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Drage ob~anke, dragi ob~ani!
V imenu uredništva Aninih novic vas lepo pozdravljamo! Pred vami je nova številka našega
občinskega glasila.
Okrog nas je narava v razcvetu, čeprav mnogo kasneje kot prejšnja leta. Letošnja zima nas kar ni
hotela zapustiti. Mnogi smo bili že pošteno naveličani snega, blata, megle, mraza… No, pa smo le
dočakali lepše, toplejše dni. Saj vsi poznamo: »Kdor čaka, dočaka.« Vztrajnost je lepa vrlina, z njo se
marsikaj doseže. Ob tej priložnosti vam želim, spoštovane bralke, cenjeni bralci, da ste pri svojem
delu in odločitvah, ki jih prejemate vsak dan, vztrajni in odločni.
Tudi mi v uredništvu Aninih novic smo vztrajni in za vas marljivo zbiramo prispevke, ki povzemajo utrip
delovanja naše občine in občanov. Hvala vsem, ki pomagate pri ustvarjanju in oblikovanju našega
skupnega glasila. Upamo, da boste tudi v tej številki našli mnogo zanimivega.
In še opozorilo! Še posebej pozorno preberite OBČINSKE RAZPISE, da ne boste zamudili prijavnih
rokov in s tem možnosti sofinanciranja katerega od razpisnih projektov.
Spoštovani, iz uredništvu vam vsem želimo, da preživite lepe pomladno-poletne mesece v družbi
vseh, ki vam veliko pomenijo. V upanju, da narava bogato poplača trud pridnih rok, in prinese
dobro letino, Vas lepo pozdravljam.
Srečno!

Karmen Kaučič
odgovorna urednica
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Spoštovane občanke in občani!

Minilo je že kar veliko časa, odkar so bile izdane zadnje »Anine
novice«, zato ni bilo priložnosti, da bi vas lahko nagovoril preko
domačega časopisa, ki se lahko pohvali z najdaljšim poročanjem
lokalnih novic. Vendar ugotavljam, da je s pričetkom izdajanja
Ovtarjevih novic, ki izhajajo enkrat mesečno in pokrivajo lokalne
novice v malo širšem okolju, potreba po večkratnem izdajanju
Aninih novic usahnila in bi to predstavljalo le podvajanje stroškov.

Tako pa se v današnjem času ne moremo in ne
smemo obnašati. Kljub temu se mi zdi prav, da
naš lokalni časopis izdamo vsaj enkrat v letu in to
takrat, ko želimo objaviti res aktualno vsebino, ki
se tiče nas, Anovčanov. Občinski razpisi za letošnje
leto so zagotovo takšna vsebina in tudi druge
vsebine v nadaljevanju prebiranja so takšne.
Ob končnih izdihljajih letošnje zime, ki je bila res
dolga in z obilico snežnih padavin, ocenjujem, da
nam je naredila ogromno škode na komunalni in
cestni infrastrukturi, ki se bo poznala še dolgo.
Omeniti je treba, da nam je naredila najmanj
dvakrat toliko stroškov kot običajne zime iz preteklih
let, saj smo v tem zimskem obdobju zagotavljali
prevoznost cest v vsakem trenutku na visokem
nivoju in s tem posledično tudi prometno varnost
na naših cestah. Takšen standard pa ima tudi svojo
ceno. Opozoriti je treba, da se bo to seveda najprej
poznalo na letnem vzdrževanju občinskih cest,
morda pa bomo morali kakšen projekt iz letošnjega
leta tudi prenesti v naslednje leto. Upam, da bodo
naši občani to sprejeli z razumevanjem. Denarja
je namreč le toliko, kot ga je, in zato ga bo treba
tudi v prihodnje še bolj premišljeno uporabljati.
Kot nujna dela, ki so posledica takšne zime in
so se pokazale že takoj po prvi talitvi snega, so
zemeljski plazovi, ki so se pojavili na naših cestah.
Nekateri so že sedaj za kratek čas ceste zasuli ali jih
drugače napravili neprevozne. Stroškov za takšne
posledice seveda ni bilo mogoče načrtovati in
tudi obseg poškodb bo najbolj viden šele čez čas,
zato o potrebnih finančnih sredstvih sedaj še ne
moremo govoriti. Informacije, ki jih sprejemamo v
teh dneh od državnih organov, pa tudi niso nič kaj
spodbudne, zato na kakršnokoli državno pomoč ne
moremo računati.
Vso opisano problematiko ne navajam zato, ker
bi bil posebej črnogled ali skeptičen za našo
prihodnost, ampak predvsem z namenom, da

dobite pravo informacijo o dejanskem stanju
in včasih tudi razumete, da bo morda treba na
kakšno stvar še določen čas počakati. Prav je tudi,
da z vso odgovornostjo opozorim na dogodke,
ki spadajo v kategorijo elementarnih nesreč. Ob
spremljanju vsakodnevnih novic preko raznih
medijev smo lahko še vseeno zadovoljni, saj je
situacija v nekaterih drugih delih naše države še
mnogo hujša.
Kljub naštetim problemom vam želim povedati,
da se bom tudi v prihodnje maksimalno trudil za
uresničitev našega programa dela, ki je začrtan
v letošnjem proračunu in načrtu razvojnih
programov. Naši načrti so veliki, tudi če ne bodo v
celoti izpolnjeni, se bom trudil, da bo opravljenega
predvsem veliko dobrega v našo skupno korist.
Časi, ki so pred nami, morda kličejo po tem, na kar
so nekateri že pozabili. To je, da najprej poskusimo
sami pri sebi strniti moči in se vprašati, kaj lahko
najprej sami storimo v skupno dobro in šele v
drugem koraku iščimo pomoč pri nekom drugem.
Ob bolj realni oceni stanja in na osnovi takšnih
okoliščin izoblikujmo naša pričakovanja, pa bo naše
življenje morda manj zakomplicirano, predvsem
pa manj stresno. Priznati je namreč treba, da so
velikokrat naša pričakovanja prevelika.
V prihodnjih mesecih boste vseeno opazili pestro
dogajanje v občini na področju naših planiranih
investicij, zato lahko na prihodnost gledamo z
optimizmom. Prepričan sem, da nas ob realnem
planiranju čaka svetla prihodnost in veliko dobrih
stvari, za katere si je potrebno vzeti čas in jim
posvetiti določeno pozornost. Tudi manjše in
drobne stvari nam lahko prinesejo veliko radosti,
zato jih ne smemo zanemariti.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Silvo Slaček
župan
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Pregled investicij v letu 2013
V letu 2012 in 2013 je občinska uprava občine
Sveta Ana intenzivno pripravljala vloge na razne
razpise za sofinanciranje projektov.
1. Na razpis pri Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja (Ukrep 323) je občina
že prejela sklep o odobritvi nepovratnih
sredstev za investicijo Viničarija Pergarjev vrh
z vinogradniško učno potjo v višini 154.000,00
EUR. Investicija se že izvaja. Izvajalec je
Komunala Slovenske gorice d.o.o.

plazov na cestah, ki jih bomo morali v prihodnjih
dneh vsaj delno sanirati, da bo omogočen varen
promet. Nastalo pa je tudi veliko lukenj na
voziščih in bankinah, ki bodo prav tako potrebni
sanacije.
Sproženih je tudi veliko plazov na kmetijskih
zemljiščih, ki pa jih, žal, Ministrstvo za obrambo
ni uvrstilo na seznam popisa in ocene škode.
Škoda se namreč ocenjuje samo, če je nastala na
objektih.

2. Oddana je tudi vloga pri Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja (Ukrep 322) Ureditev
kmečke tržnice v Sv. Ani v višini 469.000,00
EUR.
3. Prav tako je oddana vloga za sofinanciranje
pri MGRT po 23. členu ZFO za investicijo
rekonstrukcija dela LC 203101 ter dela ceste LC
203501 skozi naselje Kremberk z obnovo javne
razsvetljave v višini 316.000,00 EUR. Delež
Republike Slovenije je 144.000,00 EUR.
4. Prav tako je občina prejela pozitivni sklep o
odobritvi investicije za projekt »Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v Ledineku in Dražen
Vrhu« v vrednosti 487.000,00 EUR. Investicija
je ocenjena na višino 983.000,00 EUR in se že
izvaja javno naročilo za izbor izvajalca. Tu gre
za dvoletni projekt, ki se končuje v letu 2014.
5. Pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor
je občina oddala dve vlogi za sofinanciranje
iz naslova Energetska sanacija osnovnih šol
ter vrtcev v lasti lokalnih skupnost, in sicer
Energetska sanacija OŠ Lokavec in energetska
sanacija OŠ Sv. Ana v skupni vrednosti 595.000
EUR.
Veliko finančno breme je povzročila dolgotrajna
in s snegom radodarna zima, tako so stroški
zimske službe v sezoni 2012/2013 narasli na
100.000 EUR (vrednost enega km modernizacije
občinske ceste). K temu pa je treba še dodati nekaj
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Plaz v Kremberku

(foto VK)

Izvajajo se tudi manjša vzdrževalna dela na
občinskih cestah in komunalni opremi.
Sprejeti proračun občine za leto 2013 predvideva
4.165.498 EUR prihodkov in 4.098.832 EUR
odhodkov.
Občinski svet je tudi sprejel zaključni račun za
leto 2012 v višini 3.000.882 EUR prihodkov in
2.886.436 EUR odhodkov.
Kot vsako leto pa je občinski svet na novo potrdil
spremembo cen za najem grobov, ki bo v letu
2013 znašala: za enojni grob 22,5983 EUR, za
družinski grob 35,3410 EUR in za uporabo vežice
v času pogreba 63,0925 EUR. Cene so z DDV.
Viktor Kapl
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JAVNI RAZPIS
ZA
SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V OBČINI SVETA ANA V LETU 2013
1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Sveta Ana vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo, ter to razpisno dokumentacijo oddajo svojo
VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO. Javni razpis se izvaja na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sveta Ana (MUV št. 4/11).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer se
sredstva porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana (čistilne
akcije občine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev
in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež)
v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce
lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.
2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne, 22.04.2013 v Aninih novicah in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec - PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec - IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani
občine (tiskati), in sicer na spletnem naslovu: www.sv-ana.si).
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti v pisni obliki na
naslov:
OBČINA SVETA ANA
SV. ANA V SLOV. GORICAH 17
2233 SV. ANA V SLOV. GORICAH
ali jo osebno vložiti v vložišču občine.
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt od 22.04.2013. Zadnji rok za vložitev vloge je 22. maj 2013, do 14.00 ure, ne glede
na način dostave. Pisne vloge se pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in ime lovišča«.
4. POSTOPEK ZA IZBOR SOFINANCERJA
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
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Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je vloga popolna. Če vloga ni popolna, se vlagatelja vloge
pisno pozove na njeno dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga,
katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
Komisija bo v roku 30 dni od zaključka javnega razpisa županu predlagala sofinancerje
O izbiri sofinancerjev bo odločil župan z odločbo.
Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8. dneh o dokončnosti odločbe o izbiri sofinancerja.
Če v tem roku ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani izbranega
sofinancerja, odločba o izboru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.
Zoper odločbo župana ni pritožbe v upravnem postopku, lahko pa se sproži upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni po prejemu odločbe. Tožba se vloži pisno ali da ustno na
zapisnik pri navedenem sodišču.
Številka: 34101-1/2013
Sv. Ana, dne 22.04.2013

Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.
župan Občine Sveta Ana

Na podlagi 21. a člena Pravilnika o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v
Občini Sveta Ana (Ur. l. RS št. 70/08 in 14/10) in Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za
leto 2013 (MUV 26/12) objavlja Občina Sveta Ana
JAVNI RAZPIS
za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana v letu 2013
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe
pospeševanje razvoja podeželja na območju Občine Sveta Ana.
II. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 v višini 10.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo višina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Medsebojne obveznosti med Občino Sveta Ana in morebitnim prejemnikom pomoči se bodo
uredila s pogodbo, kjer bo natančno opredeljena namenska poraba proračunskih sredstev in
sicer za naslednje namene:
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III. UKREPI
A. UKREPI DRŽAVNE POMOČI ZA PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO SKUPINSKE IZJEME
Na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
1. Splošni pogoji za ukrepe pod točko A
Najvišji zneski dodeljenih pomoči pri posameznih ukrepih se uporabljajo ne glede na to,
ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti ali delno financira iz javnih sredstev oziroma
iz sredstev Skupnosti.
Državna pomoč se lahko dodeli le za namene, pri katerih je izkazana nujnost pomoči,
zato se ne dodeljuje za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel.
Strošek lastnega dela ni predmet sofinanciranja.
V zvezi z istimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila
s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006.
Državna pomoč pod točko A se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti.
A/1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za vse
ukrepe iz točke A/1 ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Namen ukrepa
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne
kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje
zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda
za dobro počutje živali.
Bruto intenzivnost pomoči za vse ukrepe pod A/1 ne sme presegati:
- do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi oz. do 40%
upravičenih stroškov za ostala območja.
- Za najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo v kmetijskem gospodarstvu
lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci
- kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje kriterije za majhna in srednje velika podjetja,
kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in je locirano v občini Sveta Ana in katerih investicija, ki je predmet pomoči se
nahaja na območju občine Sveta Ana.
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Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
A/1-1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih
Upravičeni stroški ukrepa:
- izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetiji (kadar je to samostojna investicijska faza),
- stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev
izpustov,
- stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave zemljišča, nakupa opore, nakupa mreže za
ograjo in nakupa večletnega sadilnega materiala,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
- stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska
poslopja, skladišča oz. nestanovanjski objekti),
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije,
- stroški nakupa zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne investicije.
Splošni pogoji za pridobitev pomoči:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Posebni pogoji za pridobitev pomoči:
- v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno prostorsko dovoljenje,
- predračun za naložbe /aktivnosti, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika za izvedbo naložbe v primeru dolgoročnega zakupa zemljišča,
- za namen ureditve trajnega nasada je potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev skladnosti
z veljavno uredbo o uravnavanju obsega trajnih nasadov,
Omejitve
Upravičenec se s pogodbo zaveže, da bo investicijo dokončal v roku dveh let.
Investicija mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev.
Pri nabavi opreme lahko prosilec kandidira le za tehnološko zaključeno celoto ( ni možna
večkratna posamezna nabava priključkov).
- Za dokumentacijo le, če je ta posebna faza investicije, sicer je to dokazilo (že izvedeno).
-

A/1-2) Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine Sveta Ana.
-

Upravičeni stroški:
strošek nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
strošek nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Posebni pogoji za pridobitev:
- Najmanjša obremenitev pašnika, ki je predmet investicije, je 0,5 GVŽ na ha, največja pa 1,9
GVŽ na ha. najmanjša velikost pašnika, ki je predmet investicije je 1 ha.
- Izkazana upravičenost investicije, ki je razvidna iz priloženega ovrednotenega načrta ureditve
pašnika z opisom tehnologije, ki ga je izdala za to pristojna pravna ali fizična oseba.
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Opravljena storitev na računih mora biti datirana v obdobju po izdaji sklepa o odobritvi
sredstev do 30.10.2013.
IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt od 22.04.2013 do 22.05. 2013 do 14. ure.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s
pripisom „NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO“ dostaviti na naslov
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane do vključno 22.05. 2013 do 14. ure.
Na kuverti morata biti razvidna naziv in polni naslov prijavitelja.
V. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo imenuje Župan. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitev je
8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno
dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec, ki po prejetem sklepu o odobritvi sredstev ne predloži ustreznih dokazil do 22.04.2013,
se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev.
Neporabljena sredstva se lahko na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto
2011 (Ur. l. RS št. 107/10) prerazporedijo med posameznimi proračunskimi postavkami.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v prostorih občinske uprave
Občine Sveta Ana. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Sveta Ana www.sv-ana.si,
rubrika »Javni razpisi«.
Za dodatne informacije lahko pokličite na Občino Sveta Ana, tel. 02/729-58-80 – Viktor Kapl.
Številka: 33101-2/2012
Datum: 22.04.2013

