi ogromno ur prostovoljnega dela, cca.
330 ur. Od ostalih ve~jih projektov izstopa {e
organizacija in izvedba {portnih prireditev v ~asu
praznovanja ob~inskega praznika – Aninega
tedna. Program ostaja ve~inoma nespremenjen,
smo pa dodali {e nekatere dru`abne igre. Seveda
moramo omeniti {e dobro sodelovanje z ob~ino
Sveta Ana, saj je bilo narejeno kar nekaj stvari
na podro~ju investicij v {portne objekte (igri{~e v
Lokavcu, {portni center pod O[). V sodelovanju
z JVI in VVZ O[ prav tako ni ovir glede uporabe
telovadnice in glede dostopa do reflektorjev za
osvetlitev asfaltnega igri{~a. V ~asu Aninega
tedna pride do izraza {e dobro sodelovanje z
ostalimi dru{tvi v ob~ini.
V na~rtu za leto 2008 pa lahko poleg omenjenih
dejavnosti iz preteklega leta najdemo {e
organizacijo turnirja v odbojki na mivki,
prijateljsko tekmo v nogometu med [D Sveta
Ana in DTV Partizan – Velka, sodelovanje na
razli~nih {portnih tekmovanjih po sosednjih
ob~inah, razglasitev NAJ {portnika [D in NAJ
zaslu`nej{ega ~lana {portnega dru{tva ter
priprave na volilni ob~ni zbor 2009.
Ob utrinkih z ob~nega zbora dru{tva 2008 vas
{portno pozdravljam.

Bilo je veselo!
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DRUGI SVET
Tako smo v Kulturni zadrugi poimenovali za koga morda
nenavaden, za tiste bolj radovednega duha pa vsekakor
razburljivej{i na~in predstavljanja neznanih de`el, krajev
in kultur. Drugi svet bo odslej prina{al ta neznani svet v
na{o sredino. V predstavitve novih kultur bomo ob sliki
in besedi vpletali {e do`ivetje tamkaj{nje glasbe in plesa
ter degustacijo kulinari~nih posebnosti krajev, o katerih
bo tekla beseda.
Prvi Drugi svet nas je popeljal v Indijo. Svoje dogodiv{~ine
z enoinpolmese~nega popotovanja po tej eksoti~ni de`eli
je predstavil Boris Ferk, profesor zgodovine in geografije,
svetovni popotnik s prefinjenim ob~utkom za zaznavanje
kulturnih razlik. Radovedne`i, ki so 22. marca do zadnjega
koti~ka napolnili kulturni dom, so se podali na avanturo
skozi pu{~avo Thar, v mesta ob nekdanjih karavanskih
poteh, obiskali so maharad`e in njihove trdnjave v de`eli
Rad`astan, videli so znameniti Taj Mahal, vozili so se
po sveti reki Ganges, spoznali d`ainizem in hinduizem,
do`iveli vzpon in oblast mogulov v Indiji, obdobje
kolonizacije Indije, se sprehodili po planta`ah za~imb in
~aja, za~utili indijsko dru`bo in njen odnos do `ensk …
Z vonjavami in okusi te kulinari~no raznolike de`ele nas
je razvajala Zora [tok, novinarka, urednica kulinari~nih
strani in ljubiteljica dobrega. Indijo sestavlja 17 zveznih

Radovedne`i, ki so 22. marca napolnili kulturni dom, so
se podali na avanturo po Indiji.

