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Spoštovani!
Na začetku prejmite lep pozno poletni pozdrav. Kljub muhastemu poletnemu vremenu
upam, da ste sončne in deževne dni izkoristili kar najbolje. Upam, da je bila žetev obilna in
da bo jesenska bera poplačala trud pridnih rok. Prav tako upam, da ste si med poletjem
vsaj malce oddahnili od vsakdanjega dela in si nabrali novih moči. Na tem mestu mislim
prav posebej na vas, ki boste začeli oz. nadaljevali šolanje, kot tudi na vas, ki pridno delate
in si tako »pridelate« tudi zaslužen dopust. Verjamem, da ste ga tudi letos dobro unovčili.
Vsem, ki iščete zaposlitev ali ste kakorkoli razočarani nad njo, želim zvrhano mero sreče in
vztrajnosti.
Spoštovane, spoštovani! V uredništvu novic se je od začetka leta nabralo kar nekaj prispevkov,
na katere vas želimo spomniti. Ob pregledu novic se lahko sami prepričate, da je življenje
naše občine kar pestro. V nekaterih mesecih je še posebej veselo. Res je! V mislih imam
praznovanje občinskega praznika v juliju. Da je bilo ob praznovanju 13. občinskega praznika
živahno, preberite prispevke pod rubriko Utrip našega kraja. Prav tako ne prezrite prispevkov
naših društev, ki soustvarjajo naše skupno glasilo. Hvala vsem, ki sodelujete!
Z željo, da boste v tej številki našli kaj zase in obudili spomine na lepo preživete dogodke, se
poslavljam!
Prijazen pozdrav!
Karmen Kaučič
odgovorna urednica
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Spoštovane Anovčanke in Anovčani!
Poletje se preveša v drugo polovico, čas poletnih dopustov se počasi
zaključuje in kmalu bo tu že jesen in nove skrbi. Kmetje bodo v skrbeh
za spravilo pridelkov, delavce pa bo skrbelo, kaj se bo dogajalo s podjetji,
kjer so zaposleni. Marsikomu se verjetno že danes ob vsakodnevnih
novicah o propadanju tega in onega podjetja porajajo vprašanja: kaj pa
bo z nami, bomo prejemali vsak mesec še redne plače, bomo obstali
na trgu, smo še dovolj konkurenčni? Otroke bo zanimalo, kako bo v

šoli, bodo višji razredi, srednje ali višje šole precej
zahtevnejše od prejšnjih letnikov? Mi na občini bomo
v skrbeh, kako močno bo vsesplošna gospodarska
kriza prizadela naše prihodnje načrte itd. Res je,
prihodnost je negotova in vsak izmed nas se mora
na svojem področju nenehno dokazovati in sproti
vedno znova uveljavljati in potrjevati. V vsaki težki
situaciji pa je treba najti tudi kaj dobrega, kajti vsaka
težka situacija ali problem da posamezniku neke
nove izkušnje. V takšnih razmerah je treba misliti
pozitivno in z optimizmom gledati v prihodnost. Na
koncu se takšen pristop izkaže za pravilnega in to nas
dela modrejše in trdnejše oz. zrelejše.
Anovčani smo na svojstven način pokazali svojo
enotnost, zrelost in odločnost tudi ob praznovanjih
svojega 13. občinskega praznika. Bilo je veliko
odličnih dogodkov, ki so potekali ob našem prazniku,
pa naj so bili organizatorji naša društva, občina ali
posamezniki. V času naših praznovanj nas je obiskalo
tudi veliko znanih osebnosti s področja politike,
gospodarstva in kulture. Zaradi nas, Anovčanov, zaradi
naše povezanosti, dobrosrčnosti in gostoljubnosti, ki
se čuti na vsakem koraku, so od nas odšli dobre volje,
predvsem pa z lepimi občutki. Prepričan sem, da se bo
večina njih ob različnih priložnostih še vračala k nam
na Sv. Ano. To je največ, kar lahko damo mi njim in oni
nam. Ta vzajemen odnos je treba negovati in krepiti
iz dneva v dan na vsakem koraku. Brez ovinkarjenja
lahko z gotovostjo trdim, da smo se izkazali kot
majhna lokalna skupnost, ki zmore in je sposobna
delati velike korake. Zelo sem srečen in ponosen, da
sem lahko župan takšnim ljudem, kot smo na Sv. Ani.
Kljub tem vznesenim besedam pa vem, da na
preteklih uspehih oz. lovorikah ne smemo zaspati.
Predvsem bo treba dobro delati naprej, saj le-to
prinaša nove uspehe. Zavedam se tudi, da mnogi
občani pričakujejo v svojem najožjem okolju, kjer
živijo, kakšno novost ali izboljšavo, ki jim bo pomagala
pri reševanju težav ali jim nudila bolj kvalitetno

bivanje. Trudili se bomo še naprej, da takšne težave
oz. potrebe čim prej zaznamo in jih tudi rešimo. Prav
za to vlagamo veliko proračunskega denarja v nove
kilometre asfaltnih cest, vodovodov, kanalizacij,
pločnikov in drugo javno infrastrukturo, ki jo v kraju
nujno potrebujemo.
Glede na to, da na vseh koncih naenkrat seveda ne
gre, se trudimo po določenem prioritetnem vrstnem
redu vlagati najprej tam, kjer je to najbolj potrebno.
Upam, da nam to uspeva in da tisti, ki še niso prišli
na vrsto, to razumevanje delijo z mano. Vem, da je
včasih težko. Vendar gre, če poslušamo argumente
drugega in skušamo razumeti tudi težave drugih. Prav
zaradi tega se trudim in se bom še naprej, da glavnino
denarja, ki ga imamo na razpolago, vlagamo v
investicije (ceste, vodovode, kanalizacije, pločnike…)
in minimalno v tekočo porabo. Da je temu tako, prav
vsako leto znova dokazujemo z našimi občinskimi
proračuni, kjer se lahko vsak posameznik prepriča,
da približno dve tretjini sredstev namenjamo
investicijam. Prav ta podatek je najboljša tolažba
tistim, ki čakajo na kakšno dejanje s strani občine, da
bodo prišli tudi oni na vrsto. Predpogoj je seveda, da
gre za javni in ne zasebni interes.
Na koncu se želim še enkrat zahvaliti vsem vodstvom
občinskih društev ter posameznikom, ki so kakorkoli
pomagali in sodelovali pri organizaciji naših občinskih
praznovanj. Iskrena hvala pa tudi vam, občanke
in občani, ki ste se s svojimi prijatelji ali sorodniki
udeležili posameznih prireditev. Največ, kar so naši
organizatorji pričakovali, je prav to, da se občani na
posamezne prireditve odzovejo in sodelujejo.
Verjemite, to je bilo za njih največje plačilo in velika
spodbuda za organizacijo programa naslednjega
občinskega praznika.
Hvala vsem in prisrčen pozdrav.

Silvo Slaček
župan
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PORO^ILO S SEJ OB^INSKEGA SVETA
1. redna seja, 23. 11. 2010

Na prvi redni seji je občinski svet obravnaval proračun
občine za leti 2011 in 2012 v prvi obravnavi. Sprejeli
so izhodišča in dopolnitve za pripravo proračuna za
drugo obravnavo.

2. redna seja, 22. 12. 2010

Na tej seji je imel občinski svet za obravnavo zajeten
dnevni red, saj je bilo treba obravnavati 17 delovnih
točk, in sicer:
1. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2011 – druga obravnava, ki znaša
4.093.479
EUR prihodkov in 4.037.845 EUR
odhodkov.
2. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2012 – druga obravnava, ki znaša 3.282.867
EUR prihodkov in 3.351.275 EUR odhodkov.
3. Sprememba Statuta občine Sveta Ana. Se
nanaša na kraj javnih objav. Do sedaj je občina
objavljala svoje predpise v Uradnem listu
Republike Slovenije. S spremembo Statuta pa
bo občina objavljala svoje predpise oz. akte v
Medobčinskem uradnem vestniku (MUV).
4. Sklep o potrditvi letnega programa športa za
leto 2010.
V letnem programu je občina namenila 4.610,00 EUR
sredstev za namene športa .
5. Sklep o potrditvi DIIP-a za investicijo »Ureditev
vaškega jedra Lokavec«.
V Lokavcu se načrtuje izgradnja ureditve centra
Lokavec, ki bo zajemalo ureditev ceste, parkirišč,
pločnikov in ureditev javne razsvetljave. Vrednost
investicije je ocenjena na
498.986,42 EUR. Za
obravnavano investicijo se bo občina prijavila na razpis
pri EU skladih za sofinanciranje.
6. Sklep o potrditvi nove vrednosti točke
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Nova vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča je
0,002648007 EUR. Povečanje vrednosti v primerjavi z
letom 2010 je v višini 2,1 %.
7. Sklep o potrditvi spremembe cen vzdrževanja
pokopališča.
Nove cene za vzdrževanje pokopališča in najem mrliške
veže v letu 2011 so:
- za enojni grob 21,7849 EUR,
- za družinski grob 34,0688 EUR,
- za uporabo vežice v času pogreba 60,8213 EUR.
8. Sklep o imenovanju kandidata za sodnika
porotnika. Za kandidata za sodnika porotnika je bila
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predlagana Marinka Nikl Trojner.
9. Sklep o imenovanju članov v Nadzorni odbor.
V nadzorni odbor so bili izvoljeni naslednji kandidati:
- Ivan Vela- predsednik,
- Feliks Berič-član,
- Viktor Trbovšek-član.
10. Sklep o imenovanju članov v Statutarno pravno
komisijo.
V Statutarno pravno komisijo so izvoljeni naslednji
kandidati:
- Tom Nino Kastelic,
- Dušan Kokol,
- Nataša Lorenčič.
11. Sklep o imenovanju članov v Odbor za družbene
dejavnosti.
V odbor za družbene dejavnosti so bili izvoljeni
naslednji kandidati:
- Dušan Kokol,
- Tom Nino Kastelic,
- Gregor Lasecky,
- Gabrijela Konrad.
12. Sklep o imenovanju članov v Odbor za
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
V odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem so bili
izvoljeni naslednji kandidati:
- Janez Brancelj,
- Roman Režonja,
- Marjan Kramberger,
- Robert Ornik.
13. Sklep o imenovanju članov v Odbor za okolje,
prostor in infrastrukturo.
V odbor za okolje, prostor in infrastrukturo so bili
izvoljeni naslednji kandidati:
- Leon Ruhitel,
- Franc Bruher,
- Viktor Močnik,
- Marjan Bračko.
14. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za
priznanja in nagrade.
V Komisijo za priznanja in nagrade so bili izvoljeni
naslednji kandidati:
- Drago Ruhitel,
- Nataša Dregarič,
- Roman Režonja,
- Angela Kirbiš.
15. Sklep o imenovanju članov v odbor za
razpolaganje s sredstvi požarne takse.
V Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse so
bili imenovani naslednji kandidati:
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16.

Drago Ruhitel,
Dušan Kokol,
Karl Škrlec.
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda JVI in
VVZ OŠ Sveta Ana.
V Svet zavoda JVI in VVZ OŠ Sveta Ana so bili imenovani
naslednji kandidati:
- Mirjana Senekovič-Nikl,
- Branko Perko,
- Breda Špindler.
17. Sklep o financiranju političnih strank.
Občinski svet je s sklepom določil način financiranja
političnih strank v skladu z Zakonom o političnih
strankah. Sredstva pripadajo tistim strankam, ki so
dobile mandate v občinskem svetu.