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 39/2010 in 107/2010), Pravilnika
o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana (MUV, št. 7/2011) in
Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 (MUV št.: 26/2012) Občina Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov
v Občini Sveta Ana
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, matična številka: 1332074, davčna številka: SI 59385081.
2. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana, namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana za leto 2013.
9
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3. Namen javnega razpisa: sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:
§ književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine,
razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
§ mednarodno kulturno sodelovanje,
§ raziskovalna dejavnost s področja kulture,
§ posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških dogodkov na
nekomercialni in neprofitni osnovi.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso predmet tega razpisa.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
§ imajo sedež na območju Občine Sveta Ana,
§ so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
§ imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
§ imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
§ dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
§ poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in sprejetim statutom,
§ občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih
uspehih na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih, če so se jih udeležili ter
načrt aktivnosti za prihodnje leto,
§ delujejo najmanj eno leto.
Do sredstev niso upravičeni izvajalci, ki so za isti program ali projekt že pridobili sredstva na drugih
razpisih, ki jih objavlja Občina Sveta Ana, ali so za isto vsebino pridobili sredstva na državnih ali
mednarodnih razpisih.
5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sveta Ana v letu 2013, za sofinanciranje
predmeta javnega razpisa je 4.995,00 EUR.
6. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 za namene, za katere so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2014.
7. Dvig razpisne dokumentacije: obrazci razpisne dokumentacije so na voljo v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah ali na internetni strani občine:
www.sv-ana.si.
8. Rok in način oddaje 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
ter žigosana.
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 22.05.2013, do 13.00 ure, ne glede na način dostave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: »NE ODPIRAJ – Prijava na JR - kultura 2013«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (naziv in sedež). Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku,
bodo s sklepom zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Odpiranje prejetih vlog bo vodila Komisija za družbene dejavnosti Občine Sveta Ana (v nadaljevanju:
komisija) in se bo izvedlo v roku 8 dni od poteka roka oddaje vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
zavržene. S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz Pravilnika
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o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana. Odločba s katero bo
odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje, v kakšnem deležu ter
katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe
se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe
programov in projektov.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Dodatne informacije in pojasnila dobite pri Aniti Rojko, telefon: 02/729 58 87 ali 041 799 853, elektronski
naslov: anita.rojko@sv-ana.si.
Številka:
61002-01/2013
Datum:
22.04.2013
							
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
									
župan

Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in študentom Občine Sveta Ana
(MUV št.: 9/2012) in Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013 (MUV št.: 26/2012) Občina
Sveta Ana objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v
preteklem šolskem letu (2011/2012) dosegli nadpovprečne učne rezultate
1. Predmet javnega razpisa
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, razpisuje finančna sredstva iz
proračuna Občine Sveta Ana, namenjena za nagrajevanje nadpovprečnih učnih rezultatov dijakov in študentov.
2. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini
Sveta Ana, v letu 2013 je 2.630,00 EUR.
3. Pravna podlaga
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa je Pravilnik o nagradah osnovnošolcem ter dijakom in
študentom Občine Sveta Ana (MUV št.: 9/2012) in Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2013
(MUV št.: 26/2012).
4. Pogoji in merila za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom:
za dijake:
§ stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
§ status dijaka (niso v delovnem razmerju),
§ da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,
§ da obiskujejo štiriletni strokovni ali gimnazijski program,
§ opravljene vse obveznosti za letnik za katerega dajejo vlogo ali doseženo priznanje zlatega maturanta,
§ dosežena povprečna ocena vseh predmetov najmanj 4,70 ali več,
§ da je dijak prvič vpisan v letnik, za katerega daje nagrado.
za študente dodiplomskega študija:
§ stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
§ status rednega študenta (niso v delovnem razmerju),
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da ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika,
da obiskujejo visokošolski strokovni ali univerzitetni program,
da je letnik za katerega se vlaga vloga bil opravljen v enem študijskem letu,
da študent letnika ni ponavljal, ni pavziral ali se vpisoval v višji letnik pogojno,
opravljeni vsi izpiti po predmetniku in opravljene vse obveznosti za letnik (samo pogoji za vpis v višji
letnik ne zadostujejo),
dosežena povprečna ocena najmanj 9,00 ali več.

za študente podiplomskega študija:
§ stalno prebivališče v Občini Sveta Ana,
§ zaključen magistrski ali doktorski študij,
§ dosežena povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti, vključno z oceno magistrske naloge ali
doktorske disertacije znaša 9,1 ali več,
vse obveznosti študija morajo biti opravljene v predpisanem roku, ki je določen s strani fakultete, brez
podaljševanj študentskega staleža.
5. Višina denarne nagrade je določena v odvisnosti z doseženo povprečno oceno:
dijaki 4-letnega strokovnega programa:
§ za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 50 točk,
§ za zlate maturante je višina denarne nagrade 55 točk,
dijaki 4-letnega gimnazijskega programa:
§ za doseženo povprečno oceno 4,70 ali več je višina denarne nagrade 60 točk,
§ za zlate maturante je višina denarne nagrade 65 točk,
Dijak zaključnega letnika lahko kandira za nagrado na podlagi dosežene povprečne ocene v zadnjem letniku
ali za nagrado zlatega maturanta. Nagradi se med seboj izključujeta in ju dijak ne more dobiti hkrati.
študenti dodiplomskega študija:
Visokošolski strokovni program:
§ za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 70 točk,
§ Za opravljeno diplomo ocenjeno z oceno 10 je višina denarne nagrade v vrednosti 75 točk.
Visokošolski univerzitetni program:
§ za doseženo povprečno oceno od 9,00 do 10 je višina denarne nagrade 80 točk,
§ Za opravljeno diplomo ocenjeno z oceno 10 je višina denarne nagrade v vrednosti 85 točk.
Študent zaključnega letnika lahko kandidira za nagrado na podlagi dosežene povprečne ocene v zadnjem
letniku ali za nagrado za opravljeno diplomo, ocenjeno z oceno 10. Nagradi se med seboj izključujeta in ju
študent ne more dobiti hkrati.
Če je tema diplomske naloge študenta vezana na območje Občine Sveta Ana in le ta kandidira za denarno
nagrado na podlagi opravljene diplome, se k višini denarne nagrade prišteje še dodatnih 5 točk.
Študenti podiplomskega študija (magistrski in doktorski študij)
§ Za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na magistrskem študiju, vključno z oceno magistrske
naloge, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 90 točk.
§ Za povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti na doktorskem študiju, vključno z oceno doktorske
disertacije, ki znaša 9,10 ali več je višina denarne nagrade 95 točk.
Če je tema magistrske naloge ali doktorske disertacije vezana na območje Občine Sveta Ana, se k
višini denarne nagrade prišteje še dodatnih 5 točk.
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6. Vrednost točke
Vrednost točke določi Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana na podlagi ugotovljenega
skupnega števila točk iz števila popolnih vlog in višine razpisanih finančnih sredstev v posameznem letu.
7. Prijava na razpis
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na predpisanem obrazcu
(dvignejo ga v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
ali na spletni strani občine: www.sv-ana.si), v zaprti kuverti na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: »NE ODPIRAJ – prijava na JR za podelitev
denarnih nagrad dijakom in študentom«, vključno do 22.05.2013, do 13.00 ure, ne glede na način dostave.
Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku, bodo s sklepom zavržene.
8. Obvezne priloge
Prijavi (pravilno izpolnjenemu obrazcu) mora vlagatelj predložiti naslednja dokazila:
§ potrdilo o stalnem prebivališču,
§ fotokopijo transakcijskega računa,
§ dokazilo o šolanju,
§ dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2011/2012 (dijaki priložijo spričevalo),
§ dokazilo o učnem uspehu za šolsko leto 2011/2012 (študenti priložijo izpis opravljenih izpitov z
ocenami in datumom opravljenega izpita),
§ potrdilo, da so opravili vse izpite za letnik 2011/2012 (študenti),
§ fotokopija indeksa - stran z vpisanimi ocenami ali elektronski izpis indeksa (študenti),
§ spričevalo o opravljeni maturi in fotokopijo priznanja (zlati maturanti),
§ izjavo, da v času šolanja niso bili v delovnem razmerju in, da niso opravljali pridobitne dejavnosti
ali imeli statusa samostojnega podjetnika (študentje),
§ izjavo o dovolitve pridobitve podatkov iz uradnih evidenc za potrebe javnega razpisa,
§ uradno dokazilo šole, da za določeni predmet ni bilo razpisanega izpitnega roka v tekočem šolskem
letu (priložijo tisti študenti, ki niso mogli opraviti vseh izpitov, ker ni bil razpisan izpitni rok in bodo
izpite opravili v naslednjem šolskem letu),
§ potrdilo o zaključenem magistrskem ali doktorskem študiju (študentje podiplomskega študija)
9. Pregled vlog
O popolnih prijavah na razpis odloča Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana. Komisija opravi
strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in pogojev. Na podlagi ocene vlog pripravi
predlog prejemnikov finančnih nagrad in ga predloži županu. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 30 dni po preteku javnega razpisa.
Sklep o višini denarne nagrade izda občinska uprava, na podlagi predloga komisije. Zoper sklep je možno
podati ugovor županu Občine Sveta Ana v roku 8 dni od prejema sklepa. O ugovoru odloči župan v roku
30 dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.
10. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v občinski upravi Občine
Sveta Ana, kontaktna oseba: Anita Rojko, telefon: 02/729 58 87 ali 041 799 853, elektronski naslov:
anita.rojko@sv-ana.si.
Številka:
Datum:

41017-01/2013
22.04.2013

Silvo Slaček, dipl. ekon, inž. gr.
župan
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Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana na podlagi Odloka o priznanjih Občine
Sveta Ana (MUV št.: 9/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Sveta Ana v letu 2013
Občina Sveta Ana podeljuje priznanja za večletno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden
pomen za občino, kot znak priznanja in zahvale ter z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja
za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Sveta
Ana v letu 2013 in sicer za:
1. naziv Častni občan Občine Sveta Ana,
2. Grb Občine Sveta Ana:
• zlati grb,
• srebrni grb,
• bronasti grb.
O podelitvi naziva Častni občan Občine Sveta Ana, zlatega, srebrnega in bronastega grba
odloča Občinski svet Občine Sveta Ana na končni predlog Komisije za priznanja in nagrade, ki
ga le – ta oblikuje na podlagi zbranih pobud s tem javnim razpisom.
2. PREJEMNIKI
Občina podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju
gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, razvoja, ekologije, zaščite in reševanja,
na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k
boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in
ugled Občine Sveta Ana.
3. PREDLAGATELJI
Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan ali pravna oseba s stalnim bivališčem ali
sedežem na območju Občine Sveta Ana.
4. KRITERIJI ZA PODELITEV POSAMEZNIH PRIZNANJ
1. Častni občan Občine Sveta Ana
Za častnega občana Občine Sveta Ana se lahko razglasi posameznik za njegovo izjemno
pomembno delo in zasluge ali ob doseganju trajnih uspehov na ekonomskem, znanstvenem,
kulturnem, razvojnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, humanitarnem in drugem področju
ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sveta Ana
v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.
Naziv častni občan se podeli izjemoma, praviloma ne več kot imenovanje enega častnega
občana v mandatu župana.
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2. Grb Občine Sveta Ana
2.1 Zlati grb Občine Sveta Ana
Zlati grb Občine Sveta Ana se podeli posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne
izjemne dosežke trajnega pomena oziroma skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam
za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujemo ugled občine na ekonomskem, znanstvenem,
kulturnem, razvojnem, vzgojno – izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju
ustvarjalnosti.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en zlati grb.
1.2 Srebrni grb Občine Sveta Ana
Srebrni grb Občine Sveta Ana se podeljuje zaslužnim občanom - posameznikom, skupinam ljudi,
društvom ali pravnim osebam:
• ki v daljšem časovnem obdobju dosegajo izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo
in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
• ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom
in prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik
pomen za Občino Sveta Ana.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en srebrni grb.
1.3 Bronasti grb Občine Sveta Ana
Bronasti grb Občine se podeli posamezniku ali skupini ljudi, za nadpovprečne dosežke ali za večkratne
uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem,
razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju. Bronasti grb je praviloma namenjen
prejemnikom kot spodbuda za nadaljnje delo in dosežke.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en bronasti grb.
5. PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ
Pobuda za podelitev priznanj mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv predlagatelja ter njegov naslov oziroma sedež,
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov oziroma sedež prejemnika priznanja,
• vrsto priznanja za katero se podaja pobuda/predlog,
• utemeljitev predloga iz katere mora biti jasno razvidna dejavnost in konkreten uspeh za katerega
si predlagani zasluži priznanje.
• datum in podpis predloga s strani predlagatelja.
6. ROK ZA PREDLOŽITEV POBUD IN NAČIN ODDAJE
Pobude za podelitev priznanj morajo biti podane na naslov Občinski svet Občine Sveta Ana,
Komisija za priznanja in nagrade, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom
»priznanja 2013«, osebno ali po pošti. Pobude se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom
ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte. Rok za oddajo pobud je 22.05.2013, do 13.00 ure,
ne glede na način dostave.
Po preteku roka, Komisija za priznanja in nagrade Občine Sveta Ana (v nadaljevanju komisija) najprej
preveri, ali je posamezne pobude mogoče obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki,
komisija predlagatelja pozove, da pobudo dopolni v roku 8 dni.
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Če predlagatelj svoje pobude ne dopolni ali jo dopolni pomanjkljivo, komisija pobudo zavrne.
Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upoštevaje vsebino utemeljitve predloga za
priznanje, spremeni vrsto priznanja.
Na podlagi prejetih pobud komisija z večino glasov vseh članov oblikuje končni predlog za podelitev
priznanj Občine Sveta Ana ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje Občinskemu svetu v obravnavo
in odločanje.
7. INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo v občinski upravi
Občine Sveta Ana, kontaktna oseba: Anita ROJKO, tel.: 02/729 58 87, e-naslov: anita.rojko@svana.si.
Številka:
Datum:

01111-01/2013
22.04.2013

Drago RUHITEL l. r.
Predsednik Komisije za priznanja in
nagrade Občine Sveta Ana

RAZPIS
višine sredstev, ki so namenjeni dodeljevanju nepovratnih
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana v letu 2013
Občina Sveta Ana na podlagi 9. člena Pravilnika o finančnih pomočeh za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št.
49/2007 in MUV št. 4/11) ter veljavnega proračuna Občine Sveta Ana za leto 2013 (MUV št. 26/12)
objavlja namen in višino finančnih sredstev v letu 2013.
A VRSTA UKREPA:
I. Sofinanciranje ukrepov:
Nepovratna finančna sredstva iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe se dodeljujejo prosilcem,
ki že poslujejo ali na novo začenjajo z dejavnostjo v višini 10% upravičenih stroškov, to so stroški
bruto plače za dvoletno obdobje in sicer za:
1. samozaposlovanje,
2. za odpiranje nove zaposlitve v podjetjih; pomoč se lahko dodeli le za zaposlovanje oseb, ki še
niso bile zaposlene ali so ostale brez zaposlitve.
•
•

višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR
višina subvencije: do 10% upravičenih stroškov bruto plače za dvoletno obdobje.

II. Pogoji za pridobitev sredstev:
Brezposelna oseba, ki bo zaposlena na osnovi zgornjega ukrepa mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• biti mora državljan RS,
• biti mora prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
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imeti mora stalno prebivališče na območju Občine Sveta Ana,
pri samozaposlovanju se mora odvijati poslovna dejavnost na območju Občine Sveta Ana, ni
pa treba imeti stalnega prebivališča na območju Občine Sveta Ana.

Nepovratna finančna sredstva iz občinskega proračuna za dotacije v ukrepe navedene v 9. členu
Pravilnika lahko pridobi prosilec, ki zagotavlja in dokaže nova odprta delovna mesta, ki so predmet
dotacije, vsaj še dve leti po prejeti pomoči, in ima med viri financiranja za ta namen zagotovljenih
najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati finančne pomoči.
Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Sveta Ana (vloga mora biti na
predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Sveta Ana ali na spletni strani
občine: www.sv-ana.si).
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
• potrdilo o državljanstvu,
• potrdilo o stalnem prebivališču, (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 območju Občine Sveta Ana,
• izjavo, da bo novo odprto delovno mesto odprto vsaj še dve leti po prejeti pomoči in ima za
ta namen zagotovljenih najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati finančne
pomoči,
• izjavo, da za ukrepe, ki se prijavlja ni dobil državne pomoči ali pomoči iz mednarodnih virov, oz.
če jo je, koliko oz. kakšen delež je dobil iz drugih virov,
• izjavo, da v primeru, če 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 NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt od 22.04.2013. Zadnji rok za vložitev je 22.05.2013, do 14,00 ure, ne glede na način
dostave. Vloge se pošljejo na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 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 zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge bo Strokovna komisija za obravnavanje vlog v roku 3 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitve vlog je 8 dni od prejema obvestila. Vloge,
ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na občinski upravi Občine Sveta
Ana, na tel. 02 729 58 86.
Številka: 32211-1/2013
Sv. Ana v Slov. goricah, 22.04.2013

Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr.
Župan Občine Sveta Ana
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RAZPIS
višine sredstev, namenjenih dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
    v Občini Sveta Ana letu 2013
Občina Sveta Ana na podlagi 3. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 24/2007 in MUV št. 4/11) in veljavnega proračuna Občine Sveta Ana za
leto 2013 (MUV št. 26/12) objavlja namen in višino finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v
letu 2013.
A VRSTA UKREPA:
I. Sofinanciranje investicij:
1. Izgradnja MKČN s kapaciteto do 50 PE in sicer na območjih, ki so določene s programom
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sveta Ana.
§ višina razpisanih sredstev:
§ višina subvencije: 			

10.000,00 EUR.
do 49% investicije.