Indijsko plesno tradicijo je ob avtohtonih ritmih
predstavila orientalska plesalka Edita.
dr`av z velikim {tevilom regionalnih kuhinj. Na jugu
uporabljajo ve~ ri`a in rib, na severu mesne enolon~nice
in kruh. Povezujejo jih za~imbe, ena jed jih namre~
lahko vsebuje tudi 45. Zaradi bogastva arom, za~imb
in sestavin ima vsak kuhar mo`nost, da sproti in vedno
znova ustvarja novo, druga~no, {e bolj{o jed. Imena so
enaka, okusi pa vedno znova presene~ajo.
Sprememba je za~imba `ivljenja, so prepri~ani Indijci,
in zato tudi kuhajo na ta na~in. Indijske jedi so prave
kompozicije, v katerih kljub pestrosti in razli~nosti
ne prevladuje nobena nota, noben ton. Vse za~imbe
in sestavine imajo svojo vlogo, nobena ne kraljuje in
zmaguje, ~eprav so zdolgo~asene evropske brbon~ice
na za~etku zelo presene~ene. Kumin, ingver in
kardamom so okusi, ki so ti v{e~ ali pa ne, vmesne
poti ni. Toda spla~a se potrpeti, kajti okuse je treba
trenirati. Recepti za dobrote, ki smo jih lahko poskusili,
bodo objavljeni na spletni strani Kulturne zadruge
(www.kulturna-zadruga.si).
Res je, sprememba je za~imba `ivljenja in z ve~eri,
pre`ivetimi na tak, malo druga~en na~in, so lahko na{a
`ivljenja res polnej{ega okusa.
Davorin Kolari~
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VZGOJNI
Zadnje ~ase veliko sli{imo in beremo o t. i. Vzgojnem
na~rtu, ki bi ga naj imela vsaka {ola in ki bi slu`il kot nek
skupen dogovor med star{i, u~enci in delavci {ole v procesu
vzgojnega delovanja. Vzgoja je pomemben dejavnik na{ih
vsakdanjikov, {e posebej za na{e najmlaj{e ~lane dru`be.
Zmeraj pri~ne v osnovni celici – dru`ini, nadaljuje se v
vseh socialnih krogih, s katerimi se v svojem `ivljenju
sre~ujemo. ^e upo{tevamo dejstvo, da je {olar v povpre~ju
slabih 1400 ur v dru`bi u~iteljev in ostalih delavcev
{ole, je ta {tevilka pomembna in pravzaprav pomeni
1/6 ~asa koledarskega leta tj. dva nepretrgana meseca.
Na O[ Sveta Ana smo projekt na temo »Vzgojni na~rt«
vzeli dokaj resno. Od njega veliko pri~akujemo, pri tem
je pomembno povedati, da je pri tem pohvale vreden tudi
odziv star{ev, s katerimi smo izpeljali `e vrsto aktivnosti,
v zadnji fazi najpomembnej{o – pridobivanje informacij z
vpra{alniki. Tudi u~enci so bili aktivni na tem podro~ju,
u~itelji pa tematiko »meljemo« na strokovnih aktivih,
pedago{kih konferencah, dolo~ene konkretne aktivnosti
pa `e te~ejo preko projekta »Od prepira k strpnosti«.
V mesecu marcu bomo izdali izredno {tevilko {olskega glasila
»Male Anine novice«, kjer bomo slehernemu star{u {ole in
vrtca postregli z analizo vpra{alnikov, ki nam za razmi{ljanje
o projektiranju Vzgojnega na~rta dajejo temeljna izhodi{~a.
Zakon o osnovni {oli (UL RS {t.: 81/06, 102/07 – v
nadaljevanju ZO[) nam obveznosti nalaga v 60. ~ ~lenu,
ki pravi, da je vzgojno delovanje {ole strokovno delo, ki
se izvaja v skladu s pravili stroke, v skladu s tem zakonom,
na njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti {ole. Svoje
tolma~enje nadaljuje v 60. d ~lenu. Z vzgojnim na~rtom {ola
dolo~i na~ine doseganja in uresni~evanja ciljev in vrednot iz
2. ~lena ZO[, ob upo{tevanju potreb in interesov u~encev
ter posebnosti {ir{ega okolja. Vzgojni na~rt vsebuje vzgojne
dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja {ole s star{i
ter njihovo vklju~evanje v uresni~evanje vzgojnega na~rta.
Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne
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dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti
(pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov
in podobno), s katerimi {ola razvija varno in
spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. ~lena ZO[.
Pri pripravi vzgojnega na~rta sodelujejo strokovni
delavci {ole ter u~enci in star{i. Vzgojni na~rt
sprejme Svet {ole na predlog ravnatelja po
postopku, kot je dolo~en za letni delovni na~rt.
O uresni~evanju vzgojnega na~rta ravnatelj najmanj
enkrat letno poro~a Svetu star{ev in Svetu {ole.
Poro~ilo je sestavni del letne samoevalvacije {ole.
Na koncu nas omenjeni zakon {e pou~i, da {ole lahko
pri~nejo z izvajanjem Vzgojnega na~rta s {olskim
letom 2008/2009, uvesti ga pa morajo v {olskem letu
2009/2010. Mi smo se odlo~ili za kasnej{o varianto,
saj menimo, da je treba pomembnim dokumentom pri
nastajanju dati ve~ ~asa, aktualnosti v zvezi s tem pa smo
obravnavali tako na Svetu star{ev kot na Svetu zavoda.
Za nastajanje Vzgojnega na~rta smo imenovali
t. i. o`ji in {ir{i tim v naslednji sestavi:
o`ji tim Boris Mlakar – ravnatelj, Petra Cimerman
Petrovi~ – koordinator tima ([olska Svetovalna Slu`ba),
Ksenija Mleku` – Svetovalna Slu`ba Vrtec, Ivanka
Loren~i~ – 1. Vzgojno Izobra`evalno Obdobje, Julijana
Merklin – 2. VIO, Nata{a Petek – 3. VIO, Darinka
Krajnc – podru`nica Lokavec in (~lani raz{irjenega tima)
Ai{a Napast – u~enka, ga. Lidija Zelenik, g. Milan Rajter,
g. Fran~ek Ruhitel - predstavniki Sveta star{ev.
Kot `e re~eno, Vam bomo s podrobnimi informacijami
postregli z izredno {tevilko {olskega glasila.
Vsem star{em hvala za preteklo in bodo~e sodelovanje na
podro~ju »Vzgojnega« na~rta.
Boris Mlakar
ravnatelj