3. Redna seja, 09. 03. 2011

1. Poročilo organizatorjev o stroških volilne
kampanje.
Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve 2011 so
morali podati poročila o višini porabljenih stroškov. Občina
pa jim v sorazmerju z dobljenimi glasovi na volitvah povrne
del stroškov. Slovenski ljudski stranki pripada 83,05 € in
Liberalni demokraciji Slovenije 47,52 €.
2. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN.
3. Pravilnik o spremembi Pravilnika o finančnih
pomočeh za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
V obeh pravilnikih je bila sprememba v členu, ki govori,
kdo odpira in pregleduje vloge, ki prispejo na razpis.
Do sedaj so to izvajali posamezni odbori za pristojno
področje. S spremembo pa bo to izvajala Strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
4. Sklep o višini subvencije za novorojence v letu
2011.
Občinski svet je potrdil višino subvencije za enkratno
pomoč za novorojence v proračunskem letu 2011, ki
znaša 150,00 EUR.
5. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveta Ana –
skrajšani postopek.
S tem odlokom so se opredelili način in pogoji za
pridobitev sredstev iz naslova koncesijske dajatve.
Občina prek javnega razpisa razdeli namenska sredstva
upravičencem, ki trajno gospodarijo z divjadjo na
območju občine Sveta Ana.
6. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sveta Ana.
S spremembo obravnavanega odloka, se je občinski
odlok uskladil s spremembami zakona s tega področja.
7. Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine
Sveta Ana.
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S spremembo Poslovnika o delu občinskega sveta se je
poenostavil postopek sprejemanja proračuna.
8. Odlok o lokalnem turističnem vodenju – druga
obravnava.
Občinski svet je sprejel Odlok o lokalnem turističnem
vodenju v drugi obravnavi in s tem uredil področje
okrog vodenja turistov po občini Sveta Ana. To smejo
organizirati TIC in Turistično društvo. Vodenje pa lahko
izvajajo le turistični vodniki z licenco.
9. Sklep o pristopu v društvo vinsko turistične ceste
Srednje Slovenske gorice - D VTC –13 SSG.
Občina je pristopila k društvu vinsko turistične ceste
Srednje Slovenske gorice - D VTC –13 SSG, ki deluje
na področju ptujskih občin in se nadaljuje v Slovenske
gorice. Namen vključitve je promocija občine, naših
destinacij in povečati obisk turistov.
10. Sklep o potrditvi letnega programa o izvajanju
ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v
občini Sveta Ana v letu 2011.
S sklepom je občinski svet potrdil program, ki je bil
objavljen v javnem razpisu o izvajanju ukrepov za
pospeševanje razvoja podeželja v občini Sveta Ana v
letu 2011. Razpisana višina sredstev je bila 10.000,00
EUR.
11. Sklep o soglasju k ceni efektivne ure za uporabnika
socialno varstvene storitve »pomoč družini na
domu« v Občini Sveta Ana.
Občinski svet je dal soglasje k ceni efektivne ure za
uporabnika socialno varstvene storitve »pomoč družini
na domu« v Občini Sveta Ana, ki znaša 2,42 EUR/uro.
12. Sklep o finančni pomoči po požaru na poslovno
stanovanjskem objektu.
Občinski svet je določil višino finančne pomoči za
odpravo posledic nastale škode v požaru v Lokavcu, ki
znaša 4.000,00 EUR.

4. Redna seja, 13. 04. 2011

1. Zaključni račun za leto 2010.
Občinski svet je potrdil Zaključni račun za leto 2010,
ki znaša 2.756.162 EUR prihodkov in 3.013.918 EUR
odhodkov.
2. Poslovni načrt izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto
2011.
V skladu z zakonodajo iz področja obveznih javnih
gospodarskih služb so občinski sveti dolžni vsako leto
potrditi Poslovne načrte za tekoče leto. V naši občini
so te službe oskrba s pitno vodo in službe s področja
varstva okolja.
3. Poročilo
komunalne
inšpekcije
mestnega
inšpektorata za leto 2010.
V poročilu inšpektorat ugotavlja, da so se kršitve v
primerjavi z letom 2009 povečale. Kršitve so zaznane
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na področju nepravilnega odlaganja oz. ravnanja s
komunalnimi odpadki in neupoštevanja predpisov s
področja varovanja občinskih cest.
4. Pregled varnostne situacije na območju občine
Sveta Ana v letu 2010.
Policija zaznava, da se je število kaznivih dogodkov
v primerjavi z letom 2009 povečalo. Prevladujejo
kazniva dejanja splošne kriminalitete. Delež raziskanih
kaznivih dejanja v letu 2010 je bil 61,29 %.
5. Pobuda o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
Občinski svet je obravnaval pobudo o ustanovitvi
skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki
bi deloval na območju občin iz Slovenskih goric, torej
bi se ločil od mestne občine Maribor. Združile pa bi se
redarske službe in komunalna inšpekcija v en organ.
6. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in projektov v Občini Sveta Ana.
Na področju delovanja kulturnih društev in organizacij
v občini Sveta Ana je občinski svet sprejel novi
Pravilnik iz tega področja, saj se je do sedaj uporabljal
še pravilnik iz skupne občine Lenart.
7. Sklep o potrditvi DIIP-a za investicijo »Ureditev
kmečke tržnice«.
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Občinski svet je dal s potrditvijo Dokumenta o
identifikaciji investicijskega projekta zeleno luč za
pričetek investicije »Ureditev kmečke tržnice« pri Sveti
Ani. Z realizacijo tega projekta se bo dokončno uredil
center Svete Ane. Na lokaciji sedanjega Vinotoča Polič
bo nastala ploščad, na kateri bo tržnica. Na lokaciji
sedanje preše pa bo novi objekt s pokrito tržnico in
prešo.
8. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občine Sveta Ana – (prva obravnava).
Na področju opremljanja stavbnih zemljišč se
predvideva kar nekaj sprememb. Namreč občine smo
dolžne uskladiti občinske predpise z zakonom s tega
področja, ki narekuje spremembe.
9. Odlok o komunalnem prispevku v občini Sveta Ana
- (prva obravnava).
Sprememba Odloka o komunalnem prispevku je prav
tako prilagajanje državnim predpisom. Za občane bo
največja sprememba pri višini odmere komunalnega
prispevka. Občina ima sedaj v pripravi do drugega
branja odloka nekaj izračunanih variant, ki bodo
pokazale, katera varianta bo najprimernejša.
Viktor Kapl

KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO

ANINE NOVICE

ČEBELE IN FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA
Tako smo lahko letos spomladi prebrali iz medijev.
Gornja Radgona, 21. 04. 2011
Iz Pomurja poročajo o dveh novih pomorih čebel. V
zadnjih petih dneh so se čebele zastrupile že na sedmih
lokacijah. Kaj mori čebele, bo znano po laboratorijski
analizi odvzetih vzorcev.
Murska Sobota, 25. 04. 2011
Vzrok za povečano odmrtje pašnih čebel, o katerih
v zadnjih dneh množično poročajo iz Pomurja, je po
prvih analizah in pregledih na terenu v prisotnosti
klotianidina, ki ga je mogoče najti na semenu koruze.
Do sedaj izgubili že več kot 200 panjev,…
Bakovci, Kobilje, Orehovski vrh, Rakičan, Dolga vas,
Radenci,…
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA (v nadaljevanju FFS)
Po definiciji FAO iz leta 1986 so pesticidi (FFS)
nestrupene kemijske spojine za uporabo v kmetijstvu,
ki preprečujejo škodo, zatirajo ali nadzirajo katerekoli
nezaželene vrste rastlin ali živali, ki zmanjšujejo količino
ali kakovost kmetijskih pridelkov med njihovo pridelavo,
predelavo, skladiščenjem, prevozom ali prodajo.
KAKO DELUJEJO FFS NA ČEBELE?
Ko čebele letajo in obiskujejo cvetove ter s tem nabirajo
medičino in cvetni prah, pogosto pridejo v stik s
strupenimi kemikalijami, ki jih kmetijski pridelovalci
uporabljajo v kmetijski proizvodnji.
Največkrat se dogaja, da ta FFS zastrupljajo čebele
nabiralke, tj. pašne čebele. Mrtve čebele ostajajo zunaj
in s strupom ne zastrupijo še ostalih čebel v panju.
Čebelja družina je oslabljena, ker je izgubila pašne
čebele, vendar pa ostane pri življenju.
Včasih lahko vidimo pred čebelnjakom mrtve ali
umirajoče družine, kajti nekateri pesticidi ubijajo čebele
nabiralke, panjske čebele in tudi zalego. Za takšno
čebeljo družino, na žalost, ni pomoči.
Kemična sredstva lahko ubijajo čebele na tri načine:
kontaktno, želodčno in inhalacijsko. Ko je strup v
telesu čebele, ta deluje na več načinov. Če prizadene
samo prebavila, te ne delujejo več pravilno, čebele se
ne morejo več hraniti in odmrejo od lakote ali pa se
izsušijo. Takšne čebele imajo navadno napet zadek.
V kolikor deluje strup na živčni sistem čebel, se te ne
morejo gibati z nogami, krili in ne morejo prebavljati.
Čebele izgubijo sposobnost orientacije, zato se ne
morejo oskrbovati s hrano in vodo ter tako posredno
umrejo zaradi lakote in izsušitve.
Fitofarmacevtska sredstva, s katerimi zatiramo

škodljive organizme v kmetijstvu, spadajo med
strupe. Strupenost posameznih FFS izražamo z
LD50 vrednostjo, ki jo za vsako sredstvo določijo na
poskusnih živalih, najpogosteje na podganah in to s
krmnimi poskusi. Le- ta izraža letalno, tj. smrtno dozo
pesticida, ki bo v 24 urah usmrtila 50% populacije.
FFS glede na nevarnost za čebele delimo v štiri skupine:
1. skupina : ima LD50 od 0,001 do 1,99 mikrogram/
čebelo, kar pomeni zelo visoko strupenost. Teh sredstev
ne smemo uporabljati v času cvetenja. Za čebele so
nevarna tudi 10 ur po tretiranju. Dostop čebel do
območij, tretiranih s takšnimi sredstvi ni priporočljiv še
nadaljnjih 5 dni.
2. skupina: ima LD50 od 2,0 do 10,99 mikrogram/
čebelo, kar pomeni visoko strupenost. Za čebele takšna
sredstva prenehajo biti nevarna po 8 urah od časa
tretiranja.
3. skupina: ima LD50 nad 11,0 mg/čebelo, kar je nizka
strupenost. Za čebele takšna sredstva prenehajo biti
nevarna po 3 urah od časa tretiranja, v kolikor je bilo to
pozno zvečer ali rano zjutraj.
4. skupina: zelo nizka strupenost. Ta sredstva niso
nevarna za čebele, tudi pri direktnem nanosu na telo.
UKREPI V PRIMERU POMORA ČEBEL
V primeru pomora čebel poteka postopek po
naslednjem vrstnem redu:
Čebelar pokliče :
1. Pristojni Center za obveščanje Republike Slovenije na
telefonsko številko 112 .
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2. Pristojni Center za obveščanje RS obvesti o pomoru
strokovnega delavca s področja zdravstvenega varstva
čebel Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) pri
Veterinarski fakulteti, v primeru izven delovnega časa
NVI pa uradnega veterinarja Veterinarske uprave RS;
3. Če strokovni delavec NVI izključi malomarnost
čebelarja oziroma prisotnost kužne bolezni, o tem
obvesti kmetijsko inšpekcijo. V primeru suma kaznivega
dejanja povzročanja škode iz malomarnosti, gre za
pristojnost Policije in se o tem obvesti le-to.
Za vse informacije in pomoč pri ukrepanju pri pomorih
čebel je tudi izven delovnega časa na telefonu 040 436
516 na razpolago Javna svetovalna služba v čebelarstvu.

KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO

Ob~ina Sveta Ana:
Tel.:
Centrala			
@upan			
Tajnik			
Ra~unovodstvo 		
Oddelek za okolje in prostor
ter dru`bene zadeve
Družbene dejavnosti,
kultura in turizem
Turisti~no informacijski
center Sveta Ana
Fax			
E-mail: obcina@sv-ana.si

02/ 72 95 880
02/ 72 95 882
02/ 72 95 886
02/ 72 95 881
02/ 72 95 884
02/ 72 95 887
02/ 70 32 540
02/ 72 95 885

Nepravilna raba fitofarmacevtskih sredstvih se
kaznuje z globo od 800 do 20.000 evrov za
pravne osebe ter z globo od 400 do 800 evrov za
posameznike (kmetovalce).