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV:
§

Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih
objektov. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec
investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN zgrajena. Investitorji pa
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci do sredstev so lahko
izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi
prostori na območju Občine Sveta Ana, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih
objektih in pri katerih se tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj z nastalimi
komunalnimi odpadnimi vodami.

§

Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
o MKČN mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi standardi oziroma mora po učinkovitosti
ustrezati zahtevam iz uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
o lokacija izgradnje MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva
izgradnja javne kanalizacije (informacije si vlagatelj pridobi na občinski upravi),
o objekt, za katerega se bo ali se je nabavila MKČN, mora biti legalen.

§
§

Vlagatelj zahtevka poda pisno vlogo na občinsko upravo Občine Sveta Ana (vloga mora
biti na predpisanem obrazcu, ki se ga dvigne na občinski upravi Občine Sveta Ana ali na
spletni strani občine: www.sv-ana.si).
K vlogi za pridobitev sredstev morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
o osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta, ipd.),
o račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji, s popisom del in materiala ter odgovorno
osebo za izvedbo del,
o izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
o izjava izvajalca del oz. dobavitelja, da bo oz. je opravil poseg skladno z veljavnimi
predpisi,
o kopija sklepa o registraciji izvajalca iz katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje
pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
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o dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
o certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod, izjava o zaključku naložbe.
B ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt od 22.04.2013. Zadnji rok za vložitev vloge je 22.05.2013, do 14.00 ure,
ne glede na način dostave. Vloge se pošljejo na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah s pripisom »ne odpiraj – vloga za sofinanciranje
MKČN«.
C OBRAVNAVANJE VLOG
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge bo Strokovna komisija za obravnavanje vlog
v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge, rok za dopolnitve vlog je
8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo,
neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni s
sklepom najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan na občinski upravi
občine Sveta Ana na tel. št. 02 729 58 80.
Številka: 35405-02/2013
Sv. Ana, dne 22.04.2013

Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.
župan Občine Sveta Ana

Občina Sveta Ana na podlagi 6. člena Pravilnika za urejanje letnega programa športa v občini Sveta
Ana (Ur. l. RS, št. 18/06) in sprejetega letnega programa sofinanciranja športnih programov v letu
2013 objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Občini Sveta Ana v letu 2013
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za urejanje letnega programa
športa v Občini Sveta Ana (Ur. l. RS, št. 18/06) na podlagi letnega programa sofinanciranja športnih
programov in sicer:
1. Programi za otroke in mladino
a) Programi interesne vadbe za predšolske otroke
– Tečaji plavanja,
– 60 ur športnih dejavnosti.
b) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
– Nastopi na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih,
– 80-urni redni programi.
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2. Športno rekreativni programi za vse
– športno rekreativna tekmovanja.
3. Programi kakovostnega športa
– priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki jim program športne rekreacije ne
zadostuje, nimajo pa objektivnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa.
4. Promocija športa in športne prireditve
– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Sveta Ana,
– sodelovanje s športnimi dejavnostmi na občinskem prazniku Občine Sveta Ana,
– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Sveta Ana s katerimi se občina predstavi v širšem
slovenskem prostoru (najmanj regijsko tekmovanje).
5. Športni objekti in oprema
– Investicijsko vzdrževanje
– Zamenjava dotrajane opreme
2. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 4.650 €.
3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja in panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide,
Pravico so sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj navedeni izvajalci letnega programa
športa pod naslednjimi pogoji:
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Sveta Ana
- da so registrirani najmanj eno leto
- da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število aktivnih
članov za določene športne programe
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti
- da imajo društva in zveze športnih društev urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini ter ostalo dokumentacijo, kot določa zakon
- letno dostavljajo po določbi pogodbe podatke o realizaciji sklenjene pogodbe
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na predpisanem
obrazcu (dvignejo ga na občinski upravi ali na spletni strani občine: www.sv-ana.si) v zaprti kuverti na
naslov: Občina 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 športa v Občini Sveta
Ana v letu 2013 « do vključno 22.05.2013 do 15. ure ne glede na način dostave.
Vloge bo komisija odpirala 23.05.2013.
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6. OBVESTILO VLAGATELJEM
Vse dodatne informacije so na razpolago v občinski upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov.
goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, vsak delavnik v času uradnih ur osebno ali na tel. št. 02
729 58 80.
Vlagatelji bodo najkasneje v 45 dnevih od izdaje sklepa obveščeni o razdelitvi sredstev in hkrati
pozvani k podpisu pogodbe.
Številka: 67104-01/2013
Sveta Ana, dne 22.04.2013

Silvo SLAČEK,dipl. ekon, ing.gr.
župan

KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH
Pravočasno zatiranje plevelov v pšenici, ječmenu, ovsu,
rži in tritikali je za doseganje optimalnega pridelka
neobhodno potrebno. Zatiranje plevelov omogoča žitu
nemoteno rast, kar pozitivno vpliva na kakovost in količino
pridelka.
Žito je na konkurenco plevelov najbolj občutljivo v razvojnih
fazah od vznika do konca razraščanja, saj zapleveljenost v
tem času najbolj ovira razvoj žit in posledično zmanjšuje
pridelek. Zato je faza razraščanja najugodnejši čas za
uporabo velike večine sredstev za zatiranje plevelov v
ozimnih in jarih žitih.
Uspeh varstva ozimin in jarin pred pleveli je odvisen
predvsem od pravilne ocene zapleveljenosti posevkov
ter od izbire in pravočasne uporabe herbicidov. Nizke
nočne temperature omejujejo učinkovitost in selektivnost
posamičnih herbicidov, zato imajo prednost pri izboru
pripravki s široko temperaturno toleranco.
Osnovni dejavniki, ki vplivajo na vrste plevelov in na
velikost plevelnih populacij, so kolobarni sistem, čas setve,
gostota posevka in vremenske razmere čez zimo. Na
splošno velja, da imajo žita dobro tekmovalno sposobnost

proti plevelom, če imajo posevki ustrezno gostoto, in sicer
več kot 400 rastlin na kvadratni meter, kar pa je po letošnji
zimi težko pričakovati.
Jesensko zatiranje plevelov v ozimnih žitih je priporočljiv
agrotehnični ukrep, saj s tem že zgodaj preprečimo razvoj
plevelov ter posevku omogočimo hitrejšo rast in razvoj,
kar lahko na koncu pomeni tudi večji pridelek.
Spomladansko varstvo pred pleveli pa ima poglavitno
prednost v večji osveščenosti pridelovalcev ter
usmerjenost v uporabo fitofarmacevtskih sredstev po
vzniku žit in plevelov, na podlagi preseženih gospodarskih
pragov škodljivosti posameznih plevelov. Novejši
herbicidi se namreč odlikujejo z veliko selektivnostjo in s
specifičnostjo delovanja.
Za tiste, ki ste uspeli pravočasno posejati ozimine velja, da
je poleg hitrega razvoja ozimnih žit napredoval tudi razvoj
plevelov. Kateri v jeseni niste uporabili talnega herbicida,
je zdaj optimalni čas za zatiranje plevelov v ozimnih žitih
s selektivnimi pripravki, saj so v večini vsi gospodarsko
pomembni pleveli že vznikli.
DuK

CVETNA MONILIJA
Tokrat vam bom predstavil še aktualno bolezen na
koščičarjih – CVETNO MONILIJO.
Cvetna monilija je glivična bolezen, ki v zadnjih letih
vse bolj napada koščičarje, lahko pa se pojavi tudi na
jablani. Največ škode naredi na marelicah, češnjah,
višnjah in slivah. Posledice so lahko tako hude, da
okužena drevesa v nekaj letih odmrejo.

Pojav te bolezni je v deževnih pomladih skoraj
normalen. Bolezen običajno prodre skozi odprt
cvet, preko katerega prodre v vejico in skoznjo okuži
tudi ostale cvetove in na koncu celotno vejico, ki
nato odmre. Zato imajo okužena drevesa vse polno
suhih poganjkov. Gliva prezimi na odmrlih cvetnih
delih in odmrlih vejicah, od koder potem spomladi
21
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KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO
Da bo preprečevanje bolezni uspešno, mora biti
kombinirano. Najprej je potrebno sproti, če ne pa
pri zimski rezi, vse suhe poganjke odrezati v zdrav
les, nato pa poškropiti s pripravki na osnovi bakra z
največjo dovoljeno koncentracijo.
Neposredno proti cvetni moniliji škropimo
občutljive sorte koščičarjev, prvič v začetku
cvetenja, ko je odprtih približno 10 % cvetov in
drugič, ko začnejo odpadati prvi venčni listi oziroma
pred napovedanim dežjem.

z nespolnimi trosi okuži cvetne organe. Po okužbi
najprej počrnijo pestič, prašniki ter notranji deli
cveta. Kasneje se po cvetnem peclju okužba razširi
na vejico in druge cvetove.
Če gliva okuži večje število cvetov, odmre več vejic,
če pa si okužbe sledijo iz leta v leto, lahko drevo
naposled odmre. Cvetna monilija lahko okuži tudi
zoreče plodove.

Kljub temu, da pripravki za zatiranje bolezni niso
strupeni za čebele, je priporočljivo škropljenje
opraviti v večernem času, ko so čebele končale s
svojim delom in jih ni več na drevesu.
Če boste želeli imeti več zdravih plodov z domačega
sadovnjaka, boste morali najprej zaščititi svoje
marelice, kasneje pa lahko enako sredstvo uporabite
še na češnjah in slivah, ki cvetijo nekoliko pozneje.
Delo se vam bo sigurno obrestovalo.
DuK

UTRIP NAŠEGA KRAJA

VELIKA NOČ
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik.
Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje
od mrtvih. Na veliki petek so Jezusa Kristusa križali,
tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih.
Velikonočne tradicije se v veliki meri od države
do države razlikujejo. Po tradiciji je na veliki
petek zapovedan strogi post, na veliko soboto
se blagoslovijo (pogovorno žegnajo) jedila,
ki se potem zaužijejo za nedeljski zajtrk. Tudi v
Sloveniji imamo določeno simboliko; suho meso
simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi,
hren predstavlja žeblje, potica in ostala peciva
pa trnjevo krono. Na velikonočno nedeljo so v
Sloveniji v navadi vstajenjske procesije, na čelu
katerih nosijo kip vstalega Kristusa.
Velika noč je premakljiv praznik, v odvisnosti od
datuma velike noči so tudi datumi nekaterih
drugih cerkvenih praznikov in tudi pust. Določeno
je, da se praznik obhaja prvo nedeljo po prvi
spomladanski polni Luni. Tako je lahko velika noč
med 22. marcem in 25. aprilom.
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Nedelja pred veliko nočjo se imenuje cvetna nedelja.
Gre za praznik, ko krščanski verniki blagoslavljajo v
šope ali butare povezano pomladansko zelenje,
kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje.
Za praznik so ljudje lomili oljčne veje in jih postlali kot
preprogo pred Jezusom Kristusom, ko je ta na oslu
prijahal v Jeruzalem in tu doživel navdušen sprejem.
Natalija Berič

Blagoslov jedil na Sveti Ani

(Foto: Suzana Rejak Breznik)
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ZA DOMAČE PO DOMAČE
V nedeljo, 17. 3. 2013, je v športni dvorani OŠ
Sveta Ana potekala prireditev Za domače po
domače. Na prireditvi so nastopili glasbeniki, ki
delujejo na območju celotne občine Sveta Ana,
prišli pa so tudi gostje iz sosednjih občin. Gostje
popoldneva so bili priznani Ansambel Spev, ki je
dodatno popestril popoldne.
Športna dvorana OŠ Sveta Ana je pokala po šivih,
saj se je prireditve udeležilo veliko obiskovalcev.
Natalija Berič

Ob~ina Sveta Ana:
Tel.:
Centrala			

02/ 72 95 880

@upan			

02/ 72 95 882

Tajnik			

02/ 72 95 886

Ra~unovodstvo 		

02/ 72 95 881

Oddelek za okolje in prostor
ter dru`bene zadeve

02/ 72 95 884

Družbene dejavnosti,
kultura in turizem

02/ 72 95 887

Turisti~no informacijski
center Sveta Ana

02/ 70 32 540

Fax			

02/ 72 95 885

E-mail: obcina@sv-ana.si
Delovni ~as:
Ponedeljek, torek, ~etrtek:
od 8.00 do 14.30 ure.
Sreda: od 8.00 do 16.30 ure.
Petek: od 8.00 do 12.30 ure.
Malica: od 10.30 do 11.00 ure.

Za domače po domače

(Foto: Mihaela Berič)

141 SNEŽNIH MOŽ V LOKAVCU
Letos nas je zima obdarila z veliko pošiljko snega.
Veliko ljudi je to izkoristilo za različne snežne radosti,
kot so smučanje, sankanje, kepanje in seveda tudi za
izdelovanje različnih snežnih umetnin.
Tudi skupina občanov iz Lokavca si je nedeljsko
popoldne krajšalo z izdelovanjem sneženih mož.
Izdelali so jih kar 141.
Anita Rojko

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 ima nov delovni
~as in novo zdravnico Tadejo Purkelj, dr.med.spec.
družinske medicine
Ordinacijski ~as:
ponedeljek od 13:00 do 16:30 ure
torek od 9:00 do 13:00 ure
sreda od 10:30 do 14:00 ure
~etrtek od 10:30 do 14:00 ure
petek od 10:30 do 14:00 ure
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PREDSTAVITEV HUMANITARNE ODPRAVE V PAPUO NOVO GVINEJO
V petek, 22. 3. 2013, ob 18. uri je v KTC Sv.
Ana potekala predstavitev humanitarne odprave
študentov medicine (v sodelovanju s ŠKSG), ki
so se julija 2011 odpravili v Papuo Novo Gvinejo.
Domačinka Klavdija Slaček ter njena sošolca
Matjaž Zimic in Andraž Zupan so delili zgodbo
iz njihovega dvomesečnega bivanja na drugem
koncu sveta. Predstavili so zgodbe njihovega
zdravljenja, način življenja domačinov in
prehranske navade ter še veliko drugih zanimivih
posebnosti te dežele.
Po predstavitvi v KTC-ju smo se odpravili še v
občinsko avlo, kjer so nam predstavili še nekaj
rokodelskih izdelkov domačinov, ki so jih dobili
v dar. Nato je sledila še pogostitev v vinski kleti.