ZBIRANJE KARTONSKE EMBALA@E ZA TEKO^A @IVILA – TETRAPAK
Tudi letos v vrtcu, na {oli in na podru`nici Lokavec od 3. marca do 30. maja zbiramo kartonsko embala`o za
teko~a `ivila (embala`a Tetra Pak). Otroci od doma v vrtec oz. {olo prina{ajo prazno (splahnjeno, splo{~eno)
embala`o mleka in sadnih sokov.
Akcija zbiranja tetrapaka je bila uspe{na `e lansko {olsko leto, saj je vrtec osvojil prvo mesto, pri zbiranju pa so se
zelo izkazali tudi {olarji. Tudi tokrat velja povabilo vrti~karjem in u~encem ob pomo~i in sodelovanju star{ev,
dedkov, babic ter vseh krajanov, da z zbiranjem pripomoremo k bolj ~istemu in prijaznemu okolju.
Ne glede na to, iz ~esa je embala`a sestavljena in kolikokrat jo lahko uporabimo, enkrat postane odpadek. In
odpadki so ena od velikih skrbi razvitih ter nerazvitih okolij in dru`b.
Po tem, ko je tetrapak embala`a izpolnila svojo koristno vlogo pri hranjenju `ivil in je pri potro{niku postala
odpadek, jo lahko recikliramo v uporabne proizvode, kot so: lepenke, tlakovci, ovojni papirji in toaletni papirji,
pisarni{ki materiali in podobno.				
Koordinatorice: K. Mleku`, R. Fras, P. Kastelic
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EKOPROJEKT v vrtcu:

Zdravo `ivljenje - zdrava prehrana
Vrtec Sveta Ana `e drugo leto sodeluje v projektu eko{ola
kot na~in `ivljenja. Zato smo si v leto{njem letu 2007/
2008 zadali cilj, da podpi{emo ekolistino in se tako
priklju~imo ustanovam, ki tekmujejo za ekozastavo.
Tematski sklop, ki smo ga letos podrobneje obdelali
smo poimenovali: ZDRAVO @IVLJENJE− ZDRAVA
PREHRANA. V projekt so vklju~ene vse skupine vrtca:
Mehur~ki, Son~ki, [kratki, Miki mi{ke in Bonbon~ki.
Na{ namen projekta je osve{~ati otroke in posredno tudi
star{e o pomenu zdrave prehrane v zgodnjem otro{tvu,
ki je popotnica za celo `ivljenje.
Otroci so spoznavali sadje in zelenjavo. Sre~ali so se s
~ebelarjem, se navajali na u`ivanje medu in spoznavali
njegov pomen za zdravje. Sodelovali so pri pripravi
sadnih in zeli{~nih napitkov ter pri pripravi regratove
solate in medu iz regratovih cvetov.
Otroci vsakodnevno skrbijo za urejeno in ~isto okolje,
razvr{~ajo odpadke, se dovolj gibljejo na sve`em zraku
in redno izvajajo osebno higieno.

Mal~ki na sve~ani prireditvi
Ob svetovnem dnevu zdravja (7. 4. 2008) smo izvedli
ekodan z zeli{~arko, ob dnevu Zemlje (22. 4. 2008)
smo povabili pravlji~arko z ekopravljico, posadili
drevo in v popoldanskem ~asu na sve~ani prireditvi v
Kulturnem domu Sveta Ana podpisali ekolistino in se
s tem zadnjim, sedmim korakom priklju~ili vsem, ki
tekmujejo za pridobitev ekozastave v tem {olskem letu.
Ob zaklju~ku leta na~rtujemo {e ekodelavnice s star{i.