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.

SPOROČILO ZA JAVNOST

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

MKGP ZNOVA OPOZARJA NA PRAVILNO RABO FFS
Ljubljana, 21. 4. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v zvezi s padci čebel v Pomurju
znova opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih
sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo
vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi,
še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna
raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje,
vključno s čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju
čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so
označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim
znakom.
Obveznosti vseh uporabnikov FFS v zvezi z varstvom
čebel so:
– cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času
tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena
oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo
FFS dosegel,
– uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je strogo
prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
– uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času
cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času od
dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim
vzhodom.
DuK
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Delovni ~as:
Ponedeljek, sreda, ~etrtek:
Od 8.00 do 10.00 ure.
Torek, petek:
V Lenartu od 7.00 do 10.00 ure.
Tel.: 02/729-0940
Zdravstvena ambulanta Sveta Ana
Tel.: 02/70-32-298
Mobitel: 031-224-323
Zdravnik:
Mitrovi} Ivan, dr. med. spec. dru`. med.
Ordinacijski ~as:
Ponedeljek
od 14.00 do 19.00 ure.
Sreda
od 8.00 do 14.00 ure.
Petek
od 8.00 do 13.00 ure.
Zdravstvena ambulanta Lenart
Tel.: 02/72-91-865
Mobitel.: 031-224-323
Ordinacijski ~as:
Torek
od 8.00 do 14.00 ure.
^etrtek
od 14.00 do 20.00 ure.
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PO KOROŠKEM
Pričakalo nas je lepo sobotno jutro, na državni praznik 25. junija. Zbrali smo se člani TD Sveta Ana
in še nekaj prijateljev, ki so se nam pridružili iz drugih krajev, saj radi prihajajo na naše prireditve, ki
jih prirejamo pri Sveti Ani. Izbrali smo si enodnevno ekskurzijo po Koroški. Za vsakega je bilo nekaj.
Za prave kmetovalce, gostince, ljubitelje dobre kapljice, lovstva, kulturne dediščine in tehnike.
Prvi postanek je bil na elektrarni Fala.

Tukaj je že nekaj let tehnološki muzej. Ob strokovni
razlagi vodiča smo spoznali razvoj pridobivanja
energije skozi stoletja na reki Dravi. Sledila je
malica. Krenili smo po Koroški dolini. Počutili
smo se varno, saj nas je budno oko voznika Petra
Breznika pripeljalo na dvorišče kmetije Klančnik.
V vasi Podklanec na 360 metri nadmorske višine
se razteza na 90 ha velika kmetija, seveda skupaj
z gozdovi. Kmetija leži, kjer se stikajo tri doline;
Mežiška, Dravska in Mislinjska.
Zgodovina
Klančnikov sega v 18. stoletje. V 150 let stari
velbani kleti smo bili postreženi s suhomesnatimi
izdelki in njihovim moštom (za nas je to kukla).
Mladi gospodar Marko nam je predstavil svojo
dejavnost. Letno jih obišče okrog 8000 izletnikov.
S turističnim vlakcem smo se odpeljali v hrib. Tam
nas je pri lovski koči sprejel stari gospodar Jože.
Bogata zbirka trofej. Imajo tudi apartma, kjer
lahko preživijo dopustniki nekaj dni. V oboru, ki
je na 70 ha smo lahko videli številne damjake in
muflone.
Ukvarjajo se z govedorejo. Proizvodnjo mleka
jim omogoča robot, ki brez prisotnosti rok
opravi vsa opravila.
Naslednja postaja so bile Libeliče. Pričakala
nas je 85-letna vodička. Do podrobnosti nam
je razložila zgodovino Libelič. V kraju je bila
vseskozi učiteljica.

so nekoč kmetje obdelovali vse ročno. Prav na
skednju poleg župnišča so ohranjena vsa orodja
skozi vse štiri letne čase. Vredno ogleda, marsikaj
poučnega tudi za nas. V župnišču je muzejska
zbirka, ki priča o zavednosti Libeličanov o
priključitvi k Jugoslaviji in izničenju plebiscita.
Stara črna kuhinja govori o življenju njihovih
prednikov na Koroškem. Prekratek je bil čas,
za tistega, ki se želi do podrobnosti dotakniti
preteklosti naše dediščine oziroma zgodovine.
Pot smo nadaljevali nazaj proti Dravogradu.
V Šentjanžu v hotelu Korošica nas je pričakalo
kosilo. Ekskurzijo smo potem nadaljevali v
pivovarni Človeška ribica v Trobljah pri Slovenj
Gradcu. Pivovarna v zasebni lasti nam je
ponudila tri okuse piva. Pivo smo degustirali.
Možen je bil tudi nakup. Izlet oziroma ekskurzijo
sta popestrila tudi harmonikarja Rolov Hanc in
Perkov Janez. V poznih urah smo se vračali proti
domu. S prijetnimi vtisi smo tako praznovali
obenem naš državni praznik, 20. obletnico še
vedno mlade države. Odločili smo se, da bo od
sedaj naprej vsakoletna ekskurzija TD na dan
državnosti 25. junija.
Franček

Popeljala nas je v cerkev Sv. Martina, ki je bila
zgrajena leta 1106. Ogledali smo si kostnico.

Tu so shranjene kosti umrlih iz grobov.
Pokopališča so bila premajhna. V Libeliče so
prinašali mrliče iz Mežiške doline, pa tudi
nekoč iz Suhe v Avstriji. Tako so mogli prekopati
grobove, kosti pa shraniti. Najbolj so razširjene
kostnice prav v alpskih deželah. Razgledovali
smo se proti avstrijskim hribom. Bili smo le
streljaj od državne meje. Na prostranih poljih

Člani TD SV. Ane na izletu
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Č E B E L A R S KO D RU Š T VO

V februarju smo izvedli predavanje na temo bolezni
čebel. Predavala je mag. Vida Lešnik, dr. vet. Takšna
predavanja pomagajo članom pri obnovitvi znanj in
seveda pri seznanitvi z novimi grožnjami, ki pretijo
čebelam.

Redni občni zbor ČD Sveta Ana 2011

(foto AZ)

Čebelarji ČD Sv. Ana smo v letu 2011 do Aninega
tedna postorili pomembna dela v svojih panjih in se
kot prejšnja leta dodatno izobraževali na področju
čebelarjenja in pridelave ter predelave čebeljih
pridelkov.
Konec januarja tega leta smo izvedli redni letni občni
zbor. Ob prisotnosti večine članov so se občnega
zbora udeležili še podžupan Drago Ruhitel ter Majda
Janežič in Srečko Ploj, oba člana večnamenske kmetije
Rožengrunt.

Ob rednem programu je razprava potekala o
vključevanju otrok v društvo preko čebelarskega
krožka in možnostih postavitve čebelnjaka v bližini
šole. Želja vodstva čebelarskega društva in članov je
namreč povečati število aktivnih članov. Seznanitev
s čebelarjenjem v otroštvu je marsikateremu članu v
zrelih letih pomagala, da se je odločil za čebelarjenje.

15. maja smo se pod vodstvom predsednika društva
Jožeta Kolariča odpravili na ekskurzijo. Letos smo
se podali na območje Bizeljskega. V kraju Podplat
smo si ogledali čebelarstvo Silva Podplata. Ogledali
smo si točilnico medu in avtomatizirano napravo za
odkrivanje voščenih pokrovčkov iz satov. Predstavili so
nam muzej in v predavalnici smo si ogledali krajši film
o čebelah. Sledil je ogled in nakup v njihovi trgovini z
izdelki medu in raznovrstnimi pridelki iz medu.
Sledili so ogledi različnih vinogradniških družin.
Ogledali smo si značilno vinsko klet v repnicah. Repnice
družine Najger obsegajo okrog 200 m² in so posebnost
na slovenskem področju. Z vsemi postanki in ogledi
smo izlet zaključili v zgodnjih večernih urah.
Kot prejšnja leta smo tudi letos na društvu pomagali
pri razdeljevanju sredstev za zatiranje varoje.
Nacionalni veterinarski inštitut je preko pooblaščenih
veterinarjev poskrbel za brezplačno razdelitev zgoraj
omenjenih sredstev, ki jih moramo znati čebelarji
pravilno uporabiti.

Glavna sezona pridelave medu je za nami, vremenske
razmere so bile letos dobre, kar nam je omogočilo
lepo bero medu. Pred nami je pomembno obdobje, ko
moramo poskrbeti za dobro in zdravo stanje v panjih
ter primerne zaloge hrane za čez zimo.
Naj medi!					

AZ

VANDALIZEM VANDALIZEM VANDALIZEM
Most ob otvoritvi in nekaj dni po otvoritvi; ostala so »samo« obešala od korit za rože
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Društvo vinogradnikov Sveta Ana
Tudi v jubilejnem letu delovanja društva vinogradnikov smo
si zadali določene cilje, ki jih želimo uresničiti. Tako smo
tudi letos marca organizirali ocenjevanje vin letnik 2010.
Čeprav je bilo leto 2010 zelo neprijazno in muhasto, smo
uspeli pridelati zelo imenitna vina. Ocenili smo 51 vzorcev,
ki so dosegli povprečno oceno 18,02. Najboljši med vsemi
vini je bil Traminec Marije in Milana Eder z oceno 18,43.
Organizirali smo tudi izlet po kleteh vinogradnikov Svete
Ane. Obiskali smo tri kleti. Najprej sta nam odprla vrata svoje
kleti Karla in Jože Majcenovič. V čudoviti kleti smo poskušali
njihova odlična vina, zraven tudi nekaj prigriznili. Nato smo
obiskali klet Feliksa Beriča. Tudi tam smo poskusili nekaj zelo
dobrih vin. Cilj teh obiskovanj ni samo obiskovanje velikih
kleti, temveč tudi druženje. Na koncu smo še obiskali klet
družine Senekovič v Frolehu. Mladi gospodar Emil nas je prav
tako z veseljem povabil v njihovo čudovito klet. Tudi tam
smo poskusili nekaj odličnih vin. Družina Senekovič nam je
pripravila zasluženo večerjo, s katero smo tudi zaključili naše
druženje ob dobri kapljici. Na občnem zboru smo podelili
priznanja za ocenjevanja vin letnika 2010 in priznanja za
posebno pomoč društvu v 10. letih delovanja. Posebna
priznanja so dobili: svetovalec kmetijsko svetovalne službe
g. Franci Ornik, g. župan Silvo Slaček in dolgoletni blagajnik
Milan Eder. Ogledali smo si tudi fotografije, ki so nastale
skozi 10-letno obdobje delovanja.

Organizirali smo tudi strokovno predavanje na temo zelena
dela v vinogradu. Zbrali smo se na kmetiji Šenveter na
Dražen Vrhu. Predavanje je vodil naš dolgoletni mentor g.
Andrej Rebernišek. Nato smo se odpravili tudi v vinograd.
Tam smo se tudi praktično izobrazili o zelenih delih (pletev)
v vinogradu. Osredotočili smo se tudi na strukturo tal, ki je
zelo pomembna za razvoj vinske trte.
V juniju smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v sosednjo
Hrvaško Zagorje. Najprej smo obiskali Sveti križ, kjer smo
si ogledali etnološko zbirko in razstavo karikatur. V vinoteki
društva vinogradnikov smo imeli degustacijo njihovih vin. Pot
smo nadaljevali v znano romarsko središče Marija Bistrica.
Tam smo si ogledali romarsko cerkev. Nato smo obiskali
posest Libertin. Tam smo si ogledali stvari, ki so bile za nas
zelo zanimive in poučne. Gospodar nam je predstavil tudi
vizijo, ki jo ima to posest. Ta je zanimiva tudi zaradi pridelave,
ki je z letošnjim letom prešla v popolno ekološko pridelavo
.Ogledali smo si tudi vinsko klet in opravili degustacijo vin.
Tako smo vinogradniki s sodelovanjem na našem občinskem
prazniku prvo polovico naših zadanih nalog že opravili. Zato
se moramo spočiti in si nabrati novih moči za aktivnosti, ki
nas še čakajo.
Predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana,
Miroslav Šenveter
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DELO DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Društvo je 17. aprila izvedlo občni zbor v gostilni
Eder–Kramberger, katerega se je udeležilo 133
članov društva. Podana so bila poročila predsedstva
in nadzornega odbora. Po uradnem delu je sledilo
druženje ob glasbi.
Na povabilo šahovske sekcije, ki deluje v okviru društva,
je velemojster Mor odigral simultanko s štirinajstimi
šahisti iz vseh društev, ki delujejo na območju upravne
enote Lenart. Rezultat so bili štirje remiji, ostale zmage
so bile v korist velemojstra.
Letošnje leto smo pričeli s programom, ki se izvaja na
ravni države, in sicer Starejši za starejše. Poverjeniki
društva bodo tako obiskali starejše občane nad 70
let. Namen obiska starejših je morebitna pomoč pri
vsakdanjih opravilih.