Foto: Anita Rojko

Rojeni v letu 2011
1. Inaya Grinaver, Lokavec 6 a					
2. Aneja Horvat, Rožengrunt 26					
3. Lion Morina, Ledinek 63						
4. Tia Brancelj, Zgornja Ščavnica 19				
5. Nik Ferk, Sv. Ana 4 a						
6. Jakob Lehner, Zgornja Ščavnica 129 a			
7. Aljaž Hari, Dražen Vrh 60					
8. Gašper Zemljič, Dražen Vrh 55				
9. Alen Vogrin, Kremberk 35					
10. Ana Rokavec, Žice 21						
11. Tai Moleh Potočnik, Krivi vrh 19				
12. Lana Papič, Zg. Ščavnica 22					
13. Klara Nikl, Zg. Ščavnica 1					
14. Leonardo Kristl, Lokavec 36					
15. Ana Plohl, Ledinek 57						
16. Tiana Marija Nikl, Zg. Ščavnica 57 a				
17. Žan Ornik, Ledinek 44						
18. Ana Lešnik, Sv. Ana 15					
19. Melisa Škofič, Ledinek 45					
20. Nejc Murg, Zg. Ščavnica 49					
21. Sašo Grah, Zg. Ščavnica 11					
22. Kevin Bolšec, Žice 60						
23.Neja Vetršek, Krivi vrh 19					
24. Gal Krušnik, Sv. Ana 27					
25. Tjaš Svržnjak, Kremberk 38 a				
26. Ana Murko, Lokavec 5						
27.Naja Rogina, Krivi vrh 3 a					
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23.01.2011
01.02.2011
09.03.2011
21.03.2011
01.04.2011
12.04.2011
15.04.2011
02.06.2011
11.06.2011
05.07.2011
09.07.2011
25.07.2011
27.07.2011
02.08.2011
11.08.2011
31.08.2011
01.09.2011
10.09.2011
16.09.2011
16.09.2011
01.11.2011
16.11.2011
22.11.2011
07.12.2011
15.12.2011
21.12.2011
28.12.2011
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ŽUPAN SILVO SLA^EK NA OBISKU PRI JUBILANTIH
V letošnjem letu je župan Silvo
Slaček obiskal starejše občane, ki so
praznovali svoj 85. ali 90. rojstni dan.
Zavidljivih 85. let starosti so praznovali: Žižek Franc, Vrečič Marija,
Reher Jožef in Majer Valentina.
Častitljivi 90. rojstni dan pa so skupaj
z županom praznovali Gungl Franc,
Kavčič Karel in Ranc Janez.
Karmen Kaučič

TEGA

NIGI

Ja, pa je bilo. Pri nas pri Sveti Ani se je zgodilo drugega
marca. Odmevna monokomedija, ki je privabila v naš
kulturni dom lepo število poslušalcev oziroma gledalcev.
Prijetno je, če je polna dvorana. Lahko bi bila vselej,
tudi takrat mogoče, ko je kakšna proslava ob kulturnem
prazniku. Zasedena dvorana do zadnjega kotička, kot radi
rečemo v našem žargonu. Avtor in edini igralec Samo Tuš
- Korl ni pustil ravnodušnega še tako resnega gledalca.
Njegov slogan je »Polovico perajt, polovico pa z glave na
licu mesta«. Tako je bilo tudi ob tej predstavi. Skozi svoje
življenjsko obdobje nekako odpira dogajanja, ki so bila
aktualna v prejšnjem sistemu v drugi polovici prejšnjega
stoletja. Postavi se v svoj lik pod imenom Vincenc. Začne
s čiščenjem greznic. Gre pa tudi po poti, ki vključuje

NEGA

politiko in aktualne razmere v naši družbi. Ustanovil je
lastno podjetje RAJSNEGEL d.o.o. Samo Tuš je dolgoletni
priznani humorist. Sodeloval je pri mnogih prireditvah.
Je ljubiteljski igralec in režiser. Bil je v vlogi dedka Mraza,
Božička, Miklavža. Je sodelavec RTV Slovenija. V oddaji
Sobotno popoldne je bil v vlogi uradnika Murka. Sodeloval
je pri predstavitvi »Babičine skrinje«. V vlogi Jurčičevega
Krjavlja in Očeta župana v Linhartovi Županovi Micki.
Omeniti je treba tudi, da je bil pred leti v vlogi Ovtarja.
To je lik čuvaja slovensko goriških vinogradov. Humorist
Korl, ki zna tako naravno uprizarjati preprost lik našega
»Slovenjegoričana«. Se ne pretvarja, vsakemu se zna
približati tudi v besednem dialogu izven odrskih desk.
Franček R.
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Sejm bil je `iv!
Tako se dejali neko~. Takrat pred desetletji,
ko {e ni bilo toliko vse te {are in krame, ki~a
in {e kaj drugega. Na sejmih ob `egnanjih
in kramarskih sejmih so prodajali res samo
doma~i ro~ni izdelovalci. Za potrebo raznih
ro~nih opravil ipd. Dandanes seveda so drugi
~asi. Vendar kljub temu se vse bolj izgubljamo
v poplavi plastike in bi`uterije. Zato pa ima
prav na{a Razvojna agencija LAS Ovtar
Lenart pri vsem tem svojo vlogo. S svojimi ~lani
si prizadeva ohraniti doma~o slovenjegori{ko
kulinariko, izdelke doma~e obrti prav na
velikono~nem in bo`i~nem sejmu. Nekateri smo
tudi lani sodelovali na KOS Lenart. S svojimi
izdelki smo se predstavili tudi na Agri v Gornji
Radgoni. Imamo pridne skrite delovne talente.
Marsikdo zna kaj narediti. To je premalo. Zakaj
pa ne bi spoznal {e tvoj produkt ali izdelek
kdo drug. Mogo~e sosed, va{~an, ob~an. Saj
ti mali sejmi niso ne vem kako obiskani. Pa
kljub temu je volja tistih, ki kaj razstavljajo oz.
prodajajo, mo~nej{a od tistih, ki jih ne zanima,

kaj sosed ali bli`nji ustvarja v prostem ~asu!
On se ne predaja le`ernosti, pa~ pa skrbi tudi
za ohranjanje babi~ine kuhinje ali zakladnice
ro~nih del iz na{e kulturne dedi{~ine.
Fran~ek R.

Mladi umetnik Milan Ketiš
Moje ime je Milan Ketiš, sem študent 2. letnika slikarstva
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v
Ljubljani. Na Sveti Ani sem že več let aktiven v Kulturni
zadrugi Sveta Ana, znotraj katere sem ob sodelovanju pri
pripravi raznih prireditev, ob druženju in mnogih zagretih
pogovorih in debatah, ki so mnogokrat trajali pozno v
noč, počasi vstopil v kulturno dogajanje na Sveti Ani,
za katerega sem kmalu spoznal, da ga je zelo malo
in je omejeno na ozek okvir prireditev z omejeno širino
sporočilnosti.
Zares sem stopil v svet umetniškega ustvarjanja šele z
začetkom študija, čeprav sem začel risati in slikati že
v srednji šoli. Zdaj se mi počasi in delček za delčkom
gradi tudi širša podoba o svetu kulture in umetnosti,
poleg aktualne likovne umetniške scene v Sloveniji in
po svetu me zanima tudi njen utrip doma, v različnih
okoliših vladajo različne navade in različna kultura, tudi
znotraj Slovenije so prisotni različni trendi, opazil sem,
da na Sveti Ani nekega trenda sploh ni, zavesti o širšem
kontekstu likovne umetnosti v svetu kulture pravzaprav ni.
Trenutno se posvečam predvsem študiju, to pomeni, da
večino svojega časa ustvarjam, tako da slikam, snujem
ideje, ves čas sem pa ne glede na to, kaj počnem,
nekako vpet v misli, ki tako ali drugače sooblikujejo,
kar kot umetnik naredim. Razstavljal še nisem veliko,
v srednji šoli sem imel dvakrat možnost izobesiti svoja
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dela v Avli na Prvi gimnaziji v Mariboru, nato se na tak
način nisem udejstvoval, dokler nisem v Kulturni zadrugi
dobil spodbude, da bi pa pripravil razstavo. Tako smo
najprej na enem od potopisnih predavanj na ogled
postavili umetniške izdelke, ki smo jih v ta namen
izdelali člani našega društva. Leto kasneje pa sem
stopil v stik z umetnico iz Gornje Radgone, ki je doma
s Trat, Sašo Bezjak, akademsko slikarko in kiparko ter
likovno pedagoginjo. Skupaj ali pa lahko rečem, da
z njeno pomočjo, sva pod okriljem Kulturne zadruge
pripravila skupno razstavo, ki smo jo odprli 1. decembra
2012. Saša je razstavila risbe in vezenine, jaz pa dela
v tehniki akrila, nastala v okviru študija v prvem letniku.
Povabili smo tudi mariborskega likovnega kritika Maria
Berdiča, ki je zelo aktiven znotraj galerije Društva likovnih
umetnikov Maribor, za razstavo je pripravil kratek tekst, ki
je obiskovalcu omogočil vstop v najino umetnost skozi
formalni likovni besedni jezik, prav tako je na otvoritvi
pred obiskovalci z nama poklepetal o najinemu delu.
Atmosfero občinske avle je zapolnila glasba domačega
rockovskega ansambla Sizzlin’ Cool, ki je za to priložnost
pripravil akustično izvedbo svojega repertoarja. Prva
naša razstava v občinski avli je bila vsekakor uspešna,
najbolj veseli smo zato, ker smo privabili veliko gostov.
Kmalu zatem je zadišalo po naslednji prireditvi, 12.
januarja smo zamenjali slike z deli ljubiteljske slikarke
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Vidke Borko, prav tako iz Gornje Radgone, tudi tokrat
se moramo za pomoč zahvaliti Saši Bezjak, ki je bila
prisotna pri vseh nalogah organizacije likovne razstave.
Nazadnje 9. marca pa smo odprli razstavo del Blanke
Božič, ljubiteljske slikarke iz Velenja. Božičeva nas je
počastila z akvareli in akrili, na ogled je prinesla tudi
nekaj skulptur iz gline, v času uradnih ur Občine Sveta
Ana si lahko njene akvarele ogledate še do sredine
aprila. Otvoritev smo začinili tudi s poezijo, žal pa tokrat
nismo privabili veliko občinstva, opažam, da je zavest o
tovrstnem kulturnem dogajanju na Sveti Ani precej nizka.
Verjamem, da je likovna umetnost s svojo vizualno govorico
eden najpomembnejših gradnikov našega dojemanja
sveta. Velikokrat lahko skozi sliko gledamo na svet in vidimo
nekaj, česar prej še nikoli nismo opazili. Slike nam govorijo
o naravi, o našem pogledu na naravo in predvsem o nas
samih. Ob njih čutimo, občutimo, mislimo, umevamo,
lahko smo veseli, umirjeni, vzhičeni, začudeni ali pa tudi
pretreseni in žalostni, pravzaprav pa je možnosti toliko, kot
je umetniških del in njihovih gledalcev.
Mislim, da je občinska avla lahko ob otvoritvah in tudi vse
druge dni, ko svoja vrata odpira domačinom ali turistom,
odlična točka, kjer se lahko gradi bogat kulturni dialog.
Domači ustvarjalci se lahko pokažejo v domačem okolju
in obenem s tem pripomorejo k prepoznavnosti našega
kraja kot kulturno ozaveščenega okolja. Na drugi strani
pa s tem, ko povabimo umetnike od drugod, prinesemo
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Od desne proti levi Saša Bezjak, Milan Ketiš, člani skupine
Sizzlin’ Cool, posneto na otvoritvi razstave 1. decembra 2012
Foto: Boštjan Zemljič

k sebi tuj in lahko tudi drugačen kontekst. Vse vljudno
vabim na prihajajoče razstave in tudi druge prireditve,
ki jih načrtujemo v tem letu. Vabim vas k sodelovanju in
druženju. Dobro pa se bomo spoznali že na letošnji likovni
koloniji, ki bo, kot vsako leto doslej ob Aninem tednu.
Milan Ketiš

PORTRET ANOV^ANKE: IDA ZADRAVEC
Nekega sončnega, skoraj že pomladnega popoldneva
sem se oglasila pri gospe Idi Zadravec v Žicah. Sprejela
me je v majhni sobici svojega doma. Hitro se je razvil
pogovor, ki me je popeljal v nek drug čas, v neko drugo
obdobje. Gospa Ida mi je pripovedovala o časih, ko je
čas še tekel počasneje. O časih, ko sta z mamo izdelovali
rožice iz papirja, ki niso mogle manjkati na nobeni kmečki
ohceti - poroki, pa na blagoslovih različnih kapelic,
cerkva in križev in na birmah, obhajilih itn. Izdelovanje
povoščenih rožic je takrat pomenilo dodaten vir dohodka
za preživetje družine. Danes pa gre bolj kot za dodaten
vir dohodka za veselje do ohranjanja kulturne dediščine.
Pod rokami gospe Ide še danes nastajajo majhni čudeži,
drobne rožice, ki jih poveže v pristno celoto šopka ali
venca. Drobne ročice ovijajo žico v papir in jo z natančnimi
gibi povežejo v drobne šopke. Z domačno preprostostjo
izpod njenih rok nastanejo venčki, šopki in naprsni šopki.
Z veseljem se spominja zlate maše dekana na Sveti Ani,
gospoda Konrada Šeška, za katero sta z mamo pripravljali
čudovite šopke in vence.
Gospa Ida z veseljem doda, da jo njena družina podpira
pri njenem delu. Ob pogovoru mi je pokazala lično
urejen album, kjer hrani spomine na vse svoje mojstrske
dosežke. Njene povoščene papirnate umetnine so krasile

marsikatero slavje blizu in daleč. Gospa Ida se je s svojim
delom predstavila tudi na sejmu v Gornji Radgoni.
Ida Zadravec ustvarja in ohranja umetnost, ki počasi
izginja, in je mladi rodovi ne poznamo več. Natančno
in z ljubeznijo skrbi, da utrip tistega drugega časa tudi
danes ni pozabljen. In prav zaradi takšnih ljudi, kot je
gospa Ida, umetnost ustvarjanja povoščenih papirnatih
rožic živi dalje.
Natalija Berič
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ČEBELARSKO DRUŠTVO SVETA ANA
V ~ebelarsko dru{tvo Sv. Ana je trenutno v~lanjenih
15 ~lanov. ^ebelarji smo se letos sre~ali 27. 1. na
rednem ob~nem zboru. Letos smo izvedli redni ob~ni
zbor dru{tva na Grafon`evi kmetiji. Predsednik Jo`e
Kolari~ je podal poro~ila in program dela za leto
2013. Nekaj ciljev za leto{nje leto vam bom podal
v na{em ~lanku. Po uradnem delu smo izmenjali
izku{nje, rezultate in hkrati izpostavili svoje `elje in
na~rte za leto{nje ~ebelarsko leto.
Po predolgi zimi in ponovnem upadu {tevila ~ebeljih
dru`in je za ~ebelarje pomembno, da v poznih
pomladnih mesecih obnovimo {tevilo ~ebeljih dru`in
in jih ~im bolje pripravimo za poletne pa{e, saj bodo
najverjetneje prve spomladanske pa{e ~ebele porabile
za svoj razvoj.

^ebelarji na ob~nem zboru

Foto: AZ

Delo z mladimi ~ebelarji v ~ebelarskem kro`ku {e
naprej zelo uspe{no opravlja ga. Ivanka Loren~i~.
^lani dru{tva se nadejamo, da bo kdo izmed uspe{nih
kro`karjev v prihodnosti postal aktiven ~ebelar.
^ebelarji smo ob sodelovanju ^wZS (predavatelj
Toma` Samec) izvedli obnovitveni te~aj iz Smernic
dobrih higienskih navad v ~ebelarstvu. @al, je bila
udele`ba ni`ja od pri~akovane. Zavedamo se, da
lahko na{im povpra{evalcem zagotovimo kakovostne
~ebelje pridelke le ob pravilni tehniki pridelave in
predelave ~ebeljih izdelkov.

14. junija bomo v sklopu ^ZS (^ebelarska zveza
Slovenije) izvedli Dan odprtih vrat slovenskih
~ebelarjev. Namen Dneva odprtih vrat je seznaniti
javnost s skrbjo za kakovostne in varne ~ebelje
pridelke ter s ~ebelarskimi opravili, pestrostjo ~ebeljih
pridelkov, mo`nostjo vklju~evanja ~ebelarjev v
turisti~no ponudbo kraja in ne nazadnje dose~i {e
ve~je zaupanje slovenskih porabnikov v ~ebelarje in
~ebelje pridelke.
Novembra bomo sodelovali v akciji Slovenski
tradicionalni zajtrk, ki je postala `e tradicija in je
uveljavljena v ve~ini osnovnih {ol ter vrtcih po
Sloveniji.