Priprava regratove solate pri Son~kih in Mehur~kih
smo dodali {e topel krompir in vse dobro preme{ali.
Solato smo pojedli ob kosilu in lahko si predstavljate
kak{ni komentarji so de`evali (slastno, zelo okusno,
zdravo, ~udovito…). Nad regratovo solato so bili otroci
zelo navdu{eni, zato smo se odlo~ili, da si naslednji~
pripravimo {e med iz regratovih cvetov.

Priprava regratovega medu pri
Son~kih in Mehur~kih
V ponedeljek, 14. 4. 2008 smo v vrtcu pripravljali
regratov med. Najprej smo na bli`njem travniku nabrali
regratove cvetove, jih v vrtcu oprali in skuhali. Cvetove
smo odcedili in teko~ini, ki je ostala dodali {e sladkor
in limonin sok ter ponovno prevreli. Nastal je regratov
med, ki smo ga nalili v steklene kozarce. Naslednji dan
smo izdelali {e nalepke in se pogovarjali o zdravilnih
u~inkih medu.
Prav v tem ~asu smo si v vrtcu pripravili pravo pomladno
solato iz regratovih listov. Otroci so pomagali pri
~i{~enju, spiranju in rezanju regrata ter pri opravilu zelo
u`ivali. Poimenovali so tudi posamezne sestavine in
jih razlikovali po okusu (sol, kis in solatno olje). Solati

RECEPT ZA PRIPRAVO REGRATOVEGA MEDU:
- 300 REGRATOVIH CVETOV,
- 3 L VODE,
- 3 KG SLADKORJA,
- 4 LIMONE.
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Ekodan v vrtcu Sveta Ana

V ponedeljek, 7. 4. 2008 na SVETOVNI DAN
ZDRAVJA smo v vrtcu Sveta Ana izvedli ekodan in
v vrtec povabili zeli{~arko z ekokmetije, Ireno Leni~, s
katero sodelujemo v ekoprojektu `e dalj ~asa. Obiskala
je otroke na Kremberku (Son~ke in Mehur~ke) in nato
{e otroke, ki imajo svoje prostore v O[ Sv. Ana ([kratke
in Miki Mi{ke).
Seznanila jih je z ekolo{ko pridelano hrano. Otroci so
poizku{ali energetsko bogati kruh s semeni, zeli{~ni namaz
in u`ivali pri pitju zeli{~nega napitka. Nad obiskom
zeli{~arke in njenimi izdelki so bili otroci navdu{eni.

DAN ZEMLJE V VRTCU SV. ANA

V torek, 22. 4. 2008 smo v vrtcu v skupinah Son~kov in
Mehur~kov v dopoldanskem ~asu gostili pravlji~arko iz
potujo~e knji`nice, ki je otrokom pripovedovala zgodbo
Drevo Kri{tof.
Nato smo na igri{~u vrtca tudi mi posadili drevo.
Vsi otroci iz vrtcev Sv. Ana in Lokavec so v Kulturnem
domu Sveta Ana v popoldanskem ~asu sodelovali pri
izvedbi sve~ane prireditve ob podpisu Ekolistine, s
katero smo se zavezali, da bomo gradili okolju prijazne
vrednote, skrbeli za okolje in s svojim ravnanjem varovali
naravo. V ta namen je nastala ekohimna z naslovom Mi
smo ekovrtec in logotip vrtca. Avtorica himne je u~enka
O[ Sveta Ana, Nu{a Kacijan. Motiv za logotip je narisal
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otrok iz vrtca Lokavec. Pri estetskem videzu ekolistine
nam je pomagal u~itelj ra~unalni{tva Ale{ Milo{i~.
Na{e prireditve so se udele`ili `upan Silvo Sla~ek,
direktorica podjetja Saubermacher Slovenja Mojca
Letnik, ~ebelar Janez Zemlji~, stanovalci Psihiatri~nega
zavoda Hrastovec iz bivalnih enot Drobtinci, Zg.
[~avnice in Ro`engrunta. Veseli smo bili obiska
predstavnic vzgojiteljic iz vrtca Straden.
Prireditev je povezovala Nata{a Dregari~, Sandi [ijanec je
poskrbel za glasbeno spremljavo, pri izvajanju ekohimne
je pomagala Nata{a Petek, za cvetli~ne aran`maje je
poskrbela dru`ina Brancelj. Da bo prireditev ostala
dokumentirana pa je poskrbel gospod Dvor{ak. Po
kon~ani prireditvi je sledila zakuska z zeli{~nimi namazi,
za katere je poskrbela gospa Mari~.
Ob~ina Sv. Ana je poskrbela za majice za vse otroke
vrtcev Sveta Ana in Lokavec.
Ekohimna vrtca:
MI SMO EKOVRTEC
1. Mi smo eko vrtec,
eko, eko vrtec,
saj `ivimo zdravo
z okoljem in naravo.
2. Sadje, zelenjava
to je hrana prava
bolj kot ~okolada,
ki je le razvada.