Obiskali smo tudi dve naši članici, ki sta slavili častitljivo
starost, in sicer 90 let. S skromnim darilom in šopkom
smo jima zaželeli še obilo zdravja.
Obdarili smo tudi zakonca Jožeta in Silvo Padovnik, ki
sta slavila diamantno poroko.
Nato smo se 11. junija odpravili na Primorsko, kjer smo
si ogledali Koper z vsemi znamenitostmi.
Tako kot vsako leto je društvo v sklopu občinskega
praznika organiziralo streljanje z zračno puško na
strelišču pri Ivanu Breznik v Kremberku in kolesarjenje
po poteh občine Sveta Ana.
Vse dejavnosti so plod dela celotnega upravnega
odbora in vseh poverjenikov.
Predsednik društva
Milan Bauman

UTRIP NAŠEGA KRAJA

5. Anina paleta ‒ uvod v praznovanje občinskega praznika

Letos se je začetek praznovanja začel z
likovno umetnostjo, kot že pet let zapovrstjo.
Organizator je bila Likovna sekcija TD Sveta
Ana z Danijelom Ferlincem na čelu, ki že
vsa leta neutrudno skrbi, da vse poteka,
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tako kot si zastavijo. Letos se je pri Sveti Ani
zbralo 18 likovnih ustvarjalcev. Danijel pove:
»Prva Anina paleta je privabila k Sveti Ani 42
ustvarjalcev, skozi ta leta pa smo na podlagi
selekcije izbrali skorajda stalne avtorje, ki
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vsa leta radi prihajajo k nam. Vsako leto se
trudimo ustvarjati v mednarodni zasedbi.«
Tako so tudi letos umetniki prišli iz domala
vseh koncev Slovenije, Avstrije, Madžarske
in Rusije. Vsako leto umetniki ustvarijo po dve
deli; ena je tematika Sv. Ane, druga pa prosto.

Ustvarjalci pri delu

Predavanje Antona Komata o ogroženi prehranski varnosti Slovenije
Aktivist in ekolog Anton Komat je zelo nazorno
predstavil posledice globalizacije, ki jih je s svojim
načinom življenja ustvaril človek sam. Občankam
in občanom je na še posebno humoren način
predstavil slabosti potrošništva, ki je v današnji
družbi preseglo vse meje. In da smo Slovenci
glede na površino nakupovalnih centrov na
prebivalca sploh prvi na evropski lestvici.
Opozoril je na nevarnost uporabe plastike,
saj je čedalje več hrane pakirane v plastično
embalažo, ljudje pa smo steklo, alufolijo, les
ipd. zamenjali za nafto oz. PVC. Poudaril je tudi
pomembnost ločevanja odpadkov ter pridelave
sadja in zelenjave kar doma, saj imamo Slovenci
na podeželju za slednje odlične možnosti, tako
pridelana sadje in zelenjava pa sta vsekakor
bolj zdrava. Navzoče je pozval k aktivnosti v
smislu ekološke osveščenosti in delovanja za
zanamce v stilu »premakni se sam, sicer te bodo
premaknili drugi«.

»TU SEM DOMA«
Prireditev je že tradicionalna ob občinskem prazniku
in vedno dobro obiskana. Letos je bila še posebej
slovesna, saj so jo z obiskom počastili domala vsi
župani sosednjih občin ter dr. Milan Zver, bivši minister
za šolstvo ter evropski poslanec. Prireditev se je začela
s slovensko himno, ki jo je slovesno zapel Cerkveno
prosvetni mešani pevski zbor KD Sv. Ana pod vodstvom
Natalije Šijanec. Župan Silvo Slaček je zbranim
gostom in občanom čestital in izrazil ponos in veselje
ob praznovanju občinskega praznika ter predstavil
nekatere pomembnejše dosežke v občini v enem letu.
Zbrane je nagovoril tudi častni gost, dr. Milan Zver, ki je
pohvalil razvoj občine ter izrazil veselje ob dokončanih
ter začetih projektih v občini. Prav posebej je še
poudaril, da »je zgodovina Slovencev zgodovina, ki jo

bomo radi pripovedovali našim vnukom«. Spomnil je
tudi, da je Slovenija kljub trenutnim razmeram država,
na katero moramo biti ponosni. Prav tako moramo biti
ponosni na slovenski jezik in na šolstvo, ki slovenski
jezik ohranja, saj nas je »že za časa Trubarja oblikovalo
in pomembno ohranjalo tako našo kulturo kot jezik sam,
saj smo Slovenci obstali sredi velikih narodov in kultur,
ki jih danes ni mogoče več najti na zemljevidu.«
Župan Silvo Slaček je ob občinskem prazniku podelil
tudi nagrade nadarjenim dijakom in študentom, in sicer
je bilo nagrajenih 7 dijakov ter 11 študentov, ki so v
minulem šolskem letu dosegali nadpovprečne rezultate.
Nagrajeni dijaki so: Miha Vrbnjak, Vesna Ferenc,
Milan Ketiš, Davorin Duh, Katja Breznik, Mateja Hazl,
Barbara Mlasko in nagrajeni študenti: Urška Kocbek,

13

14

UTRIP NAŠEGA KRAJA

ANINE NOVICE
Doroteja Ketiš, Mojca Potočnik, Brigita Vrabec, Valerija
Zemljič, Vladka Jauk, Damjana Rehar, Jasmina Rehar,
Andrej Polič, Tjaša Lea Simonič, Nina Pomberg. Prav
tako je bila nagrajena Ekipa malega nogometa Lokavec
za športne uspehe. Kulturno prireditev so z ubranim
petjem obogatili Cerkveno prosvetni mešani pevski
zbor, Završki fantje, instrumentalno pa Sara Urbanič
na klavirju, Trio triangel s klavirskimi harmonikami. Na
literarnem natečaju nagrajeni spis je prebrala Sabina

Majerič, v katerem kritično presoja naš odnos do
domovine, slovenščine in narodnega ponosa in tako
morda komu dala povod za razmislek o domovini.
Prireditev ob občinskem prazniku se je zaključila v
občinski avli, kjer je Društvo kmečkih žena in deklet
Sv. Ana pripravilo pravo pojedino za oko in želodec.
Seveda pa sredi Slovenskih goric ni manjkala žlahtna
kapljica, za katero so pridno skrbeli družinski člani
kmetije Gundel-Šenveter.

Župan Silvo Slaček z nagrajenci

Dr. Milan Zver
med člani občinskega sveta
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ŠPORTNO OBARVANI OBČINSKI PRAZNIK
V sklopu občinskega praznika so potekale tudi
številne športne prireditve; tekmovanja v odbojki
na mivki med moškimi in ženskimi ekipami v
Lokavcu, turnir v malem nogometu v med zaselki
občine, športni ribolov, gasilske športne igre,

nogometni derbi med veterani, turnir v namiznem
tenisu, športne igre mladih, turnir v badmintonu,
streljanje z zračno puško, ulična košarka,
kolesarjenje. Tako je lahko vsakdo, v katerem je
še kaj športnega duha, izbral in našel kaj zase.

KONJENICA PO POTEH SVETE ANE
Posebej letos smo delček poti ob mejah občine
spremljali konjenike Društva konjenikov Srebrni
jezdec. Letos se je zbralo 35 konjenikov iz domače
in sosednjih občin. Ta tradicionalna ježa je bila
osma po vrsti, vsako leto pa najdejo drugo pot v
občini. Pot je bila dolga približno 35 km. Začeli
so na TK Mihelič, kjer so se za zajtrk okrepčali

z gobovo juho in ajdovimi žganci. Spodbudne
besede ob začetku pohoda je povedal župan
Silvo Slaček, zbrane konjenike pa je prav tako
pozdravil predsednik društva Herman Vakej ter
jim želel varno in prijetno pot. Za prijetno pot so
ob poti poskrbele tudi kmetije, ob katerih so si
konjeniki ter njihovi konji lahko odpočili.

Konjeniki na kmetiji Weinhandl na Dražen Vrhu na prvem daljšem počitku
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LIBERIJA MALO DRUGAČE
Zahodnoafriška država Liberija med Slovenci ni
tako dobro poznana, zato je Mladinska kulturna
zadruga na Sveto Ano povabila domačina iz
Lenarta Ernesta Keleko Boakaia, ki je množici
predstavil deželo, v kateri je odraščal, dokler ga
državljanska vojna ni pregnala v sosednjo Gano,
kjer je doštudiral. Liberijo je predstavil kot deželo
mladih ljudi in bogato kulinarično ponudbo. Žal, je
v to deželo posegla 14-letna državljanska vojna za
bogata naravna nahajališča rude in dragih kamnov,
ki je terjala vsaj 200.000 življenj. Posledično manjka
zelo veliko izobraženih ljudi, ki jih je vzela vojna.
Prav tako je veliko osirotelih otrok, ki so izgubili
domala vse sorodstvo v državljanski vojni. Po koncu
vojne o izvolili prvo predsednico, ki je sedaj tudi na
pomembnem položaju v Haagu. Življenje še danes ni
enostavno, ljudje živijo iz dneva v dan, saj jih je 85
% samozaposlenih. Veliko jih je nezaposlenih, saj so
plačila zelo nizka, zavarovanje še vedno ni urejeno.
Prvi in edini šport je nogomet, prva in edina zabava
je seveda ples v ritmu bobnov in glasba z zelo
poslušljivimi napevi. Svoje vodovodne vode nimajo,
ampak jo vsak dan tovorijo iz zbirališč Združenih
narodov. Prehrana je skromna, saj je riž kot glavno
živilo na jedilniku vsak dan, uporabljajo pa veliko

Utrinek večera
eksotičnih rastlin za pripravo svoje hrane npr. palma,
kikiriki, ingver, … Prebivalstvo je večinoma krščanske
veroizpovedi, muslimanov ter drugih veroizpovedi je
malo.
Zaokrožena celota potopisnega predavanja se je
zaključila v poizkušanju riža z mesom ter napitkom
iz ingverja, pred tem pa so množico zazibali v ples
udarni ritmi bobnarjev.
Suzana R. Breznik

Otvoritev mostu čez reko Ščavnico na cesti RIII-730
V okviru prireditev 13. občinskega praznika
občine Sveta Ana je bila v petek, 22. julija,
otvoritev novozgrajenega mosta čez reko
Ščavnico.
Most je zgrajen tako, da je prometno bolj varen,
širši in ima ločeno kolesarsko stezo. Posebej
pomembno pa je to, da ob večjih nalivih ne bo
več poplavljen.

Glavni investitor je bila Republika Slovenija,
ker gre za državno cesto tretjega reda. Občina
je sodelovala v manjšem deležu pri izgradnji
kolesarske steze.
Otvoritve se je ob prisotnosti velikega števila
domačinov udeležilo kar nekaj uglednih gostov
iz slovenskega političnega vrha. Kot osrednji
govornik je bil direktor DRSC g. Gregor Ficko
s svojo ekipo in župan občine Sveta Ana Silvo
Slaček. Od poslancev Državnega zbora RS sta
se otvoritve udeležila Milan Gumzar in Branko
Marinič. Izvajalca del SGP Pomgrad d.d. je
zastopal predsednik uprave Tadej Ružič s svojo
ekipo, v kateri je bil tudi odgovorni vodja projekta
g. Leon Ruhitel. Po svečanem prerezu traku je še
sledil blagoslov mostu, ki ga je opravil domači
župnik, častni kanonik in dekan Jožef Horvat. Ob
otvoritvi je bil krajši kulturni program, domačini
Zg. Ščavnice pa so pripravili manjšo pogostitev.