Utrinek iz ~ebelarskega izleta

Na koncu naj omenim, da je leto{nje leto jubilejno.
^ebelarska zveza Slovenije (^ZS) je praznovala 140.
obletnico organiziranega ~ebelarstva na Slovenskem.
Pe{~ica na{ih ~lanov s prapor{~akom se je udele`ili
slovesnosti 16. 3. v Celju. Slavnostni govornik je
bil predsednik Borut Pahor. So~asno so potekali
36. dnevi Apislovenija. Na razstavnih prostorih
Celjskega sejmi{~a so ponujali ~ebelarsko opremo
proizvajalci iz Slovenije in dr`av evropske unije ter
dr`av nekdanje Jugoslavije.
V leto{njem letu praznuje 90. letnico obstoja
~ebelarska zveza dru{tev Maribor (^ZDM). Zbornik
ob izdaji bo vseboval ~lanke pridru`enih dru{tev in
med njimi bo tudi na{ prispevek. Na{e ^D pa letos
{teje `e 56. let obstoja.
Naj medi.
AZ
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AKTIVNOSTI DRUŠTVA VINOGRADNIKOV SV. ANA V LETU 2012
10. januar
Tega datuma smo gostili upravni odbor VTC 13
v naši občini. Zbrali smo se na Kmetiji odprtih
vrat Gundel-Šenveter. Sprejeli smo program dela
VTC 13 v letu 2012.
8. marec
Organizirali smo ocenjevanje vin letnika
2011. Zbrali smo 51 vzorcev vin. Dosegli smo
povprečno oceno 18.10. Najvišje ocenjeni sorti
sta bili traminec Marjana Poliča in sivi pinot
Roberta Hafnerja z ocenama 18.50. S temi
ocenami dokazujemo, da smo ostali na visokem
nivoju kakovosti.
30. marec
Izvedli smo občni zbor društva vinogradnikov
Sv. Ana. Pregledali smo delovanje društva v letu
2011 in si zadali načrte za leto 2012. Po uradnem
delu smo podelili priznanja za vina letnika 2011.
Ob prijetni glasbi, dobri kapljici in okusni hrani
smo se zabavali dolgo v noč.
19. april
V mesecu aprilu smo sodelovali na ocenjevanju
vin pod okriljem sejma KOS v Lenartu.
Vinogradniki iz Svete Ane smo se ocenjevanja
udeležili s 16-imi vzorci vin. Dosegli smo
povprečno oceno 18.26.
Podelitev priznanj je potekala na sejmu KOS,
v nedeljo 27. maja. S svojimi vzorci smo vidno
pripomogli pri oblikovanju povprečne ocene
tega ocenjevanja, saj smo bili v zgornjem delu
lestvice. Dosegli smo tudi dva šampiona izmed
štirih, ki so bili podeljeni na sejmu.

Poleg bogatega izbora vzorcev smo bili deležni
tudi bogate kulinarične ponudbe naših gostiteljev.
Vsem trem vinogradnikom se iskreno zahvaljujem
za nepozabne trenutke njihove gostoljubnosti.
30. maj
Potekalo je grajsko ocenjevanje vin letnika 2011
na Ptuju. Vinogradniki iz Sv. Ane smo sodelovali
s petimi vzorci vin. Dosegli smo povprečno
oceno 18.26.
23. junija je potekala na Ptujskem gradu podelitev
diplom. Vse je potekalo v sklopu grajskega
vinskega praznika.
20. julij
Sodelovali smo na občinskem prazniku.
Posamezni vinogradniki smo popestrili ponudbo
ob prireditvah v sklopu Aninega tedna. Na
žegnanjsko nedeljo smo imeli odprto tudi
vinoteko.
27. avgust
Predstavili smo se tudi na sejmu AGRA v Gornji
Radgoni. Razstavni prostor nam je zagotovil

13. maj
Organizirali smo že tradicionalno druženje
vinogradnikov in ljubiteljev vina »Po kleteh pri
Sv. Ani«. Prisrčen sprejem so nam pripravili v
kleteh Janeza Branclja, Franca Grajnerja in Vlada
Kolmana. Čeprav večina od njih prideluje vina za
lastne potrebe, so nas pogostili zelo profesionalno
in nam z veseljem razložili namen in način
njihovega dela v vinogradništvu in kletarstvu.
29
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LAS OVTAR. Predstavitev je potekala v času
vinogradniškega dneva na sejmu.
24. oktober
Sodelovali smo tudi na prireditvi VIN DEL v
hotelu Habakuk. Prireditev Vino in kulinarika
privabi večji del vinarjev iz vse Slovenije.
Predstavitveni prostor na m je omogočil LAS
OVTAR.
9. oktober
Sodelovali smo na Postičevih dnevih. V spomin
Francu Postiču je bila odkrita spominska plošča
ob vhodu v klet, ki je bila nekoč v njegovi lasti.
Po odkritju plošče je potekala okrogla miza o
Francu Postiču kot vinogradniku.
10. november
Sodelovali smo pri organizaciji martinovanja pri
Sv. Ani. Odkrili smo kip »pütnarja,« ki je zopet
našel soje mesto pred osnovno šolo. Izbrali smo

tudi svojega »pütnarja«. Potrgali smo plodove
potomke stare trte in sneli klopotec. Izvedli
smo tudi tradicionalni krst mošta. Na stojnicah
smo ponujali mlada vina in nekaj kulinaričnih
izdelkov.
12. november
Bili smo na martinovanju v grajski kleti na
Ptujskem gradu. Ob bogatem kulturnem programu
in pokušnji mladih vin z VTC 13 smo preživeli
lep večer.
20. december
Izvedli smo delavnico z naslovom Prerez letnika
2012. Zbrali smo 22 vzorcev mladega vina.
Ob degustaciji in ob strokovnem predavanju g.
Andreja Reberniška smo ugotavljali morebitne
napake pri vzorcih ter predlagali postopke za
odpravo le-teh.
Miroslav Šenveter
predsednik društva vinogradnikov

SEZNAM VZORCEV VINA ZA OCENJEVANJE - LETNIK 2012
ZAP.
ŠT.

SORTA

PRIDELOVALEC

NASLOV

OCENA
TOČK

VRSTA
MEDALJE

1

Zvrst

Berič Feliks

Froleh 18

17.97

Srebrna

2

Zvrst

Berič Feliks

Froleh 18

18.00

Zlata

3

Zvrst

Zorman Boštjan

Štajngrova 56

18.03

Zlata

4

Zvrst

Kolman Vladimir

Kremberk 53

17.40

Srebrna

5

Zvrst

Kolman Vladimir

Kremberk 53

17.87

Srebrna

6

Laški rizling

Zgaga Irena

Brnčičeva ul. 4, 2235 Sv. Trojica

17.93

Srebrna

7

Laški rizling

Grajner Branko

Krivi vrh 5

18.07

Zlata

8

Laški rizling

Simonič Ernest

Žitence 43

18.17

Zlata

9

Zeleni silvanec

Šenveter Mirko

Dražen Vrh 35

18.00

Zlata

10

Chardonnay

Eder Milan

Sv. Ana 16

18.23

Zlata

11

Chardonnay

Zgaga Irena

Brnčičeva ul. 4, 2235 Sv. Trojica

17.97

Srebrna

12

Chardonnay

Vajnhandl Janez

Sv. Ana 26

18.23

Zlata

13

Chardonnay

Celec Alojz

Stogovci 58

18.20

Zlata

14

Chardonnay

Šenveter Mirko

Dražen Vrh 35

18.30

Zlata

15

Chardonnay

Zadravec Branko

Sv. Ana 26

18.07

Zlata

16

Beli pinot

Celec Alojz

Stogovci 58

18.30

Zlata

17

Sivi pinot

Šenveter Mirko

Dražen Vrh 35

18.20

Zlata
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18

Sivi pinot

Senekovič Janez

Dražen vrh 61

18.30

Zlata

19

Kerner

Breznik Jože

Dražen Vrh 40

18.20

Zlata

20

Kerner

Majcenovič Karla, Jože Kremberk 9 a

18.17

Zlata

21

Renski rizling

Župec Damjan

Sp. Žerjavci 38 b

18.27

Zlata

22

Renski rizling

Eder Milan

Sv. Ana 16

18.23

Zlata

23

Renski rizling

Brus Adolf

Ledinek 61

18.20

Zlata

24

Renski rizling

Breznik Jože

Dražen Vrh 40

18.13

Zlata

25

Renski rizling

Majcenovič Karla, Jože Kremberk 9 a

18.10

Zlata

26

Sauvignon

Šenveter Mirko

Dražen Vrh 35

18.15

Zlata

27

Sauvignon

Brus Adolf

Ledinek 61

18.33

Zlata

28

Sauvignon

Grajner Branko

Krivi vrh 5

18.20

Zlata

29

Sauvignon

Senekovič Janez

Dražen vrh 61

18.30

Zlata

30

Sauvignon

Majcenovič Karla, Jože Kremberk 9 a

18.17

Zlata

31

Sauvignon

Pšeit Larisa

Štajngorova 69

18.27

Zlata

32

Traminec

Šenveter Mirko

Dražen Vrh 35

18.33

Zlata

33

Traminec

Eder Milan

Sv. Ana 16

18.40

Zlata

34

Traminec

Polič Marjan

Zg. Ščavnica 60

18.77

Zlata

35

Rumeni muškat

Eder Milan

Sv. Ana 16

18.27

Zlata

36

Rumeni muškat

Simonič Ernest

Žitence 43

17.97

Srebrna

37

Rumeni muškat

Kapl Viktor

Dražen Vrh 56

17.93

Srebrna

38

Rumeni muškat

Polič Marjan

Zg. Ščavnica 60

18.50

Zlata

39

Modra frankinja
Traminec pozna
trgatev

Župec Damjan

Sp. Žerjavci 38 b

18.00

Zlata

Polič Marjan

Zg. Ščavnica 60

18.87

Zlata

40

Povprečna ocena je 18,17 točke

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV
Datum: 12/04/2013
Sv. Ana v Slovenskih goricah
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Turistično društvo
Sveta Ana je za leto
2012 prejelo zlato
vrtnico, ki jo podeljuje
Hortikulturno društvo
Maribor in pokriva
območje naše občine.
Podelitev je bila
27.3.2013 v Narodnem
domu Maribor.
Zlato vrtnico je prejelo
za prizadevanje pri
olepševanju našega
okolja.
V. Kapl

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev Sveta Ana je 9. marca izvedlo
redno letno skupščino društva. Skupščine se je
udeležila polovica članov. Udeležilo se je tudi veliko
gostov, med njimi župan občine Sveta Ana, g. Silvo
Slaček , ki je v svojem pozdravnem nagovoru pohvalil
delo društva. Društvo upokojencev je po številu
članov največje v naši občini , saj šteje 320 članov.
Pred pričetkom uradnega dela skupščine smo za
udeležence pripravili krajši kulturni program , v
katerem so nastopile pevke ljudskih pesmi Iskrice ,
harmonikarja Ben in Domen Šnajder ter ga. Marija
Ferk, ki je recitirala dve svoji pesmi.
V uradnem delu skupščine so sledila poročila
predsednika , blagajnika, nadzornega odbora.
Iz poročila predsednika društva je bilo razvidno, da je
društvo v letu 2012 opravilo veliko dela. Organizirana
sta bila izleta v Logarsko dolino in Lenty,
romanje na Madžarsko v kraj Tihany ob Blatnem
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Jezeru, kjer smo si ogledali cerkev sv. Andraža in
Marije. Izletov in romanja se je udeležilo veliko
upokojencev, saj smo za prevoz udeležencev vedno
potrebovali dva avtobusa. V novembru smo bili
organizator srečanja upravnih organov vseh društev,
povezanih v zvezo Slovenskih goric. Srečanje je bilo
uspešno, saj smo bili deležni pohval s strani vseh
društev zveze. V decembru smo se zbrali na kmečkem
turizmu Mihelič, kjer smo ob prijetni glasbi zaključili
leto 2012.
Na področju športa društvo sodeluje z vsemi društvi
zveze, prav tako smo aktivni ob občinskem prazniku,
saj smo organizator kar dveh prireditev; in sicer
streljanja z zračno puško in kolesarjenja po Aninih
poteh. Prireditev se je udeležilo veliko občanov. Prav
je, da poudarim, da strelci našega društva dosegajo
zavidljive rezultate ob tekmovanjih. Društvo sodeluje
v programu » starejši za starejše«, ki se izvaja na

DRU[TVA
ravni zveze društev upokojencev Slovenije.
V tem projektu članice društva obiskujejo naše
starejše člane. Predstavljen je bil program dela za
leto 2013. V mesecu maju bomo organizirali izlet
v Posavje z ogledom vinske kleti z degustacijo
in lovskega muzeja, v juliju se bomo vključili v
organizacijo prireditev ob občinskem prazniku,
avgusta načrtujemo romanje na Brezje, udeležbo na
Agatini noči oktobra. Organizirali bomo nakupovalni
izlet s piknikom v Konjišču v novembru. In tudi
martinovanje na Ribičiji, v decembru pa obisk naših
članov. Ob tej priliki starejše od 80 let obdarimo s
skromnim darilom. Decembra se poveselimo ob
koncu leta.
Vodstvo društva se zaveda, da upokojenci krizo, v
kateri je celotna družba, še najbolj občutimo, zato
ob organiziranju izletov, romanja in piknika iščemo

ANINE NOVICE

vedno najcenejše možnosti, saj s tem omogočimo čim
večjo udeležbo članov društva.
Predsednik društva
Milan BAUMAN

NOGOMET-NOGOMET-NOGOMET
Poletna liga 2012 ŠD Sv. Ana

Tako kot nekaj prejšnjih sezon, smo se tudi letos
v okviru ŠD Sv. Ana odločili, da že 12 sezono
zapored organiziramo poletno ligo v malem
nogometu, ki je bila najštevilčnejša doslej.
Sodelovalo je namreč 12 ekip iz širšega dela
Slovenskih goric. Tekme so se igrale ob petkih
zvečer skoraj skozi vso poletje, saj je liga potekala
od sredine junija pa vse do konca avgusta. Liga je
bila razburljiva vse do zadnjega kola, saj je prav
zadnja tekma odločala o prvaku, ki je na koncu
postala ekipa Zg. Ščavnica.
Najboljši strelec poletne lige –
Klemenčič Bojan (Bar pri osmici)
Najboljši vratar poletne lige –
Marin Dresler (Zg. Ščavnica)
Ob
zaključku
članka,
se
zahvaljujem vsem nastopajočim
ekipam ter ostalim udeležencem
in jih hkrati vabim, da se tudi letos
udeležijo poletne lige.
E. Župec
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Kulturna zadruga

V Kulturni zadrugi smo aktivni tako domačini kot mladi iz
širšega območja Slovenskih goric, zanimajo nas predvsem
druženje, dobra glasba, zabava in umetnost. Prepoznavamo
pomembnost kulturnega udejstvovanja tudi doma, vse
preveč postaja v še tako majhni državici, kot je Slovenija,
podeželsko okolje, zapostavljeno in nezanimivo kot prostor,
ki bi ga prepoznavali kot primernega za zgoraj naštete
dejavnosti . Čeprav smo razpršeni po gričevju Slovenskih
goric, nas ta določila ne smejo omejevati pri gradnji širše
skupnosti in skupnega kulturnega dialoga, ki ga mladi na
Sveti Ani razen v manjših skupinicah, ki se ukvarjajo z glasbo,
plesom ali športom, načeloma nimamo. V našem društvu
se že več kot desetletje trudimo graditi tovrstno vzdušje in
menimo, da nam je v precejšnji meri uspelo. Skozi vsa ta
leta smo organizirali mnogo kulturnih, glasbenih, poučnih,
ustvarjalnih ter zabavnih prireditev, izmed katerih z že več
kot desetletno tradicijo izstopa Anin’ roll, katerega smo
organizirali tudi v letu 2012, in sicer 15. septembra v Kulturnoturističnem centru na Sveti Ani. Program je tudi to leto bil
zelo pisan, nastopili so lokalni band Sizzlin’ Cool, Dead Dildo

Fotografija Boštjan Zemljič: Gasilska slika iz čistilne akcije v letu
2010, članice in člani Kulturne zadruge Sv. Ana