3. Mi smo eko vrtec,
eko, eko vrtec,
skrbimo za okolje ,
da smo bolj{e volje.

SKORAJ POZABLJENO

ANINE NOVICE

OD SETVE DO @ETVE - OD ZIBELKE DO GROBA
Tako je zapisala Du{ica Kunaver v svoji knjigi pod naslovom
» [ege in pesmi pod lipo doma~o«. @ivljenje ~loveka je enako
`ivljenju rastline. Od pomladne rasti do poletja, ko oba,
~lovek in rastlina, dose`eta vi{ek svojih mo~i. Po zreli jeseni
oba stopata v zimo svojega `ivljenja, kjer se njuna pot umiri.
A to je le sled enega ~loveka in ene rastline. @ivljenje te~e
dalje in po zimi pride spet pomlad.
Tudi mi `ivimo v tem krogu, ki se iz leta v leto ponavlja. Iz
leta v leto pa se tudi marsikaj spreminja. Ali lahko za trenutek
ustavimo ~as. Ne vem, ~e ga lahko. Ujeti smo v njega, ki se
tudi mogo~e ne `eli ve~ spomniti preteklosti. Pa vendar smo
se pri~eli tudi mogo~e zavedati, da nam ni vseeno, koliko
zapu{~ine v tej obliki bomo zapustili na{im zanamcem. [ege
in navade so zaznamovane tudi pri nas pri Sveti Ani. Skozi
vse letne ~ase, ob delu, praznikih in ob raznih prilo`nostih. V
dolgih zimskih ve~erih so bila dru`enja, ob lu{~enju bu~nih
semen, ~aj`anju perja, predenju volne in lanu. Kroja~i in
~evljarji so hodili na {tere, ko so jih povabili. Pomladni
dnevi, prebujanju narave, pa tudi `alosti, ko so morali neko~
mladi fantje v vojsko slu`iti cesarju. Potem so bile poroke. V
poletju, ~asu `etve, so bile {ege posve~ene raznim opravilom
ob delu. Pesem nikoli ni manjkala. Jesen je pomenila spravilo
pridelkov pod streho. Ob li~kanju koruze, trgatvi in raznih
delih, kjer so povezane navade in {ege, ki so se nekje {e
ohranile. Seveda se pa zadnje ~ase ob raznih praznovanjih
dodajajo tudi razni vlo`ki z vsebino {eg in navad. Ve~krat
pa niso prikazani v tak{nem okolju, kot so se odvijali neko~.
[ege in navade, predvsem delovne, naj bodo izvirne in ne
popa~ene! @elimo si, da bi tudi mi lahko na tem podro~ju,
{e vsaj nekaj ujeli, kar {e lahko. Ljudsko izro~ilo je najve~ji
zaklad. Prazni~ni ~asi in prazniki s svojimi {egami so mejniki v
ljudskem `ivljenju. Spoznanje, da je ~lovek prej znal ohraniti
vse predkr{~anske dedi{~ine. Marsikaj se je spremenilo, ni pa
izginilo iz zakladnice ljudskega izro~ila. Ostaja del narodne
kulturne dedi{~ine. Tudi mi v na{em o`jem prostoru pri