Otvoritev mosta (foto: VK)
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Obujanje spominov na otroške dni pri Sveti Ani
Res je. Bila je nedelja, 17. julija 2011. Praznovanje
Aninega tedna. Po 75-ih letih je obujala spomine to
nedeljsko popoldne pri nas gospa Ivanka Mežan. Ko
je bila stara 11 let, je odšla od Svete Ane. Njena mama
Irma Mežan je bila tukaj pri nas učiteljica. Družina je
stanovala prav v prostorih, kjer je sedaj v pritličju
sejna soba društev v občinski stavbi. Kot nam je vsem
poznano, je bila to šolska zgradba že od leta 1848.
Gospo Mežanovo je spremljal gospod Tone Partljič.
Prav on je tudi omogočil, da smo bili lahko deležni
srečanja z vrhunsko gledališko in filmsko umetnico.
Na srečanju gledališčnikov je dejala Tonetu: »Enkrat
bi rada obiskala še Sveto Ano.« Gospod Partljič ji
je v trenutku takrat ugodil in jo popeljal še isti dan
k Sveti Ani. Ob dogovarjanju med našim gospodom
županom in gospodom Partljičem pa je bilo potem
določeno ponovno srečanje tudi z občani v Aninem
tednu. Še kako vitalno, bistrega razuma polno smo
lahko gospo Ivanko dojemali kot nekoč iz njenih
nastopov v gledališču ali v filmu. Leta 1995 je prejela
Borštnikov prstan. Recitirala nam je tudi pesmi
gledališke igralke Mile Kačičeve. Pripovedovala nam
je tudi o njeni življenjski poti. Srečanje z Ivanko
Mežan je doseglo vrhunec poleg preostalih prireditev
v Aninem tednu. Skupaj s Tonetom Partljičem sta
tudi s svojo prisotnostjo počastila naše akademske
slikarje, ki so nam s svojimi deli podarili del likovne
umetnosti. Njihova dela bogatijo občinsko avlo skozi

vse leto. Gospa Ivanka Mežan je bila tudi deležna
krajše predstavitve po panorami naše občine s
strani predsednika TD gospoda Feliksa Berič. Njeni
sošolci so bili Ferlinčeva Slava, Padovnikov Pepek
in Vakejev Francl.
Kaj skriva zgodovina in preteklost, smo doživeli vsi,
kateri smo lahko prisluhnili veliki umetnici gledališča
in filma.
Franček

MOJA RODNA DOMOVINA
Domovina je prvo kar zagledajo otrokove oči in zadnje
po čem naj bi hrepenelo srce.
Lahko pa
se vprašamo, če to še zmeraj drži. Ali srce še zmeraj
hrepeni po glasbi, ki zadoni ob največjih praznikih, ali
se oko še zmeraj zarosi ob pogledu na Triglav?
Včasih se mi zazdi, da Slovenci pozabljamo, da živimo
v svoji domovini in ne le na nekem nedoločenem
koščku zemlje, ki sploh ne šteje. Pozabljamo, da
beseda, ki jo slišijo naša ušesa ni le okras, ampak
jezik, s katerim otrok prvič zakliče mama, jezik v
katerem doni naša himna, ki nas opominja na to
ljubezen, ko vstanemo domovini v ponos. Zanimivo
se mi zdi. kako so domovino čutili njeni pesniki in
pisatelji, pa tudi vsi ostali umetniki. Kako se jim je
slovenščina zdela najlepši jezik, ki je kdajkoli obstajal
in za katerega so se borili s svojimi deli.
Zdaj pa na radiu več ne slišimo veliko slovenskih
pesmi, ampak pesmi drugih jezikov, ki te lahko
opomnijo, da pozabljaš, da si le slovenskega naroda

sin, kot je pel Tomaž Domicelj. Res je, da se v šoli
učiš slovenščine in imaš mnogokrat občutek, da je
sama po sebi umevna. Pa je res? Se morda dedek res
lahko boji, da njegov vnuk ne bo več pel slovenske
pesmi in bil ponosen, kot je sam? Ko postaneš
starejši, pozabiš dejstva o slovenščini, od primer do
odvisnikov, začneš pa spoznavati, koliko ti pomeni
ta » samoumevna slovenščina«. Kako uživaš, ko se
vrneš is tujine in slišiš slovensko besedo ter čutiš
toplino soljudi.
Domovina pa ni samo v besedi, v jeziku. Včasih se
sprehodim po njenih poljih in se naužijem njene
lepote. Od polj do ptic, od mest do gradov. V tem
pogledu sem zelo ponosna na svojo domovino.
Čeprav smo glede na število prebivalcev majhen
narod, bi naša domovinska zavednost lahko
bila velikanska. Pa saj ni vse tako črno. Tudi o
naših delih teče beseda v drugih deželah. Največ
pa naj bi pomenila ravno nam, tistim, ki jih
17
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naredimo. Zato moramo to zavednost spodbujati.
Zaigrala je slovenska himna, zaplapolala slovenska
zastava, govorimo slovenski jezik, konec koncev,
pišem spis za slovenski literarni natečaj. Kaj je bilo
sploh pomembnega v slednjem stavku, je tu kar
tako, da zapolni vrstice?, se boste morda vprašali. Pa
je bil kdo pozoren na pridevnike pred samostalniki –
slovensko. Naša domovina je Slovenija, do nje naj bi
po mojem čutili ponos in hvaležnost, ne pa le nergali
nad stanjem v njej. Sama sem resnično hvaležna za
vsak trenutek, za vsako besedo, ki jo izrečem jaz in
ljudje okoli mene, za vsak korak, ki ga storim na zemlji.
A največ mi pomeni slovenska proza in poezija, ki
opeva domovino in njeno lepoto; slovenska beseda
na vse možne načine, v vseh narečjih ; vsak korak, ki
ga storim po slovenski zemlji, po naši zemlji.
Ker se moje pisanje ukvarja predvsem z mojim
odnosom do domovine, ga bom zaključila z

Sabina Majerič in Tone Petelinšek

(foto: VK)

besedami, ki niso več mnogokrat izrečene, a iz naše
notranjosti kričijo z vsakim utripom srca.
Majerič Sabina
ŽIVELA MOJA DOMOVINA !

Za vsako bolezen rožca raste
Temu naslovu, ki ga izreka tudi svojim gostom
zeliščarka Danica smo ob zeliščarskem dnevu sledili
tudi vsi prisotni. Že nekaj let je organiziran v okviru
občinskega praznika. Naša prizadevna gospa Danica
skupaj z možem Jožetom povabi svojega mentorja
gospoda Boruta Cerkveniča iz Maribora. Zeliščarski
dan pač mora biti nekoliko prej, da se še v naravi
ujame nekaj zdravilnih zelišč, ki dozorijo v tem
obdobju. Seveda to vse skupaj poteka v okviru našega
Turističnega društva Sveta Ana. Ob tem nastanejo
namreč tudi določeni stroški.
Letos je bil organiziran 12. junija. Izbran je bil travnik
na kmetiji Pri Fridi v Zgornji Ročici.

Mentor Borut Cerkvenič
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Povsod je na drugih travnikih v tem času že rastla
otava. Tukaj pa je cvetoči travnik še privabljal čebele
in metulje. Zeliščarji dandanes vedno težje najdejo
travnike, kjer bi še bilo možno najti srčno moč, rman,
trpotec, šentjanževko itd. Lepa sončna nedelja nas
je privabila na pot. Pričeli smo jo pred občinsko avlo
proti gmajni na Krivi Vrh, mimo domačije Bučovega
Tuneka in Rozike. Tam smo se odžejali. Prečkali smo
Ročički potok in krajše poučevanje ter spoznavanje
nekaterih rastlin se je pričelo. Z opisom mentorja
Boruta smo si udeleženci nabrali kar nekaj proti
prvemu prehladu, pa proti kakšnim želodčnim
krčem ipd. Tudi v nahrbtnikih ni manjkalo kakšne
kačje sline za moč, kajti zdravilnih rožic je bilo v
košarah kar precej. Lastnica travnika pa je dobila v
dar okrog 30 zdravilnih zelišč, z opisom uporabe.
Spoznali smo tudi zgodovino Zgornje Ročice vse
do Avtro-Ogrske in pomembne tri može, ki so bili
tukaj rojeni. Na ovčereji Pri Fridi pa nas je čakal ovčji
golaž. Spoznali smo spet nekaj, kar nas je obogatilo
na to binkoštno nedeljo, ki nosi v sebi tudi nek drugi
pomen. Po starih šegah in navadah so ob jutrih
binkoštne nedelje »okranclali« dekleta s koprivami.
Mi smo koprive našli ob poti, toda, žal, smo bili
prepozni, da bi nastavljali koprive na okna. Bilo je
že pozno popoldne, ko so zeliščarji s prijetnimi vtisi
zapuščali kmetijo.
Franček
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Cvetlični park Gele Škrlec
Rad bi predstavil gospodinjo Angelo Škrlec iz Lokavca
37, ki živi na obrobju gozda na prelepi kmetiji. Njena
strast je gojenje rož.
Ob cesti Dražen Vrh-Lokavec srečamo kmetijo
Škrlečevih, ki jo krasi prelep cvetlični vrt. Vsako leto ga
dodatno krasijo številne na novo posajene rože.
Po pogovoru z Gelo, tako jo kličemo domači, ima izredno
veselje tako vzgajati in podarjati rože, kakor tudi deliti
izkušnje glede sajenje in gojenja rož.
Zanimivo je to, da ne razmišlja o imenih rož, temveč o
pogojih življenja in prostoru. kjer bi jih posadila, da bi
bila v cvetličnem vrtu neka harmonija.
Vsaka roža ima svoj pomen. Gela z veseljem pove: »To
rožo mi je kupila hčerka, da bi se spominjala svojega
rojstnega dneva ali obdaritve osmega marca, dneva
žena, spet to rožo sem kupila, ker mi je padla v oko in je
še nimam.«
Vsako jutro, pravi Gela, da je treba najprej pozdraviti in
nagovoriti rože, saj s tako malo pozornostjo ugotoviš, da
ti rože pozornost in spoštovanje tudi vračajo s cvetovi.

Gela pove, da ji je največjo zadovoljstvo, da lahko pred
domačijo posedi na mali verandi, opazuje rože in okolje.
Tako je jesen njenega življenja lepša.
Njena želja in želja ljudi na Aninem pohodu 2011 je, da
se njen hobi predstavi v Aninih novicah.