Drome, The Đipsiz, Muškat Hamburg, Soundtopia in Cosa
Nostra. Anin’ roll je prireditev s celovečernim programom,
na katerem se ima možnost predstaviti tudi bolj alternativna
glasbena scena. Povabimo glasbene skupine različnih
žanrov, tako da dosegamo širši krog ljudi, slišali smo že vse
od metala, rocka, bluesa, hiphopa in še bi lahko naštevali.
Vsi se pa najdejo pod skupnim imenovalcem dobre glasbe,
čeprav marsikdaj ni vse za vsaka ušesa. Za glasbenike je zelo
pomembno, da imajo možnost nastopati v domačem okolju.
Tako se je v vrstah našega društva formirala tudi skupina
Sizzlin’ Cool, poleg vsakoletnega nastopa na Aninem’ rollu,
so v prejšnem letu v akustični izvedbi popestrili tudi odprtje
likovne razstave in literarni večer.
Že poleti, natančneje 23. julija, smo v okviru Aninega tedna
ponovno organizirali potopisno predavanje pod imenom
Drugi svet, spoznali smo skrite kotičke Indonezije. Tudi
tokrat ni manjkalo dobrot, značilnih za indonezijski prostor,
ki smo jih pripravili sami.
V zimskem delu leta, 1. decembra , smo v občinski avli na
Sveti Ani organizirali in postavili slikarsko razstavo Saše
Bezjak in člana našega društva Milana Ketiša. V letu 2013
sta se zvrstili še dve razstavi in v naslednjih mesecih želimo
tak utrip prireditev v občinski avli tudi obdržati.
Omenili bi še kantavtorske večere, debatne krožke, čistilne
akcije, piknike in LAN-partyje, saj smo jih v preteklosti že
organizirali in mnoge so pustile močan pečat občanom in
drugim obiskovalcem.
Ideje se kopičijo, zagona ne manjka; med drugim želimo
letos po nekajletnem premoru oživiti gledališko skupino in
organizirati likovne delavnice, vodili bomo likovne kolonije,
vsekakor želimo narediti najboljši Anin’ roll doslej, spet
bomo pokušali dobrote eksotičnih dežel v Drugem svetu ...
Pripravila Janez Kraner in Milan Ketiš

66. redna letna skupščina KORK Lokavec

Na pustno soboto, 9. februarja 2013, so se na Turistični
kmetiji Mihelič zbrali člani in krvodajalci KORK Lokavec
na 66. redni letni skupščini.
Poročila o opravljenem delu v preteklem letu je podal
predsednik KORK Lokavec, g. Karl Škrlec, in se zahvalil
vsem prisotnim za nesebično pomoč pri realizaciji letnega
plana za leto 2012. Predsednik je bil najbolj vesel, ko je
podajal poročilo krvodajalskih akcij, saj še vedno držimo
najlepše povprečje glede števila krvodajalcev na število
prebivalcev. Vsa poročila so bila soglasno potrjena s
strani članstva.
Plan dela za leto 2013, ki ga je predhodno potrdil UO na
svoji seji dne 18. 1. 2013, je tudi podal predsednik; in
sicer:
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Mesečno merjenje krvnega pritiska
Izdelava in postavitev presmeca
Organiziranje dveh krvodajalskih akcij ( 8. april in
16. december )
Teden RK Slovenije – obisk na podružnični šoli
Lokavec
Delitev prehrane pomoči potrebnim krajanom
Anin teden – kuhanje kisle juhe
Izlet za krvodajalce in člane
Pogostitev starejših
Izdelava adventnega venčka
Obisk starejših na domu

V delovanju KORK Lokavec se lahko opazi, da poleg
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svojega poslanstva upravljamo tudi veliko prireditev, ki
so pomembne za naš kraj in ponesejo glas o naši občini
daleč naokrog.
Ker je pač krvodajalstvo in pomoč sočloveku temeljna
naloga našega poslanstva, smo se tudi na koncu zahvalili
krvodajalcem s priznanji RK Slovenije.
Ob koncu bi rad podal misel: »V vsaki krizi, saj tako
imenujemo sedanji čas, so se ljudje, društva družili,
da so bili močnejši, naša nekatera društva v Občini pa
se tega, žal, ne zavedajo ali se slepijo, da se v kraju
Lokavec in Rožengrunt tudi nekaj dogaja!«
ks

Trio v Methansovi hi{i
Prvi petek v avgustu je v Methansovi hiši na Zgornjem
Dražen Vrhu prvič zapel pevski trio mladih članov
folklorne skupine Kulturnega društva Sveta Ana
(Mateja Šenveter, Matija Šenveter in Žan Rola).
Zgodilo se je ob 18. uri v galerijskih prostorih
Methansove hiše, kjer je svojo prvo povsem
samostojno razstavo pripravil 65-letni Edvard Ketiš
s Kobilščaka nad Radenci. Je član Likovnega društva
Gornja Radgona, njegova umetniška posebnost
pa je izdelovanje intarzij. Zadnja leta se je z njimi
predstavljal na društvenih razstavah, v duetu z Marijo
Mileno Reščič pa je letos junija razstavljal v DOSOR-ju,
Domu starejših občanov Radenci.
O umetniku in njegovem delu je na otvoritvi
spregovorila predsednica Likovnega društva Gornja
Radgona Tatjana Mijatović, ki je spomnila: »…da je
Edvard Ketiš svoje otroštvo srečno preživljal v lepem
zelenem okolju, v Okoslavskih grabah (kraj Okoslavci v
Občini Radenci). Številna družina je po zgodnji očetovi
smrti imela skromno in dokaj trdo življenje. Kupljenih
igrač niso poznali, večinoma so si jih naredili ali
izrezljali iz lesa sami. A intarzij se je naučil izdelovati
pred 40-leti, ko je bil pri vojakih. Tovrstno delo ga je
navdušilo in intarzije izdeluje kot samouk. Seveda za
svojo dušo. Izrezovanje in sestavljanje raznobarvnih
lesnih lističev furnirja ter njih lepljenje zahteva
natančnost in zelo veliko časa. Zaradi zaposlitve in
skrbi za družino je moral svoje ljubiteljstvo do intarzij
kar za dalj časa prekiniti. Sedaj je upokojen in ima več
časa, pa tudi žena ga je ponovno spodbudila k njegovi
nekdanji ljubezni do izdelovanja intarzij. V času svoje
aktivne delovne dobe je svoje intarzije že razstavil v
podjetjih, kjer je bil zaposlen, v Elradu in Avtoradgoni.

Zadnja leta, odkar je član Likovnega društva Gornja
Radgona, pa se redno udeležuje društvenih razstav
in tudi likovnih delavnic ter kolonij. Tako je njegovo
zadnje delo, Mlin na Muri (prizor mlina na Otoku
ljubezni v Ižakovcih), nastalo prav na zadnji likovni
koloniji meseca julija letos v Zgornjem Konjišču.«
Kot smo že zapisali, je za prijetno kulturno vzdušje na
otvoritvi poskrbel vokalni trio podmladka folklorne
skupine Kulturnega društva Sveta Ana, razstavo
Edvarda Ketiša ter vsesplošno kulturno dogajanje v
Methansovi hiši pa je pozdravil predsednik Kulturno
umetniškega društva Gabrijel Kolbič z Zgornje
Velke, Anton Friš. Sledila so darila Methansove hiše
razstavljavcu Edvardu Ketišu in predsednici Likovnega
društva Gornja Radgona, Tatjani Mijatović, kar je
opravil lastnik Methansove hiše, Leopold Methans iz
Spodnje Velke, ki je razstavo tudi odprl.
Filip Matko

Otvoritev razstave

Foto Filip Matko
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Občni zbor PGD Sv. Ana z enoto Lokavec
83. redni letni Občni zbor PGD Sv. Ana je bil 23. 2.2013 v
gostilni Eder- Kramberger.
Kljub slabemu vremenu se je občnega zbora udeležilo
lepo število gasilk in gasilcev, gostov sosednjih gasilskih
društev GZ Lenart, GZ Gornja Radgona, GZ Slovenske
gorice, prijateljsko PGD iz Vuzenice in pobrateno PGD
Bogojina. Občnega zbora sta se udeležila tudi g. župan
Silvo Slaček in g. ravnatelj Boris Mlakar ter predstavniki
domačih društev.

Občni zbor smo pričeli s kratkim kulturnim programom.
Delo občnega zbora je potekalo po ustaljenem dnevnem
redu. Po izvolitvi delovnega predsedstva so sledila poročila
predsednika, poveljnika, blagajničarke in nadzornega
odbora. Iz poročil je bilo videti, da je društvo uresničilo
vse načrte.
Iz predsedniškega poročila je bilo razbrati, kaj vse smo
delali v preteklem letu
(postavitev majskega drevesa, Florjanova maša, 1.
gasilsko nočno tekmovanje za Anin pokal, tradicionalna
gasilska veselica z bogatim srečelovom,izlet na Koroško,
spomnili smo se tudi vseh preminulih gasilcev in jim
prižgali svečko, mladi so se udeležili 2. mladinskega
tabora, ki je bil letos pri Sv. Trojici, na OŠ Sv. Ana je
potekal tudi Kviz Mladi gasilec GZ Lenart). Članice so se
udeležile tudi srečanja članic Podravske regije, podmladek
se vsako leto dobiva na srečanju prijateljskega PGD iz
Bogojine, na katerem pokažemo zanimivosti našega
kraja. Ob koncu leta pa obiščemo vsako gospodinjstvo s
koledarji, katerega smo najbolj veseli, saj nas krajani zelo
lepo sprejmejo in nam prispevajo po svojih zmogljivostih.
Ne pozabimo pa tudi na starejše gasilce in gasilke, saj jih

obiščemo z majhno pozornostjo in jim voščimo vse dobro
še v naprej.
Na gasilskem domu v Lokavcu smo zamenjali garažna
vrata, iz majskih dreves smo naredili tudi nekaj miz, ki
nam pridejo prav ob naši veselici, saj smo si jih morali do
sedaj vedno izposoditi. Sledilo je poročilo poveljnika
Na srečo je bilo v domačem okolju malo intervencij,
sodelovali pa so pri intervencijah različnih sosednjih
društev, kjer so jim pomagali pri požarih in tudi pri
poplavah in neurjih.
Kot ugotavljamo so vzroki večine požarov dimniki. Tako
smo tudi na žalost prav na silvestrski večer reševali takšen
primer, kjer je zagorela stanovanjska hiša. Kljub hitri
pomoči gasilcev ni bilo več pomoči za lastnico hiše.
V primeru požara je dragocena vsaka sekunda. Nekateri
krajani še vedno kličejo posamezne člane društva ali
poveljnika, vendar je za hiter odziv gasilcev zadostna
in zelo pomembna številka 112, katera hkrati obvesti vse
operativce, kajti obveščanje smo uredili preko mobilnih
telefonov.
Ob koncu svojega poročila je predsednik pohvalil tudi vse
tekmovalne desetine za vsa prejeta priznanja in pokale., ki
so jih dosegli na različnih tekmovanjih.
Ker je bilo letos tudi volilno leto, smo izvolili tudi nove
člane v upravni in nadzorni odbor ter različne komisije za
obdobje petih let.
Za predsednika je bil ponovno izvoljen že dosedanji
predsednik, g. Drago Ruhitel. Kot tudi poveljnik, g. Srečko
Bauman, ki je dobil pomočnika poveljnika g. Gregorja
Baumana, ter dva podpoveljnika, g. Danilo Kozar in g.
Karel Škrlec.
V novi upravni odbor so bili izvoljeni še: mentorica za
članice je Darja Bauman, mentor za pionirje in mladince je
Gregor Lasecky, in Dušan Kokol, ki je tudi podpredsednik,
tajnica je Bernarda Potočnik, blagajničarka Jožica Ketiš,
ostali člani so še: Marin Dresler, gospodar doma Lokavec
je Jože Muršec, strojnik je Anton Moleh, gospodar doma
Sveta Ana je Ožbi Lešnik in Ploj Vlado, ki zastopa
veterane.
Nadzorni odbor sestavljajo Mirko Čeh, Zvonko Vrečič in
Drago Grinaver.
Častno razsodišče sestavljajo Ivan Vela, Ivan Škerget,
Feliks Murko, Aleksander Zemljič in Roman Krempl.

Podelitev naziva častni predsednik PDG Sveta Ana - Jože
Šnajder
Foto: Anton Moleh
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Predsednik se je zahvalil vsem dosedanjim članom in
članici upravnega in nadzornega odbora, ki so prejeli
kristalno zahvalo z logotipom gasilca. To so bili
podpredsednik, Ivan Vela, Kozar Ana, Ivan Škerget, Franc
Recek in Jože Šnajder. Slednji je prejel zahvalo z nazivom
Častni predsednik PGD Sv. Ana, saj vemo, da je društvo
uspešno vodil dolga leta.
Sledilo je podeljevanje odlikovanj, priznaj ,napredovanj in
izobraževanj.
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Priznanje za dolgoletno delo v društvu so prejeli:
10 let: Marjetka Vetršek, Janez Vakaj in Janez Lorenčič
20 let: Marjana Has, Franc Žugman, Silvo Šauperl, Milan
Rajter, Katica Bauman, Dušan Kokol, Davorin Kolarič,
Andrej Vetršek in Milena Vetršek
30. let: Franc Recek, Elizabeta Škerget, Tončka Gornik ,
Darinka Goričan, Ivan Pelcl
Dolgoletno delo v operativi:
20 let: Silvo Grajner. Jože Oprešnik
30 let: Srečko Bauman, Jože Budja, Franc Krempl, Marjam
Krempl, Roman Krempl, Slavek Has, Anton Moleh, Franc
Recek
Napredovanja:
Gasilec I: Marjan Martinšek, Aleksander Zemljič, Drago
Grinaver, Petra Lorber, Janez Mlasko, Marija Senekovič,
Anton Jug in Jože Budja
Gasilec II: Anica Čeh, Julijana Merklin, Marjana Has,
Silvo Šauperl, Katica Bauman, Davorin Kolarič, Moleh
Roman st. in Albert Vakej
Nižji gasilski častnik I. : Jože Oprešnik , Miran Šnajder in
Boris Černi
Izobraževanje
Gasilec: Gorazd Lešnik
Višji gasilec: Darja Bauman, Zvonko Vrečič, Gregor
Lasecky, Maja Župec, Mateja Vrečič,Ana Kozar, Gregor
Bauman, Andrej Vetršek in Drago Ruhitel
Mentor mladine: Darja Bauman, Gregor Lasecky, Maja
Župec, Anton Moleh, Drago Ruhitel

Torta velikanka

Foto: Anton Moleh

Tehnično reševanje: Gregor Lasecky , Gregor Bauman
Bolničar: Darja Bauman
Ob koncu je predsednik poskrbel za presenečanje, saj nas
je ob 22. uri čakala torta velikanka za 110 ljudi. Torto je
izdelala naša domačinka Marina Ferlinc iz Zg. Ščavnice.
Za uradnim delom je sledil veseli del do jutranjih ur, za
katerega so poskrbeli Slovenjegoriški fantje.
Bernarda Potočnik

AKTIVNOSTI KD SVETA ANA od izida zadnje številke Aninih novic do danes
REVIJA »ORFEJEVA PESEM« - CPPZ KD SV. ANA - ZBOR
25. 5. 2012 je v KTC pri Sveti Ani potekala območna
revija pevskih zborov in malih vokalnih skupin z
naslovom Orfejeva pesem v organizaciji JSKD Lenart in
v soorganizaciji KD Sveta Ana.
Za uvod revije so nastopili mladinci CPPZ KD Sv. Ana
s pesmijo: O, Happy day, v nadaljevanju se je zvrstilo
veliko zborov iz Slovenskih goric, komisijo Mitja Gobca
pa je najbolj prepričal nastop našega pevskega zbora
pod vodstvom Natalije Šijanec, ki je bil predlagan tudi
za tekmovanje na regijskem nivoju.
PIKNIK KD SVETA ANA
1. 7. 2012, je bil piknik vseh članov KD Sveta Ana na
platoju v neposredni bližini športne dvorane OŠ Sveta

Ana. To je bil prvi skupni piknik vseh sekcij in pokazal
se je za zelo pozitivnega, saj so se člani različnih
sekcij lahko bolje spoznali. Igrali smo tudi nogomet
med skupinami. Takšna druženja so pomembna za
dobro sodelovanje znotraj društva, zato jih bomo še
organizirali.
OBČINSKI PRAZNIK OBČINE SVETA ANA 2012
20. 7. 2012 je bila kot uvod v Anin teden že tradicionalna
prireditev Tu sem doma. Na prireditvi je nastopil naš
pevski zbor, kulturno društvo pa je poskrbelo tudi za
glasbeni točki z violino ob spremljavi klavirja (Matjaž in
Tadeja Antončič).
22. 7. 2012 je nastopila folklorna skupina na Grafonževi
kmetiji.
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POSTAVITEV KLOPOTCA V CENTRU SVETE ANE
28. 7. 2012 je na postavitvi klopotca v centru Svete Ane
nastopila folklorna skupina KD Sveta Ana. Zaplesali so
štajerske plese in s svojim nastopom navdušili množico
ljudi na trgu.
ŽEGNANJSKA NEDELJA 2012
29. 7. 2012 je svoj god praznovala Sveta Ana. Na ta dan so
bile tri slavnostne maše, pri katerih je sodeloval pevski
zbor z organistkinjo Natalijo. Že vrsto let se udeležuje
teh maš ogromno število ljudi, tako domačinov kot
nekdanjih domačinov ali pa kar romarjev iz okolice in
drugod. Pri pogovoru s temi ljudmi je prijetno slišati
velike pohvale našemu zboru za tako ubrano petje in
mirno lahko govorimo o največjem koncertu zbora, saj
je za tak dogodek potrebnih veliko vaj, ta »koncert« pa
posluša velika množica ljudi.
Na žegnanjsko nedeljo so nastopili tudi folkloristi.
Najprej so v narodnih nošah prisostvovali pri sveti maši,
po pozni maši pa so na trgu Svete Ane tudi zaplesali in

zapeli. Nastop so sklenili pod šotorom pri gasilcih, kjer
so bili tudi pogoščeni.
FOLKLORNI TABOR
28. – 30. 9. 2012, Folklorni tabor (1 par: Krenker
Marijana in Andrej Razboršek)
SREČANJE DEKANIJSKIH PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE SV.
LENART V SLOVENSKIH GORICAH – CPPZ KD SV. ANA
14. 10. 2012 je bilo srečanje pevskih zborov Dekanije Sv.
Lenart v Slovenskih goricah, ki je potekalo v podružnični
cerkvi Sv. Treh kraljev, čigar cerkev sodi v župnijo Sv.
Benedikta. Srečanje so s svojo prisotnostjo počastili
številni obiskovalci in gostje. Med njimi so bili upokojeni
nadškof dr. Franc Kramberger, dekan lenarške dekanije
Martin Bezgovšek, domači župnik Marjan Rola in
dekanijski referent za glasbo Franc Časl. Prireditev so
počastili s petjem litanij. Na srečanju se je predstavilo
11 zborov, od tega en otroški in dva mladinska zbora.