Sveti Ani `elimo ohraniti vse {e `ive~e {ege pri na{ih ljudeh,
ki hranijo v sebi sporo~ila svojih prednikov. Pa naj bo to
zgolj pripoved ali pa ljudska pesem, ki naj bo uvod v zbirki
ljudskega izro~ila, ki ga bomo zapustili na{im zanamcem.
Prav lu{tno je vigred,
ko za~no pti~ke pet.
Vse se veseli,
karkol na svet `ivi.
Spomladi pojejo te drobne ti~ice,
{tinglci, cajzlci in pa sinice.
Med njimi pa pojejo veselo kuku,
saj Bog je ustvaril taku.
Prav lu{tno je polet,
ko za~ne r` cvetet.
Kar polet cveti
jesen pa dozori.
Po polju se ziblje to klasje rumeno,
p{eni~no, ovseno pa tudi r`eno.
V p{enici prepeva prepelica: Prepedu!
Saj Bog je ustvaril taku.
Prav lu{tno je jesen,
v svoj vinograd grem.
To mene veseli,
ko grozdje dozori.
Tam polna se trta sosedi priklanja,
`e ~ri~ek veselo trgatev oznanja.
Fantje pa v hramu veselo pojo,
saj Bog je ustvaril tako.
Prav lu{tno je pozim,
ko za pe~jo sedim
in fajfco v roki dr`im
in pa tobak kadim.
Tako bo minilo to na{e `ivljenje,
siroma{tvo, bogastvo in vse premo`enje,
to truplo pa pojde v to ~rno zemljo,
saj Bog je ustvaril tako.

Fran~ek Ruhitel

NI VSE PRE@IVETO, KAR JE STARO!
Marsikaj lahko po~ne ~love{ka pamet. Marsikaj lahko naredi
~love{ka roka. Ali roka spo{tuje razum? Mogo~e da, mogo~e
ne. Sploh pa takrat, ko se sre~ata dve generaciji. Druga drugi
dopoveduje, kaj je prav in kaj ni. ælovek skozi obdobja
pri~ne vedno bolj dojemati besedo »stari«, » stara«,« starina«
ipd. Mladost polna energije, prezira prihodnost, v kateri se
skriva pojem staranja. @ivljenje neko~ in danes. Dojemanje
preteklosti, ko je {e bilo polno upanja v smelo prihodnost.
Ko smo si z obi~aji in navadami oblikovali tisti na{ mladostni
~as. To pa ni daljna preteklost, ko so bile ~ustvene naveze
v obdobje na{ih dedov in babic {e tako pristne. Ko so {e
pripovedke v ustnem izro~ilu ob dolgih zimskih ve~erih
navdu{evale otroke ob kru{nih pe~eh. Takrat ko je {e `iva
beseda nekaj ve~ pomenila. Ko so bila {e ro~na opravila nekaj
vsakdanjega. Njihov spremljevalec so bila razna orodja in
pripomo~ki. Ali jih {e uporabljamo? V tak{ni obliki ve~ ne.
Ker nam ve~ ne slu`ijo, ni ve~ mesta za njih. To je staro, to je
pre`iveto. A res? Ti si tudi star. Si tudi ti »pre`ivet«? Predmeti

ne znajo govoriti. Ampak imajo neko vsebino. Imajo del
na{e kulture. So predstavniki na{ih prednikov, ki so bili tudi
neko~ mladi. Pa jim je beseda »staro« predstavljala spo{tljiv
odnos, saj njihova vzgoja ni dovoljevala druga~e. Kulturna
dedi{~ina je izginila preko meja za malo vrednosti. [e kar
pa bi lahko ostalo, pa se je zna{lo pod oznako »pre`iveto«.
Kon~alo je na pogori{~u. Mnogokrat zaradi nepou~enosti
prav tiste generacije, kateri je dru`ba namenjala premalo
pozornosti kulturni dedi{~ini slovenskega naroda. Mnogo
je zamujenega. Staro ni modno. Vsekakor pa so {e pri nas
v bli`nji okolici svetle to~ke, ki so vedno bolj naklonjene
dedi{~ini na{ih prednikov. Zaustavimo ~as in spoznajmo
drug drugega tudi na tem podro~ju. Tako bo ostalo {e vsaj
del~ek za na{e potomce. Mogo~e bo lahko njihova roka bolj
sledila razumnim dejanjem, vendar le, ~e bomo znali njim
tudi kaj zapustiti.
Fran~ek
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Razpis na tekmovanje za pridobitev zlate vrtnice

Hortikulturno dru{tvo Maribor obve{~a vse, ki `elijo sodelovati na tekmovanju
za pridobitev zlate vrtnice, da podajo pisne prijave na Hortikulturno dru{tvo
Maribor, Partizanska c. 47, 2000 Maribor.

Utrinki
iz prikaza
preje volne