20. marca 2011 je v novi športni dvorani Osnovne
šole Sveta Ana potekala prireditev Za domače po
domače. Prireditev, ki je do zadnjega kotička napolnila
športno dvorano, je pustila veliko pozitivne energije in
navdušenja med vsemi obiskovalci.
Prireditev sta povezovala domača humorista Gregor
Lasecky in Aleksandra Šnajder, ki sta v dvorani že takoj
poskrbela za veliko smeha. Otvorili so jo člani pihalnega
orkestra MOL iz Lenarta, s pesmijo pa so jo popestrili
domala vsi domači anovski muzikantje. Predstavili so
se vsi od najmlajših do malce starejših, vsak po svoje: s
svojim instrumentom, s skupino, ansamblom ali s petjem.
Nastopili so tudi pevci Cerkveno prosvetnega mešanega
pevskega zbora Kulturnega društva Sveta Ana.
V triurnem nedeljskem druženju, seveda, ni manjkalo
niti smešnih prigod, ki jih je predstavila dramska

sekcija Kulturnega društva Sveta Ana. Skeč, ki so ga
pripravili, je nasmejal celotno dvorano in dodobra
razgrel občinstvo.
Občinstvo je s svojim glasom obogatil tudi Rudi Šantl, ki
je kot posebni gost dneva zapel nekaj svojih uspešnic.
Prireditev je v celoti uspela, občinstvo je bilo navdušeno,
saj smo »domači po domače« skupaj preživeli čudovit
popoldan, poln smeha in pesmi, ki zagotovo ni pustil
ravnodušnega nobenega obiskovalca v dvorani. Res je,
da imamo na Sveti Ani veliko odličnih glasbenikov, pa
tudi komikov, ki so pripravili koncert za domačine, ki
je ponovno pustil pečat v obiskovalcih. Na koncu smo
si lahko vsi obiskovalci zaželeli le, da se naslednje leto
spet snidemo, na tedaj že tretji prireditvi »Za domače
po domače«.
Natalija Berič

Slikar Danijel Ferlinc Danny iz Zgornje Ščavnice
se je v dneh od 8. do 10. junija udeležil likovne
kolonije ArtEko 2011 v Šentjanžu, ki jo je vodila
sevniška slikarka Jerca Šantej. Prvi dan likovnega
srečanja so se udeleženci, bilo jih je skupno
osem, ob 10. uri zbrali v gostišču Repovž, kjer je
bilo tudi poskrbljeno za bivanje in ustvarjanje.
Ker je bil poudarek celotnega dogajanja tokratne

likovne kolonije predvsem na temo ekologije,
ohranjanja našega planeta in nas samih, je bilo
prvi večer organizirano srečanje s pisateljem,
publicistom, ekologom in okoljevarstvenikom
Antonom Komatom iz Domžal. Sicer pa so navdih
za ustvarjanje umetniki črpali kar v okoliški
neokrnjeni naravi, na nepokošenih travnikih, pod
krošnjami dreves, v ekološkem sadovnjaku ter v

K.Š.

PO DOMAČE ZA DOMAČE

Uspel ArtEko Šentjanž 2011
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neokrnjenem rastlinskem in živalskem bogastvu
pragozda Jatna.
Drugi večer so se likovni ustvarjalci (Jerca Šantej
iz Sevnice, Marija Mojca Vilar iz Domžal, Elena
Sigmund iz Šentjanža, Bojan Sumrak iz Radeč,
Zdravko Dolinšek iz Radencev, Jože Skubic in
Niko Ribič iz Maribora ter Danijel Ferlinc Danny
iz Zgornje Ščavnice) srečali še s pisateljico
Aleksandro Veble. Tako so se nadalje spoznavali
in družili v naravi in ob hrani in pijači, pridelani
na izključno ekološki način, ob zelo čustvenem
slovesu sklenili: »Že se veselimo ponovnega
srečanja. To bo na 5. Anini paleti pri Sveti Ani (v
dneh od 8. do 10. julija) v Slovenskih goricah!«
Besedilo in fotografija: Filip Matko

Slika Danijela Ferlinca Dannyja

REZULTATI ŠPORTNIH TEKMOVANJ ANIN TEDEN 2011
Na tem mestu bi se še enkrat zahvalil vsem
akterjem (organizatorjem, tekmovalcem, gledalcem,
gostincem…) za zelo dobro in nemoteno izvedbo
športnih tekmovanj v okviru občinskega praznika.
Hvala.
Sledijo rezultati.
Sobota, 16. julij
ODBOJKA NA MIVKI - MOŠKI (10 ekip) v Lokavcu
1. Lokavec I
2. Lokavec II
3. Krivi vrh
ODBOJKA NA MIVKI - ŽENSKE (2 ekipi) v
Lokavcu
1. Lokavec I
2. Lokavec II

MALI NOGOMET (9 ekip) v športnem parku na
Sveti Ani
1. Kremberk
2. Froleh
3. Lokavec

Nedelja, 17. julij
RIBOLOV pri Kolmanovem ribniku v Kremberku
Ekipno (11 ekip)
1. Lokavec I
2. Lokavec III
3. Lokavec IV
Posamezno (33 tekmovalcev)
1. Boris Černi
2. Iztok Muhič
3. Milan Hauc
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ŠPORTNE IGRE GASILSKIH DESETIN – NOGOMET
na igrišču v Lokavcu
(4 ekipe)
1. PGD Sveta Ana – enota Lokavec
2. PGD Lutverci
3. PGD Lenart
NOGOMET – veteranska tekma v Lokavcu
Veterani Svete Ane : Veterani Lokavca
4:3
Ponedeljek, 18. julij
NAMIZNI TENIS športna dvorana Sveta Ana
Ekipno (8 ekip)
1. Žice
2. Kremberk
3. Lokavec I
Posamezno (24 tekmovalcev)
1. Jože Pomberg
2. Miloš Kocbek
3. Miro Kocbek

Torek, 19. julij
ŠPORTNE IGRE MLADIH v športnem parku Sveta
Ana
Sodelovale 4 ekipe
1. Ben in Domen Šnajder
2. Nejc Dragar in Nuša Perko
3. Rok in Urška Kastelic
BADMINTON v športni dvorani na Sveti Ani
Dvojice (17 parov)
1. Rok in Bojan Rajzman
2. Branko Polanec in Jože Sedonja
3. Nina Kolarič in Boštjan Zemljič

UTRIP NAŠEGA KRAJA
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Posamezno Ženske
1. Nina Kolarič
2. Michel Senekovič
3. Anja Špindler
Posamezno Moški
1. Blaž Bračko
2. Marin Dresler
3. Miha Bračko in
Boštjan Horvat

Sreda, 20. julij
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO pri Brezniku v
Kremberku
Ekipno (17 ekip)
1. Kremberk
2. DU Sveta Ana
3. Žice
Posamezno (58 tekmovalcev)
1. Milan Bauman
2. Ivan Breznik
3. Jože Roškar

Četrtek, 21. julij
KOŠARKA (8 ekip) v športni dvorani na Sveti Ani
1. Kremberk
2. Lokavec
3. Žice

Sobota, 23. julij
ŠALJIVE IGRE (5 ekip) na platoju športne
dvorane pri OŠ
1. Kremberk
2. Dražen Vrh
3. Žice
SEŠTEVEK MOŠTVENIH TEKMOVANJ –
MNOGOBOJ med zaselki občine
1. Lokavec
2. Kremberk
3. Žice

Na svidenje ob 14. občinskem prazniku občine Sveta Ana.
DuK
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Tudi ženske znajo prijeti v roke koso!
Prijetno nedeljsko popoldne je privabilo na Grafonževo
domačijo mnogo obiskovalcev. Veselo je bilo ob glasbi,
pesmi in plesu. V okviru občinskega praznika je v Aninem
tednu nedeljski popoldan namenjen veselemu druženju
Anovčank in Anovčanov. Prireditelji ‒
Grafonževa
domačija (Janez Urbanič z domačimi in prijatelji) in
turistično društvo in občina Sveta Ana ‒ pa so iz leta v
leto vedno bolj zadovoljni, ker prihaja vedno več gostov.
Nastopali so domači godci: Urban, Simon, Slavek, Jakec,
Ivan, Miran, Boštjan, Katja, Anže in Družinski frajtonarji
ter folklorni skupini iz Jurovskega dola in Svete Ane.
Povezoval je Križanov Jožek, ki je lepo predstavil tudi
delo etnografske skupine, ki je sodelovala. Namen te
prireditve je druženje ob pesmi, kot je bila to v preteklosti
navada. Takrat je bilo življenje na vasi ob večerih po
težkem delu zaključeno s pesmijo. Nič jim ni bilo težko
zapeti, pa čeprav so bili takrat delavci nagrajeni samo s
poletno v žepu.
Lani je bila košnja moških. Pa so ženske, ki so lani trosile
redi dejale: »Drugo leto pa bomo me pokazale, kako se
kosi.« In res. Petnajst žena s koso na rami, z voderom
za predpasnikom in s pesmijo na ustih so odkorakale na
travnik. Nič kaj naklonjena košnja,vroče popoldne, suha
podlaga. Prva je bila gospodinja Anica, ki je pokazala, kje
je treba pokositi in koliko, da si bodo zaslužile poletno.
Kaj češ? Gospodinji ne smeš ugovarjati. Ta mlada
gospodinja pa je seveda že pomagala pripravljati južino
za kosice. Ja, kosile so v redi nekako po starosti. Vidačova
Fefika, Beričeva Mimika (Romanina), Urbaničeva
Angela, Ornikova Pepika (Jürekova), Zemljičeva Verica
(Fišerjeva), Breznikova Gelika (Pavlakova),Tratnikova
Anica, Simoničeva Anica, Perkova Marija, Ornikova
Dragica, Urbaničeva Betka, Lasetzkyjeva Frančika,
Budjova Mimica, Šoberova Zdenka, Ruhitlova Fridika in
seveda dekla Zefika. Redi so pa trosli otroci: Vuzmova
Špela, Simoničeva Mojca, Vrečkov Kevin. Tudi kose je bilo
treba brusiti. Kose so sklepali doma moški. Samo se je
videlo, kako je bila kosa sklepana. Tiste so se pač morale

22

bolj »mantrat«. To pa so potem že obračunale doma z
moškimi, če jim ni prav rezalo.
Košnja je kljub temu lepo potekala. Pokosile so večjo
površino kot lani moški. Pač zato, ker je bila med njimi
gospodinja. Seveda je bilo ob koncu košnje manjše
presenečenje. Lani je kosil tudi župan za pokušino. »Dober
kosec,« tako so lani potrdili izkušeni kosci. Letos se je pa
pridružila kosicam tudi županova žena Jožica . Tudi ona
je dokazala, da ji ni tuje kmečko delo. Pa še rezalo ji je.
Kosice so potrdile, da jo lahko po starem običaju hlapec
odpelje na kankolah iz travnika. Tako je županja zaključila
košnjo, gospodar pa je povabil kosice na južino.
Na vsaki večji kmetiji pa so bili nepogrešljivi hlapci in
dekle ter tudi pastirji. Že lani sta bila tudi prisotna dekla
Zefika (Marica) in hlapec Jirga (Franček). Letos je bil tudi
pastir Cencek (Klemen). Opravljali so del kmečkega dela,
ki jim je takrat pripadal. Pastir je nagajal dekli, ji s fračo
spuščal v zadnjico kamenčke. Domov s kankolami pa je
moral voziti travo. Krav ni mogel pasti, ker ima gospodar
v štali same bike.
Nekoč so se odvijale zgodbe, ki so tkale ljubezenske
vezi. Tako se je tudi dekli in hlapcu lani prav na njivi pod
lanišnico zgodilo, kar se pač je. Tako sta se letos prikazala
z vozičkom. Dekla je kosila, hlapec je pazil na otroka,
potem se je napil in otroka so pazili drugi. Del zgodbe iz
kmečkega življenja, ki je bil tudi včasih resničen. Ni pa
bilo rečeno, da je otrok njegov. Gospodarji so radi ostajali
z deklami sami doma, potem pa je pač hlapec moral nositi
krivdo, sploh če je bil »malo zadi nah«. Namen prireditve
je bil dosežen. Prijetno s koristnim. Pokošen del travnika,
kar bi bil seveda drugače tudi. Ampak živini bo bolj
teknilo, saj je bila košnja ob glasbi in plesu. Pa še toliko
bolj je trava padala s kosami pridnih ženskih kmečkih
delovnih rok. Le-te so vajene še vedno vreči koso na ramo
in počistiti tam, ker se drugače ne da. Obiskovalci pa so
odhajali domov pod vtisi, ki so jih spominjali na mlade
dni. Mlajši rod tako lahko še danes spoznava vsaj v igri
dediščino, ki naj ne izumre pri nas pri Sveti Ani.
Franček
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Vedno znova nas preseneti!
Skromna skoraj neopazna naša ljudska pesnica Marija
Ferk ali kar po domače Hančova Mimika iz Zgornje
Ščavnice. Letos na cvetno nedeljo je izdala že tretjo
zbirko svojih pesmi z naslovom » Pesem čuti z mano«.
Na predstavitvi je sodelovala akademska profesorica
dr. Zinka Zorko. Napisala je tudi posvetilo knjigi na
pot. Obenem je seveda tudi lektorirala. Tako je med
vrsticami zapisala.« Zdi se ji, da pesem čuti, kdaj
pesnica išče tolažbo, spodbudo in srečen pogled
naprej. Ljubezen premaga vse bridkosti, zato ne sme
in noče kloniti tudi pred najhujšimi preizkušnjami.
Njena plemenita sestra in svak ji pomagata nositi križ
življenja. Druži se s prijatelji, saj je »prijateljstvo roža
večna, ki ima trajno vrednost«. Njena velika sreča je
biti mati, «polna dobrote in miline, njena ljubezen
nikdar ne mine«. V verze vpleta tudi spomine na
prestane bolezni, na prijazne zdravnike in sestre, na
noči prebedene v bolnišnici, saj »življenje ni vedno
rožnato«. Kljub vsem bridkostim pesnica ne izgubi
poguma, saj so z njo njena družina, sorodniki, prijatelji
in znanci, ki ji dajejo moč. Veruje, da je Bog ne bo
zapustil tudi v najhujših preizkušnjah. Draga Marija!
Radi vas imamo in občudujemo vašo izpovedno
pesniško moč. Vztrajajte še naprej.
Zinka Zorko.