Rojeni v letu 2012
1. Ela Jančar, Froleh 27a							
2. Tia Tanit Šnofl, Kremberk 25						
3. Metod Šijanec, Sveta Ana 19b						
4. Maja Breznik, Zg. Ščavnica 98						
5. Timi Urbanič, Zg. Ščavnica 24						
6. Patrik Purgaj, Froleh 5							
7. Zoja Žižek, Zg. Ščavnica 101 a					
8. Jakob Breznik, Rožengrunt 1 a					
9. Emil Pučnik, Ledinek 52							
10. Boštjan Šober, Rožengrunt 38					
11. Maj Pšajd, Krivi vrh 7 d						
12. Corrina Brus, Lokavec 3						
13. Neža Zorec, Žice 44							
14. Anej Jauk, Kremberk 55						
15. Sara Radovanović, Kremberk 27 a					
16. Vid Oprešnik, Žice 32							
17. Larisa Režonja, Žice 54						
18. Anže Rola, Zg. Bačkova 2						
19. Lovro Vaupotič, Ledinek 22 a						
20. Benjamin Černi, Lokavec 49						
21. Ela Bruher, Dražen Vrh 46						
22. Sven Šmit, Lokavec 41 b						
23. Nika Škrlec Horvat, Zg. Ščavnica 73					
24. Bine Peklar Golob, Žice 15 b						
25. Anej Reher, Žice 61							
26. Blažka Triler, Dražen Vrh 25						
27. Gašper Lasecky, Ledinek 42 a					
28. Tina Breznik, Zg. Ščavnica 30 a					
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Sveta Ana je imela dve skupini; otroški nonet Sv. Ana in
mešani pevski zbor župnije Sv. Ana (CPPZ KD SV. ANA)
pod vodstvom zborovodkinje Natalije Šijanec. Vsak
nastopajoči zbor je zapel po dve pesmi, na koncu so vsi
zbori zapeli skupno pesem blaženega Antona Martina
Slomška »Zazvonite zdaj zvonovi«. Posebej je treba
omeniti našo otroško pevsko skupino, ki je s svojim lepim
in ubranim petjem presenetila vse obiskovalce v cerkvi.
Ob koncu prireditve sta se pevcem, njihovim vodjem,
organizatorjem prireditve in obiskovalcem za obisk,
zahvalila dekan dekanije Sv. Lenarta Martin Bezgovšek
in domači župnik Marjan Rola. Nadvse prijetno srečanje
pevcev, zborovodij in gostov se je končalo z druženjem

na Turistični kmetiji Kaučič v Trsteniku.
KONCERT CPPZ KD SV. ANA, V OKVIRU OBČINSKEGA
PRAZNIKA OBČINE LENART
9. 11. 2012 je pevski zbor gostoval v Lenartu, in sicer
na povabilo občine Lenart, in tam izvedel samostojni
koncert. Na spletni strani občine Lenart najdemo ta
zapis: »Kdor muzicira, srca odpira«, pravi rek iz bibličnih
časov. Pevci KD Sv. Ana so nam s svojim petjem odprli
srca. Izvajali so pesmi iz slovenske ljudske zakladnice,
sakralne klasične pesmi, ritmično duhovne pesmi,
pesmi iz svetovne klasične zakladnice, slovenske
popevke, dalmatinske pesmi, napitnice in zdravice
ter slovenske zimzelene melodije. Zbor že 25 let vodi
Natalija Šijanec, tako da je zbor pod njenim vodstvom
dosegel izjemno umetniško raven. Na prireditvi sta
nastopili tudi pianistka Zala Čuček in vokalistka Vanja
Fekonja. Doživeli smo lep glasbeni večer.
Pohvale za ta večer so prihajale tako iz ust stroke
kot občinstva, Darinka Čobec, ki je bila povezovalka
programa in je tudi sama dolga leta prepevala pri
pevskih zborih in manjših ženskih sestavih, je dejala,
da že dolgo ni slišala tako kvalitetnega petja in tudi
program ji je bil všeč, ker je vseboval skoraj vse zvrsti
in žanre glasbe. Dala je tudi priporočilo, da bi se morali
naši pevci malo bolj promovirati, saj zunaj naše občine
malokdo ve, da imamo takšen zbor in če nekdo samo
vidi plakat, ali sliši po radiu, da bo koncert cerkvenih
pevcev, se ga niti ne udeleži, ker ne ve, da je repertoar
zbora zelo širok.
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Tu se je treba zahvaliti tudi občini Lenart, predvsem
Darji Ornik, ki je bila odlična organizatorka, po koncertu
pa je sledila tudi zelo dobra pogostitev v gostilni 29, ki
jo je našim pevcem počastila občina Lenart.
SREČANJE
UPRAVNIH
ODBOROV
DRUŠTVA
UPOKOJENCEV IZ OBČIN LENART, CERKVENJAK,
BENEDIKT, SV. TROJICA, SV. JURIJ IN SV. ANA V SLOV.
GORICAH: NASTOP CPPZ KD SV. ANA
13. 11. 2012 je bilo srečanje upravnih odborov društva
upokojencev iz občin Lenart, Cerkvenjak, Benedikt,
Sv. Trojica, Sv. Jurij in Sv. Ana. Srečanje je organiziralo
društvo upokojencev Sveta Ana v gostilni EderKramberger. Za kulturni program je poskrbelo tudi
naše društvo z nastopom pevskega zbora ter Simona
in Urbana Rajterja na harmoniki. Nastop zbora je tudi
obrodil sadove, saj so upokojenci samovoljno izkazali
pomoč pri organizaciji koncerta pevskega zbora, ki
je bil v decembru. Mislim, da je sodelovanje med
društvi pomembno, ne zaradi plačila, temveč zaradi
nudenja svojevrstnih storitev drug drugemu in tako vsi
sooblikujemo našo občino Sveta Ana.
29. GLAS SLOVENSKIH GORIC 2013
Kulturno društvo Sveta Ana je v nedeljo, 18. 11. 2012,
ob 15.00 organiziralo tradicionalno, 29. prireditev Glas
slovenskih goric. Kulturno-turistični center Sv. Ana je bil
nabito poln. Nastopilo je 15 mladih pevcev, razdeljenih v
2 skupini (mlajša do 13 let in starejša od 14 let naprej).
Spremljevalni ansambel je bil v sestavi Aleš Rola, Žan Rola,
Simon Rajter in Aleksander Šijanec, vsi člani KD Sv. Ana.
Nagrade: Za prva mesta strokovne komisije in občinstva,
za obe skupini, so pevci prejeli skulpture klopotcev in
praktične nagrade. Vsak, ki je nastopal, je dobil skromno
darilce. Strokovna komisija je bila v sestavi Boris Mlakar,
Darko Škerget, Igor Alatič.
Zmagovalka v mlajši skupini je bila domačinka Lara
Trojner iz Zg. Ščavnice, zmagala je po mnenju komisije
in občinstva. Po mnenju komisije v starejši skupini
je zmagala Sara Urbanič iz Zg. Ščavnice, po mnenju
občinstva pa Sara Hercog iz Voličine. Prireditev sta
povezovala odlična Aleksandra Šnajder in Gregor
Lasecky, ki je poskrbel tudi za obilo humorja.
V letu 2013, bo 30. jubilejni Glas slovenskih goric, ki ne
bo tekmovalne narave, temveč bi radi poiskali pevce, ki
so v preteklosti že prepevali na Glasu slov. goric in bi to
bila nekakšna slavnostna zabavno-glasbena prireditev, ki
bi jo popestril še kakšen znani glasbeni gost iz Slovenije,
vse skupaj pa bi potekalo v športni dvorani pri Sveti Ani.
NEKOČ V STARIH ČASIH 2013, KONCERT FOLKLORNE
SKUPINE KD SV. ANA
Nekoč v starih časih pri Sveti Ani, 30.11.2012, v Kulturno
turističnem centru.
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Člani Folklorne skupine Kulturnega društva Sv. Ana so
skupaj s povabljenimi folklornimi skupinami pripravili
pester in zanimiv plesni večer. Da pa se ni samo plesalo,
so poskrbeli Ljudski pevci in godci. Vse skupaj sta s
humornimi vložki in komentarji v celoto povezala Miro
in Ana.
Začeti je treba že v otroških letih, zato se je v tem
plesnem večeru pridružila še folklorna skupina iz
osnovne šole Sv. Ana. Tako so najmlajši folkloristi
dokazali, da radi zapojejo in zaplešejo, kar je velika
spodbuda tudi za prihodnost plesa pri nas. Prireditev je
sponzorsko podprla domača občina, pri organizaciji pa
so pomagali tudi številni drugi sponzorji.
Večer se je zaključil s prijetnim druženjem vseh
nastopajočih v jedilnici OŠ Sveta Ana.

DRU[TVA
naslovom Življenje in delo Bojana Adamiča, ki je prva
in edina do sedaj napisana diplomska naloga na temo
Bojana Adamiča.
Drugi del je bil namenjen skladbam v pričakovanju
Božiča in izvrstnemu igranju kvinteta Piazzolleky, ki je
tokrat nastopil kot kvartet. Nastopili so tudi mladinci in
otroci CPPZ KD Sv. Ana, ki so s primernimi skladbami
pričarali predbožični čas. Koncert sta povezovali Metka
Ornik in Monika Simonič.
Koncert je potekal v pravem prazničnem razpoloženju
in predstavlja izjemen poklon življenju in delu Bojanu
Adamiču. Hvala vsem, še posebej pa Aleksandru
Šijancu, ki je koncert pripravil in Nataliji Šijanec, ki je
vodila pevski zbor.
Alenka Adamič
Pri snovanju tega koncerta se najlepše zahvaljujemo
občini Sveta Ana, županu g. Silvu Slačku, ki nam je
rade volje ponudil roko in v imenu občine počastil vse
nastopajoče z večerjo v gostilni Eder-Kramberger. Zahvala
gre tudi občini Lenart, društvu upokojencev Sveta Ana
in podjetju Saubermacher-Slovenija za finančno pomoč
pri plačilu stroškov nastopajočih gostov.

V PRIČAKOVANJU BOŽIČA, KONCERT OB 100.
OBLETNICI ROJSTVA SLOVENSKEGA SKLADATELJA
BOJANA ADAMIČA
15. 12. 2012
Cerkveno-prosvetni pevski zbor kulturnega društva
Sveta Ana je priredil koncert posvečen 100-letnici
rojstva skladatelja Bojana Adamiča. Nastopil pa ni
samo pevski zbor, ampak so večer popestrili tudi drugi
gostje: Quintet Piazzolleky, sopranistka Vanja Fekonja,
klarinetist Aleksander Šijanec, violinist Matjaž Antončič,
flavtistka Lara Šijanec, Slavica Kurbus (korepeticije) in kot
presenečenje večera se je prireditve udeležila sama hči
Bojana Adamiča – Alenka Adamič, ki je na spletni strani
www.bojan-adamic.si zapisala:
Izjemen koncert na Sveti Ani v Slovenskih goricah
Uživali smo v polni dvorani Kulturno-turističnega centra
Sveta Ana v Slovenskih goricah, kjer je 15. 12. 2012
potekal praznični koncert V pričakovanju božiča, ki je
bil posvečen 100. obletnici rojstva Bojana Adamiča.
Pevke in pevci Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora
KD Sv. Ana pod umetniškim vodstvom Natalije Šijanec in
številni glasbeniki, so v prvem delu koncerta prepevali
in igrali Adamičeve skladbe. Aleksander Šijanec je tudi
opisal življenjsko in umetniško pot tega skladatelja
in Adamičevi hčerki izročil svoje diplomsko delo z
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v KTC
Sv. Ana potekala slovesna prireditev v čast največjemu
in najimenitnejšemu slovenskih poetov. V sodelovanju
s KD so ga pripravili učenci OŠ Sv. Ana, in sicer na zelo
zanimiv način; vodilna nit sta bila Urška in Povodni
mož v Prešernovem času, potem leta 1991 in nazadnje
leta 2013.
V vseh treh delih so se učenci zelo izkazali, v prvem
delu so nastopili tudi pevci Cerkveno-prosvetnega
pevskega zbora KD Sveta Ana, z baletnim plesom pa je
navzoče lepo presenetila Lara Šijanec. V nadaljevanju
so osnovnošolci navdušili s prepevanjem slovenskih
zimzelenih pesmi, pokazali odlično plesno znanje ter
seveda glasbenih talentov, ki jih ni in ni manjkalo na
bobnih, kitari, pred mikrofonom …