Ni kaj dodati! Radi vas imamo naša Mimika, mi
Anovčanke in Anovčani. Nastala je spet nova pesem,
ki ste jo napisali za sam naš občinski praznik. S svojo
tretjo pesniško zbirko ste obeležili tudi 50 let zakonske
poti z možem Vinkom. Vedno je bil ponosen na vas, ko
ste zlivali svojo izpoved v verzih na papir. Saj vam je
vedno stal ob strani, ko je bil še zdrav.
Vaša pokončna drža nam je zgled, da naj naša
razmišljanja v tegobah in preizkušnjah ne skrenejo na
kriva pota. Imejmo upanje, v vaših pesmih jih je najti.
V vaši knjižni zbirki »Pesem čuti z mano« jih bo vsakdo
našel.
Franček
S pesmijo »Naš kraj« se je predstavila na prireditvi
»Tu sem doma« ob letošnjem Aninem tednu.
NAŠ KRAJ

Dnevi hitro se vrste
in zopet tu je čas,
ko naš kraj praznik svoj slavi,
zdaj zanj živimo vsi.

Anin teden rečemo,
poseben čar se zdi,
poskušamo pozabiti
na delo in skrbi.

S ponosom se oziramo
na naš domači kraj,
saj ves prenovljen je in lep,
da zastoji pogled.
Vsakomur lahko rečemo,
tukaj smo doma,
veliko vsega lepega
naš kraj predstavit zna.

Le pridite, ne bo vam žal,
če vzamete si čas,
saj zadovoljni prav zares
boste odšli od nas.

Naslednja pesem je posvečena 50-letni zakonski poti.
Moževa težko neozdravljiva bolezen onemogoča,
da bi obujala spomine na njuno prehojeno skupno
življenjsko pot.
KO JE SOPOTNICA BOLEZEN
Noč počasi se umika,
jutranja zarja se budi,
na drevesu ptiček glasno
jutranji spev spet zažgoli.

Iz sanj morečih se prebujam,
misel še povsem jasna ni,
so sanje to, ali resnica?
Vprašanje v meni se budi
Ob meni prazno je ležišče,
resnice krute se zavem,
nihče mi ne poboža lica,
nihče ne stisne me v objem.
Petdeset let skupnih midva
danes slavila bi lahko,
človek obrača, Bog obrne,
drugače je usojeno.
Sopotnica bolezen kruta
krila razprostira zdaj,
za želje naše ni prostora,
zaman sprašujemo zakaj.

Franček
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ŠTAJERSKA KISLA JUHA

V sklopu 13. občinskega praznika občine Sv. Ana je v
petek, 22. julija 2011, potekalo 1. tekmovanje v kuhanju
štajerske kisle juhe.
Glavna organizatorja sta bila KORK Lokavec in
Okrepčevalnica Šenk, kjer je tekmovanje tudi potekalo.
Vodja prireditve je bil Damijan Štingl, ki je bil idejni
vodja tekmovanja. V pomoč smo mu priskočili še Matej
in Suzana Krancelbinder ter Lili Urošević. V uvodnem
nagovoru je predstavil ekipe, pravila tekmovanja in
potek kuhanja.
13 ekip se je pomerilo v kuhanju, pripravi, zgledu in
okusu kisle juhe. Vsaka ekipa je morala sama poskrbeti
za kuhalnik, pribor, dekoracijo in veliko kuharskih
skrivnosti. Glavne sestavine in začimbe so priskrbeli
organizatorji.
Da je potekalo vse po pravilih, je poskrbela 5-članska
komisija, ki je ocenjevala organizacijo dela, red in
čistočo ter zgled in okus jedi.
Prireditev je bila dobrodelna, saj smo izkupiček od
prodane juhe namenili našim otrokom v šolski sklad
Osnovne šole Sv. Ana. Nabralo se je 317,31 evrov.
Hvala vsem, ki ste prispevali. Velika zahvala, da je bilo
tekmovanje omogočeno in da je potekalo po začrtanem
načrtu, pa gre našim sponzorjem, ki so prispevali
bogate nagrade.
Imena ekip, ki so kuhala štajersko kislo juho: Aktiv
kmečkih žena, Kruhovi, Žametna vas, Šolski sklad,

KORK Lokavec, VD Rožengrunt, Bar Borza, Dva
planinca, Lokavec, Gostinstvo Moleh, Eda team, A je to
in ekipa AJM teama.
In za konec: Juhe so bile odlične, prav tako tudi vzdušje
na sami prireditvi. Hkrati pa smo naredili še nekaj
dobrega za naše otroke. Naša želja je, da bi ta juha
postala tradicionalna, zato vas vabimo, da se nam
pridružite pri kuhanju že prihodnje leto.
Lep kulinaričen pozdrav!
Ljiljana Urošević

28. TRADICIONALNI GLAS SLOVENSKIH GORIC

Nedeljskega popoldneva, 20. 2. 2011, so
se na Sveti Ani, tokrat že osemindvajsetič
zapored, zbrali mladi pevci in vsi ljubitelji
petja. Mladi nadobudni pevci so svoje pevsko
znanje predstavili v dveh skupinah, mlajši
skupini in skupini starejših pevcev. Prireditev
sta povezovala domačina Gregor Lasecky in
Aleksandra Šnajder.
V skupini mlajših pevcev so se predstavili
mladi pevci, stari do 15 let. V mlajši skupini
so se predstavila le dekleta. Po vrstnem redu
izžrebanih številk so zapele Davida Pogorevc
Hafner, Marisa Vrbanec, Rebeka Škrlec, Ines
Oman, Melani Štingl, Leja Leutgeb in Maruša
Kramberger.
V skupini starejših pevcev, starih nad 15 let,
so se predstavili Sara Urbanič, Tadej Sekol in
Ksenija Golob v duetu, Alenka Moleh in Karin
Močnik.
Pevce v mlajši in starejši skupini sta ocenjevali
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tako strokovna žirija kakor tudi občinstvo v
dvorani. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali
Boris Mlakar, Darko Škerget in Goran Marič,
je podelila 3 nagrade v vsaki skupini pevcev,
občinstvo pa je v vsaki skupini podelilo eno
nagrado.
Nagrade v mlajši skupini: 3. nagrado je prejela
Rebeka Škrlec, 2. nagrado Ines Oman, prvo
nagrado pa je žirija namenila Melani Štingl. V
mlajši skupini je nagrado občinstva prejela Leja
Leutgeb.
V starejši skupini je strokovna žirija podelila
nagrade: 3. nagrado sta prejela Ksenija Golob in
Tadej Sekol, 2. nagrado je prejela Alenka Moleh,
prvo nagrado strokovne žirije pa je prejela Sara
Urbanič. Nagrado občinstva je prejela Karin
Močnik.
Za glasbeno spremljavo je poskrbel ansambel
Pomladni zvoki.
Natalija Berič
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Tudi lan je pozabljen
Iz naših polj ga je že pred 60-imi leti izpodrinila
tekstilna industrija, ki je uničila tudi še marsikaj
druga. Tudi pri Sveti Ani je nekoč cvetel lan
na skoraj vsaki malo večji kmetiji. Seveda so
ga pridelovali tudi tisti, ki so si z njim izdelali
posteljnino in oblačila.
Navadni lan so pričeli gojiti že 7000 let pred našim
štetjem. Zdravilne lastnosti so kaj hitro spoznali že
stari Grki. Priporočali so ga za zdravljenje vnetih
sluznic. V lanenem olju je veliko nenasičenih

maščob. Semena delujejo odvajalno, izboljšujejo
prebavo in razstrupljajo telo.

Lan je bila rastlina, ki je pri svojem opravilu
združevala ljudi. Kot smo že tudi mi prikazovali
ta stari običaj in z njim povezane šege lani ob
martinovanju na Urbaničevi lanišnici. Na kmetiji
pri Fridi v Zgornji Ročici prav ta čas (julija) že zori
lan. Tudi oni so se odločili, da ga posejejo. Seveda
za nek določen namen, ki bo morda v bodoče
koristen za marsikoga, kot je navedeno že v uvodu.
Na sliki je v bujnem cvetju. Cveti samo nekaj
dni in to samo dopoldne. Upajmo, da bo vreme
naklonjeno, da bo lahko potem potekal vrstni red
opravil, ki so potrebna pri lanu. Prvo se » spiple«.
Za to ni potrebno nobenega orodja. Potem se ga
»zrüfla«, se ga da na »pleho«. Potem se poveže v
male snopke. Nato se suši na »gümli«. V jeseni pa
ga že lahko terilje trejo. Predilje pa predejo. Tu se
pa konča, ker so potem že potrebne statve.

Franček

Kosa, srp, grablje in vile
Brez njih ni bilo košnje in žetve. Dvoje glavnih opravil,
katerim so še seveda sledila druga dela. Sklepana in
dobro nasajena kosa je bila ponos vsakega kosca. Za
Jurjevo se je nekoč oglasila prvič kosa. Seno je moralo
biti pokošeno do Petrovega, to je 29. junija. Kosit se je
šlo ob prvem svitu. »Mrzla rosa ostra kosa, travca se
kosi«. Ob odhodu na travnik ni manjkalo šnopsa. Ko
so imeli med sabo mladega kosca, so ga preizkušali.
Zgodilo se je, da kateri res ni bil dovolj vzdržljiv.
Bilo je pri kmetu na Ščavnici. Mlad fant je vrgel koso
na ramo in šel domov. Nikoli ni več prišel kosit, ker
je šel takrat hitro po vojni v tovarno v Maribor in si tam
prislužil pokojnino.
Za kosci so nastajale redi, ki so jih trosile ženske.
Predvsem pa so to delo morali opraviti otroci.
Zajtrkovali so kar na travniku. Koruzni ali ajdovi žganci
(šterci), politi z vinom. Pili so samo kuklo (jabolčnik).
Gibančnik z gibanicami se je pokazal ob koncu košnje.
Reklo se je » Kak se koscu streže, tak mu kosa reže«.
Ob koncu so si tudi zapeli. Ob kmečkem ročnem delu je
bilo mnogo prepevanja. Seno se je sušilo. Otava, druga
košnja, je bila za sušenje bolj zahtevna. Obvezno so
se delali plasti. Ni bilo nakladalk. Vprežna živina, konji
ali krave ter seveda ponekod tudi voli ( jünci). Lojtrni
leseni vozovi, na katere se je nakladal (basal foter

(seno, otava).Lesena žrd po dolžini voza na sredini
zvezana z vožom je dol držala seno. Slabi kolovozi so
bili vzrok, da se je večkrat prevrnil kakšen voz. Včasih
pa se je bližala nevihta, ženske so tiho molile, moškim
pa je večkrat kakšna sočna beseda ušla iz ust. Moški
so morali obvezno spremljati voz, in sicer vsaj dva na
vsaki strani voza. Z vilami so držali nabasan voz sena
ali otave. Tudi silje (pšenica, žito, oves, ječmen) se je
tako vozilo iz njiv.
Pri žetvi je bil pomemben tudi srp. Za ženske roke.
»Gor jemat snopje«, se je reklo, ko se je želo. Na kosah
so bile vile, ampak drugačne od tistih za seno. Kako
pomembna ročna orodja, ki so pomagala preživeti
kmečkega človeka! Ni treba pisati, kje so danes ostala
za tisti čas še kako pomembna orodja.
Kosa se še uporablja. Tudi vile in grablje. Toda ali jih
zna prijeti pravilno v roke naš podmladek?
Fant je spoznal deklino. Oba ne ravno iz velike kmetije.
Fant pravi:«Oh tota še grabl ne pozna, na keri strani de
jih te v roke vzela?« Menda niso bile samo grablje krive
za končano ljubezen.
Dandanes so pač razna prikazovanja kmečkih opravil
iz preteklosti. Tudi naša etnografska skupina v okviru
turističnega društva skrbi za prikaz raznih sezonskih del
zadnja tri leta. Mi nimamo tekmovalnega namena. Radi
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pa bi, da bi se tudi otroci vključevali. Žal, opažamo, da
je ena generacija že ušla. Mogoče je tudi prispodoba
končane ljubezni o grabljah. Žal, ni kriva generacija,
ampak tempo življenja, ki je izmaličil naše podeželje,
uničuje tudi naše zdravje. SKORAJ POZABLJENO je
tudi naše zdravje, ko je bil srp zamenjan s kombajnom.
Ko ni več sena, ki je bilo pokošeno junija. To so
zamenjale bale, ki se bohotijo in zastrupljajo zrak, ko
se uničujejo z zažiganjem v naravi.
Za poletni čas pa je tudi nekaj rekov: Jakobova ajda in

Ožbaltova repa je malokdaj lepa.. Ako je dež na dan Cirila
in Metoda, oreh in kostanj domala ogloda. Če je Jakob
lep, bo lepa jesen. Če je ob Porcijunkuli vročina, bo huda
prihodnja zima. Velika maša brez dežja, vinca da.
Vsak kmetič se takrat pokaže, kateri pošteno živi,
čez dan si on zažvižga in poje,
na večer pa prav sladko zaspi…….«
(iz pesmarice Korl Ruhitel, umrl 1974)
Franček

Mlatci

To je zgodba, ki jo je ohranil mož, ki je imel izreden
spomin. Žal, se je njegova življenjska pot že končala.
Rad je pripovedoval in od njega smo marsikaj izvedeli.
Prav ta zgodba sodi v poletni čas. V spomin na našega
Anzeka pa je prav, da te hudomušne pravljice oživimo.
Pa čeprav so nekatere res pravljice. Nekatere so pa
res življenjske zgodbe. Doživljal jih je, ko je bil krojaški
vajenec nekje pred 70-imi leti. Nekatere so objavljene
tudi v knjižici Lüdi so gučali.
Zgodbo mi je pripovedovala 80-letna babica. Na Drvanji
pri Benediktu je grad. Takrat so mu rekli Krajcarov grad.
Lastniki grada so meli tudi veliko zemlje zraven. Iz
okoliških vasi so hodili na delo. Nekega dne so želi žito
in snope postavljali v jakece, da se je žito fajn sušilo. Ko
je blou suho, so ga zvozili domov na gümlo. V gümli
so imeli en püček, da so snope otepli. Nato pa so zrnje
presejali z bintom. Ko so bili snopi sühi, so pa začeli
šoupat. V zid so meli zabite velike grablje, z dvema

vrstama zoubov. Reklo se mu je famaštr. S famaštrom
so odstranili razni travni plevel. Na tavrhi je blou dosti
lüdi, pa so si razne stvari gučali, kaj kteri kda čüja. Pa
eden pravi, če smo že čüli, kda se je kdou obesa, kak
mu muzika špila. Drügi pa pravi, da toto že neje rejsn.
Veiš kaj, jaz pa boun toto proba. Vzeme žitno slamo in
iz nje napravi močan pant. Na zidi je bija en klin in se
gre vesit. Ovim pa pravi: Tou mate nož, kda de mi prišla
sila, boum z roko zamahna, te pa me dul vrežte. On se
gre vesit, v tistem momenti pa prleti zavec točno skozi
gümlo. Vsi letijo za zavcom, na onega pa pozabijo. Ko
so prišli nazaj je bija že mrtev. Tou je bija sam hudič,
ko je priša po jegovo düšo. Vsi so barali, kake grejhe je
meja. Toti bou v pekli. Bog mu daj toplo.
V celoti prepisano
Avtor: Ruhitel Janez
iz Froleha

VRTEC IN ŠOLA

191 ŠOLSKIH DNI JE NAOKOLI

Od 1. septembra 2010 do zadnjega šolskega dne, tj. 24.
junija 2011, je minilo natanko 191 delovnih – šolskih –
dni. Letošnje šolsko let je minilo ponovno v znamenju
aktualnih in napovedanih sprememb. Številne pohvale,
priznanja in nagrade ter spričevalo so spremljajoči
dokumenti, ki naznanjajo zaslužene počitnice.
Najstarejšim je »privilegij« to omogočil že 15. junija,
anovske šolske klopi je zapustila »prva« generacija
devetletne osnovne šole, ki je šolo obiskovala devet
let in odhaja v drug svet, poln novih znanj in izkušenj.
Razen enega učenca vsi napredujejo v višji razred, vzrok
je daljša odsotnost zaradi bolezni, v novem šolskem letu
pa bo 1. septembra pričelo šolanje 233 učencev po že
ustaljenem devetletnem programu.
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Šolsko leto 2010/2011 sicer ne beleži bistvenih
sprememb, tako za učence, učitelje in ostale delavce šole.
1. razred je pričelo kar 22 nadebudnežev. Na podružnični
šoli v Lokavcu sta bila kombinirana oddelka, in sicer 1.
in 2. razred skupaj ter 3. in 4. razred, obiskovalo pa ju
je 17 učencev. V vrtec je bilo ponovno vpisanih toliko
otrok, da smo morali zaposliti dodatno delovno silo v
Lokavcu. Pomembno je, da je šolsko leto steklo tako za
šolske in predšolske otroke in to uspešno. Vsakogar, ki ga
o uspehih zanima kaj več, naj pokuka na spletne strani
zavoda http://www.sveta-ana.org in se prepriča.
Nacionalni preizkusi znanja so potekali brez posebnosti.
Rezultati niso imeli odločilne vloge pri vpisu v nadaljnje
izobraževanje, njihov poglavitni namen je bil dopolnilna
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informacija učencu ter staršem in povratna učitelju o
usvojenem znanju. Z rezultati smo lahko zelo zadovoljni,
saj skupno presegajo republiško povprečje. Letos smo
do 1. marca lahko pričakovali kot tretji predmet med
GEO, TJA, in BIO, ko je minister za šolstvo in šport
objavil tudi »skrivnostni« 3. predmet poleg matematike
in slovenščine za OŠ Sveta Ana. Letos je bila to
geografija. Učenci OŠ Sveta Ana so »skriti« predmet po
uspehu presegli za 10 % nad republiškim povprečjem.
Čestitke učencem in mentorjem vseh treh predmetov,
tj. matematike, slovenščine in geografije.
Vse bolj in bolj se poglabljajo prijateljski odnosi s
Stradnom v Avstriji. Izmenjave obiskov so že dodobra
naša vsakdanjost. Letos je iniciativo prevzel vrtec v
Lokavcu. Izmenjali so obiske tako, da so bili oboji drug
pri drugem na prijetnem obisku tako s starši, otroki in
strokovnimi delavkami skupaj.
Vsi, ki ste bili prisotni na zaključni šolski prireditvi, ste
se lahko prepričali, da so naši učenci tekom šolskega leta
veliko tekmovali na šolskem, občinskem, medobčinskem,
regijskem in državnem nivoju. Poleg ostalih pohval in
priznanj so torej osvajali tudi priznanja za dosežke na
tekmovanjih. Tekmovanja so sestavni del šolskega leta,
pri tem pa seveda ne gre zanemariti vloge staršev, ki so
nam pomagali s prevozi učencev na tekmovanja. Brez
njih bi ne bilo takšnih uspehov, zato v slogi je moč, še
vedno velja.
Niz okoljskih aktivnosti skozi vse šolsko leto je, upam,
dvignilo okoljsko zavest, saj smo skozi celo šolsko leto

skrbeli za dviganje zavesti skrbi za okolje od najmlajših
v vrtcu do najstarejših šolarjev. Izvedli smo kar nekaj
uspešnih akcij na tem področju.
Verjetno sem koga izpustil, ki bi ga bilo vredno omeniti,
a vredno je bilo sleherno dejanje in sleherna pomoč, ki
nam je omogočila nemoteno delo in to uspešno delo, zato
vsem še enkrat iskrena hvala za kakršnokoli pomoč.
Veliko bi lahko še povedal o preteklem obdobju, prej
pohvalno kot drugače. Kot že rečeno, je zelo zgovorna
spletna stran OŠ Sveta Ana, kjer lahko sledite tako
šolskemu in predšolskemu delu zavoda, njegovim
uspehom in pridobitvam ter vsem ostalim aktivnostim.
Naša nova pridobitev, in sicer nova športna dvorana,
je zadihala v polnem tempu. Nič več stiske, nič več
komaj zadovoljivega standarda, nič več problemov
z zamakanjem in mrazom v zimskih mesecih pri
»telovadbi«. Nova športna dvorana je velika, prostorna,
topla, moderna, akustična, svetla, skratka najlepša in
najboljša, zato pazimo na njo, kot na biser svojega očesa.
Spoštovani bralci, dovolite mi, da se ob zaključku šolskega
leta 2010/2011 zahvalim najprej vsem delavcem šole, še
posebej učiteljem in učiteljicam ter drugim strokovnim
delavcem za storjeno delo, nadalje mi dovolite, da se
zahvalim občinskim strukturam in g. županu za posluh
in sodelovanje, nadalje staršem in vsem, ki z nami radi
sodelujejo in kličem še na nadaljnje kvalitetno druženje.
								
Boris Mlakar
ravnatelj

Že nekaj let aktivno sodelujemo z vrtcem iz Stradna iz
sosednje Avstrije. V maju smo s starejšo skupino otrok
iz vrtca Lokavec obiskali otroke v Stradnu. Po uvodnem
prijaznem sprejemu in medsebojnem spoznavanju so
se otroci med seboj hitro »pomešali«. Skupaj so se igrali
v igralnici in na otroškem igrišču. Čas nam je prehitro
minil in morali smo se posloviti.
Ob slovesu smo jih povabili na obisk v Lokavec.
Strokovne delavke vrtca, starši in otroci so se našemu
vabilu odzvali. Srečanja so se udeležili tudi starši
z otroki iz vrtca Lokavec, učenci OŠ Lokavec, ki so
sodelovali na prireditvi, vsi delavci OŠ Lokavec in
delavke iz vrtca Lokavec.
Po uvodnem kulturnem programu smo šli na pohod. Z
igrišča nas je pot vodila mimo vodovodnega zbiralnika,
kjer si je vsak udeleženec izdelal kapo iz papirja. Pot
smo nadaljevali do vrha najvišjega hriba, od koder smo
si ogledali Boč, Pohorje, Sveto Ano, Apaško dolino in
Gornjo Radgono. Ogledali smo si lipo in utrgali lipovo
vejico. Pot nas je vodila mimo drevesa, na katerem so

»rasle« verižice, ki so si jih »utrgali« obiskovalci. Del poti
smo tudi pretekli. Med potjo smo preskakovali ovire.
Ogledali smo si lepo urejen ribnik pri Rebernikovih.
Ob vrnitvi na šolsko igrišče smo se pogostili z golažem.
V sproščenem klepetu in druženju staršev in otrok iz
obeh vrtcev je popoldan hitro minil.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali, da bo naš pohod
ostal vsem udeležencem v lepem spominu.
delavke vrtca Lokavec

OBISK IZ STRADNA
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