DRU[TVA
Vsi smo bili mnenja, da je vlogo Povodnega moža odlično
odigral Klemen Ruhitel, samo praznovanje pa je o pomenu
kulture na vseh področjih s kančkom upravičenega
kritičnega podtona pospremil predsednik KD Sveta Ana
Aleksander Šijanec, saj je posebej mlade napeljal na misli,
da je kultura prav na vseh področjih našega življenja,
začenši s kulturo prehranjevanja, oblačenja, obnašanja,
govorjenja, kulturnega udejstvovanja. Prav vsem v
razmislek.
Z navdušenjem sta poleg skorajda polne dvorane kulturno
prireditev spremljala še domači župan Silvo Slaček in
ravnatelj osnovne šole Boris Mlakar.
Suzana R. Breznik
ZA DOMAČE PO DOMAČE 2013
V nedeljo, 17. marca, 2013, je v športni dvorani OŠ
Sveta Ana péla harmonika. Na prireditvi kulturnega
društva Sveta Ana »Za domače po domače« so se zvrstili
številni domači »anovski« muzikanti, ki so igrali in peli
slovenske narodne, ljudske in narodno-zabavne skladbe.
S svojim plesom so program popestrile še mažoretke iz
Svete Ane in Folklorna skupina KD Sveta Ana. Prepolna
športna dvorana se je lahko nasmejala skeču dramske
skupine kulturnega društva. Za popolne ovacije občinstva
je poskrbel ansambel Spev, ki je s svojimi skladbami
povzdignil gledalce na noge in skupaj so zapeli ansambla
Spev uspešnice. Prireditev sta povezovala Aleksandra
Šnajder in Gregor Lasecky.
Zahvala gre občini Sveta Ana in OŠ Sveta Ana za vso
tehnično in organizacijsko podporo pri pripravi športne
dvorane.
Glede na odziv in obisk občinstva, si takšnih prireditev
želimo, saj ob njih pozabimo na vsakdanje tegobe, še več,
takšne prireditve nas vse Slovence zmečejo v en koš in nas
združujejo.
POVZETEK
V vseh točkah so zajeti poglavitni dogodki, aktivnosti
našega kulturnega društva. Seveda pa tu niso predstavljene
vse aktivnosti, ker se vseh ne da na tak način opisati.
Vsaka sekcija posebej še ima vrsto aktivnosti, ki so širši
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množici nevidne. Tu mislim predvsem razne priložnostne
nastope folklorne skupine (šrange, razni dogodki, gostje
na rojstnih dnevih, zabavah, porokah….), priložnostni
nastopi pevskega zbora (pogrebi, poroke, veliki cerkveni
prazniki – božič, velika noč…., gostje na rojstnih dnevih,
obletnicah, zabavah, porokah, tudi dramska skupina ni
vidna samo v dramskih igrah, ki je sicer v letu 2012 bila
načrtovana, vendar je uprizoritev zaradi objektivnih
razlogov preložena; dramska skupina s posamezniki
sodeluje na vseh prireditvah v kraju, bodisi kot voditelji
programov, ali kot igralci v skečih. Drugače pa smo jih
lahko občudovali že vsa leta poprej, saj so nas vedno s
svojimi stvaritvami spravili v smeh in verjamemo, da nas
bodo, ko bodo za to pogoji, tudi v prihodnje.
Ne smemo pa pozabiti tudi na ogromno število vaj
posameznih skupin, ker se za vsakim, pa naj si bo še tako
skromen, nastopom skriva določeno število vaj, ki so
potrebne za kvalitetno uprizarjanje.
NOVA SPLETNA STRAN, LOGOTIP, E-POŠTA, FACEBOOK….
V teh dneh je nastala nova spletna stran kulturnega
društva Sveta Ana, ki jo najdete na e-naslovu
www.kd-sveta-ana.si . Stran ureja učitelj računalničar na
OŠ Sveta Ana, g. Aleš Milošič, za kar mu gre velika zahvala.
Za logotip društva smo na sestanku upravnega odbora
izbrali lik ptičjega strašila, ki je del naše etno-kulturne
dediščine. Ta lik bo v bodoče vključen v logotip društva.
Ptičje strašilo je narisal kolega likovnik v OŠ Jakobski Dol in
OŠ Voličina, g. Brane Lazič. Hvala.
ZAHVALA
Za vsak posamezen nastop je bilo vloženega veliko truda
in ne samo za nastop, temveč tudi za prihode na vaje, kajti
nastop je plod trdih in napornih vaj. Vsem, ki ste po svojih
močeh prispevali k uspešnosti oziroma aktivnosti našega
društva, se iskreno zahvaljujem.
Zahvaljujem se tudi občini Sveta Ana za odlično
sodelovanje in podporo pri vseh projektih našega društva.
Predsednik KD SVETA ANA:
Aleksander Šijanec

Rojeni v letu 2012
1. Eva Bauman, Krivi vrh 11						
2. Nino Dragar, Sv. Ana 10							
3. Maša Rotovnik, Žice 56							
4. Gregor Jančar, Froleh 27 a						
5. Mery Lee Klobasa, Kremberk 35					
6. Tia Breznik, Froleh 11							

02.01.2013
03.01.2013
12.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
15.02.2013
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Materinski dan
Mama je ena in edina, ki venomer skrbi in bdi
nad mano in zato jo v mesecu marcu povabimo
v vrtec, da ji za njen praznik polepšamo dan s
svojim nastopom.
Že prej pa se potrudimo po svojih močeh in
skupaj z vzgojiteljico in pomočnico izdelamo
malo darilce za mamice, da se jim obdolžimo za
njene vsakodnevne skrbi, ki jim imajo z nami.
Po krajšem kulturnem programu, kjer hočemo
biti vsi najboljši, jih obdarimo in jim čestitamo
za njihov praznik. Sledi še prijetno druženje
otrok, staršev in osebja.
vzgojiteljica Bernarda Potočnik

Foto: Tatjana Hrovat

Učenci so prodajali izdelke za Šolski sklad v Europarku
V soboto in nedeljo, 1. 12 . in 2. 12. 2012, smo prodajali
izdelke na stojnici v Europarku. Stojnico nam je priskrbela
mama Julije Letnik. Izdelke so izdelovali učenci, učitelji in
starši obeh šol in obeh vrtcev. Šolski sklad zbira prispevke
za vrtčevska igrala in smučarsko opremo, tokrat bomo
dodali 712 €, skupna vsota je že okrog 2500 €.
Tudi letos so nam z izdelki pomagali starši. Majda
Pomberk in Helena Zemljič nam vsako leto podarita
venčke, Franček Ruhitel nam je podaril ovčke iz volne,
Adela Marič nam je spekla sadni kruh, Marina Ferlinc nam
vedno pripravi karamelizirane mandeljne, Mojca in Julija
Letnik sta izdelali čudovite blazinice. Pri vsaki stojnici
sodeluje donatorka iz Zagajskega Vrha. Tokrat je podarila
venčke.
Učenci OPB in njihovi starši so pod vodstvom Irene

Polanec skuhali marmelado. Sadje in steklenice so
prispevali starši.
Vsako leto izvedemo tudi akcijo zbiranja starega
papirja, posebej se moramo zahvaliti družini gospe Cilke
Majerhofer in Branku Kranerju, ki sta zbrala posebno
veliko papirja.
Ob prazniku občine Sveta Ana, ob t. i. »Aninem tednu«,
je na dvorišču okrepčevalnice Šenk potekalo že 2.
tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe. Ob pomoči
mnogih sta ga pripravila krajevni odbor Rdečega križa
Lokavec in Okrepčevalnica Šenk. Neizmerni trud so vložili
Suzana in Matej Kranclbinder, Liljana Uroševič in Jožek
Križan. Ker ves denar podarijo Šolskemu skladu, kuhata
kislo juho tudi predsednica in podpredsednica Šolskega
sklada. Prvo leto so nam podarili 314,23 €, drugo leto pa
438,09 €.
Denar smo zbrali s prostovoljnimi prispevki na prireditvah,
izvedli smo akcijo, da bi starši prispevali 5 € za otroka,
zbrali smo 430 €. Največ denarja pa zberemo s prodajo
izdelkov otrok, učiteljev in staršev na stojnicah.
Ker se bliža velika noč, ponovno izdelujemo izdelke, ki
jih prodajamo v pritličju šole. Za prodajo vedno skrbi
podpredsednica Šolskega sklada Marina Ferlinc, ki ji
priskočijo na pomoč tudi učenci.
Hvala!
Kadar storiš dobro delo, te preplavi čudovit občutek.
Kakor da bi se nekaj v tvojem telesu odzvalo in reklo:
Da, tako bi se moral počutiti.
Rabin Harold Kushner

Predsednica Šolskega sklada
Julijana Merklin
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PLAVALNI TEČAJ

V okvir dodatnih dejavnosti, ki jih nudimo v vrtcu,
spada tudi plavalni tečaj, katerega financirajo starši v
celoti. Tako se je od 4. do 8. marca 2013 17 otrok iz
vrtca Sv. Ana in Lokavec udeležilo plavalnega tečaja,
ki je potekal v Termah Ptuj. Vsako jutro smo se veselo
podali na šolski avtobus, ki nas je odpeljal na Ptuj,
kjer so nas v Termah že čakali učitelji plavanja. Otroci
so bili razdeljeni v tri skupine, glede na njihovo
predznanje. Po uvodnem razgibavanju v vodi je
sledilo intenzivno delo v vsaki skupini. Otroci so bili
zelo disciplinirani in so vse, kar so jim posredovali
učitelji dosledno izvajali. Prva skupina je bila ves čas
v velikem bazenu, druga zadnje tri dni in tretja se
je otrokom v velikem bazenu pridružila četrti dan.

Da je bilo temu tako, smo se lahko prepričali zadnji
dan, ko je ponovno potekalo testiranje osvojenega
znanja. Tako so trije otroci preplavali veliki bazen
samostojno brez kakršnih koli pripomočkov. Vsi ostali
so premagali strah pred vodo, saj so tudi skakali v
vodo in se seveda tudi upali spustiti po toboganu.
Zadnji dan plavalnega tečaja nas je ob bazenu
pozdravil tudi racman Vili, ki je otrokom razdelil
bombone, se z njimi pogovarjal in fotografiral.
Tako nam bodo na plavalni tečaj ostali lepi spomini.
vzgojiteljica Bernarda Potočnik
Foto: Katja Škamlec

Humanitarna akcija

V vrtcu Sv. Ana smo v novembru in v začetku
decembra 2012 izvedli humanitarno akcijo.
Zbirali smo otroška oblačila, obutev, igrače,
ki jih otroci več ne potrebujejo ali so jih
že prerasli. Starši so se lepo odzvali in
prinesli veliko otroških oblačil, obutve in
igrač. Nekateri starši so to akcijo vzeli zelo
resno in so otroška oblačila celo kupili in
prinesli. Ko smo akcijo končali, smo vse
zbrano predali Humanitarnemu društvu
Ptuj, s katerim sodelujemo. Slednji so v
predbožičnem času vse zbrano razdelili
otrokom na področju Haloz.
Tako smo v predbožičnem času lahko
razveselili vsaj nekaj otrok, ki so drugače
prikrajšani za tako rekoč osnovne potrebe
vsakega otroka.

Vsem staršem pa se iskreno zahvaljujem za
njihovo pomoč in darovan prispevek.
vzgojiteljica Bernarda Potočnik
Foto: Maja Rožman
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ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF)
V četrtek, 21. marca, smo na šoli priredili tekmovanje ŠPF, kjer so plesalci tekmovali v posameznih plesih v hip
hopu, popu in latinu ter plesih v parih s standardnimi in latinskoameriškimi plesi. Tekmovalci so bili razdeljeni v
dve kategoriji glede na starost. V kategoriji C so tekmovali učenci od 7. do 9. razreda in v kategoriji B učenci od
4. do 6. razreda. V obeh kategorijah smo v vsaki kategoriji izbrali naj plesalca oz. plesalko šole in naj plesni par.
REZULTATI:
HIP HOP, POP IN LATINO
KATEGORIJA C (7. – 9. razred)
1.
MOJCA ŠAUPERL
2.
RIKA ADELA SOMER
3.
REBEKA ZADRAVEC
4.
PATRICIJA BAUMAN
5.
HAJDI ZUPANEC
6.
LAURA RUHITELJ
KATEGORIJA B (4. – 6. razred)
1.
JULIJA LETNIK
2.
SARA PAVLAS
3.
ANEJA BEK
4.
ANA POLANEC
5.
SARA MAJER
6.
LARA MAJER
Letošnji tekmovalci Šolskega plesnega festivala.

STANDARDNI PLESI IN LATINSKOAMERIŠKI PLESI
(ANGLEŠKI VALČEK, TANGO, FOKSTROT, SAMBA,
CHA CHA CHA, BOOGIE WOOGIE)
KATEGORIJA C
1.
MOJCA ŠAUPERL – REBEKA ŠNOFL
KATEGORIJA B
1.
BEN ŠNAJDER – LARA TROJNER
2.
DOMEN ŠNAJDER – SARA PAVLAS
3.
KATJA ORNIK – JULIJA LETNIK
4.
TAJDA PADOVNIK – ANA POLANEC
5.
ANEJA BEK – SARA MAJER
6.
MARTINA KOLAR – LARA MAJER
Vsem finalistom čestitam in želim veliko uspeha v
nadaljnjem tekmovanju.
Mentorica Ana Šnofl
Foto: Avtor slike: Aleš Milošič

DOBRODELNA AKCIJA
MENJAVA OBLAČIL, IGRAČ IN OBUTVE

V Tednu otroka smo pod geslom POMAGAJMO SI MED SEBOJ v vrtcu in šoli Lokavec pripravili akcijo menjave
otroških oblačil, obutve in igrač.
V določenem dnevu so starši prinesli oblačila in igrače, ki jih njihovi otroci več ne bodo potrebovali. Vsa oblačila so
bila oprana, skrbno zložena in uporabna, za kar smo darovalcem zelo hvaležni. Prav zaradi tega se nam zdi, da je
bila naša prva tovrstna akcija posebno uspešna. V veselje je bilo opazovati otroke, kako so zlagali in urejali oblačila
in s kakšnim navdušenjem so si jih nato izbrali zase in tudi za svoje prijatelje.
Želja staršev, otrok in delavcev je, da se akcija ponovi.
Namen akcije je bil spodbuditi dobrodelnost, hkrati pa opozoriti na uporabnost rabljenih izdelkov.
Oblačila, ki so ostala, bomo podarili tistim, ki jih potrebujejo.
Kolektiv OŠ in vrtca Lokavec
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ČUTIM EVROPO
Projekt »Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v
podeželskem okolju« v šolskem letu 2012/2013 poteka
pod vodstvom Centra za politološke raziskave na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani v sodelovanju
s Pedagoškim inštitutom. Projekt je del programa
Vseživljenjsko učenje.
V okviru projekta učitelji in učenci osnovnih šol na slovenskem
podeželju v sodelovanju s sodelujočimi strokovnjaki na
zanimiv in inovativen način spoznavamo Evropsko unijo ter
jo približujemo svojemu lokalnemu okolju. Pri tem je poseben
poudarek namenjen poglobitvi znanja ter krepitvi pozitivnih
stališč o Evropski uniji. V okviru projekta je bilo izvedenih več
seminarjev in delavnic za učiteljice in učitelje osnovnih šol,
medtem ko se na šoli skozi celotno šolsko leto najrazličnejše
evropske vsebine vključujejo v šolske in obšolske dejavnosti.

Učenci so pri pouku državljanske in domovinske vzgoje
ter v svojem prostem času spoznavali različne evropske
vsebine, spoznavali smo države članice, njihove
podobnosti in razlike ter himne. Učenci so pripravili
plakate posameznih držav, kvize, skupaj smo pripravili
razstavo na temo evropska unija, kjer smo obesili vse
zastave članic, zemljevid EU, literaturo ter predmete,
ki so tipični za posamezno državo in jo najboljše
predstavljajo.
V planu imamo pred šolo postaviti tablo s smerokazi
glavnih mest EU in ob koncu leta na zaključni prireditvi
predstaviti projekt »Čutim Evropo« na zanimiv način
tudi širšemu občinstvu.

Vodja projekta: Ana Šnofl in Aleš Žumer

SKORAJ POZABLJENO

Življenjske zgodbe

Povsod so v ospredju znane osebnosti, ki so pač
logično v središču dogajanja. Mali skromni preprosti
ljudje pa ostajajo v anonimnosti. Vendar so njihove
življenjske zgodbe še kako vsebinsko bogate.
Žalostne, pa vendar polne upanja in hrepenenja v
lepšo prihodnost.

V rubriki » Skoraj pozabljeno« bomo dodali dve
življenjski zgodbi. Hermine Koser je (Mihalove
Mine), ki je želela, ko je še živela, da bi jo objavili
v Aninih novicah. Druga pa je Čeh Marije, (Čehove
Mimike), ki je tudi v pismu napisala njeno žalostno,
skoraj tragično otroštvo.

Življenjepis
Hermine Koser,
Zg. Ščavnica, junij 2011
Rojena sem bila 23.12.1936 v družini Edelsbruner. V
družini Edelsbruner nas je bilo šest otrok, tri sestre in trije
bratje. Jaz sem bila najstarejša. Od petnajstega leta naprej
nisem imela nič dobrega. Ker sem bila najstarejša, sem

zelo hitro začela delati na kmetiji z mlajšima bratoma.
Mama je zbolela na živcih, ko je morala plačati velik
davek za katerega ni imela denarja. To jo je zelo potrlo.
Ko sedaj pomislim za nazaj mi je v najlepšem trenutku
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ostal trenutek, ko sem se zaljubila. Z Francem Koserjem
sva se srečno poročila. Rodile so se nama tri prekrasne
hčere. Prva hčera Darinka je rojena 26. 9. 1963, druga
hčerka Hermina 20. 12. 1967. Tretja hčerka Marija pa 29.
3. 1969. Na kmetiji je delo zelo težko. Zaradi garaškega
dela sem doživela splav. Takrat ni bilo avtomobilov in
sem zato bila primorana se peljati s kolesom deset km do
zdravnika. Poročena sem bila niti eno leto, ko smo morali
očeta peljati v bolnišnico v Ljubljano na očesni oddelek.
Oče je iz bolnice prišel popolnoma slep. Očetova slepota
je bila težki udarec za celo družino. Vsakič ko smo očetu
dali v roko kruh smo od žalosti jokali. V preteklosti
smo po eno uro stran od doma gnali vso živino na odkup.
Takrat nas je prizadela naslednja tragedija. Moža je bik
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porinil v trto s tako močjo, da je tri dni krvavel iz nosu.
Zdravnik, ki ga je pregledal, poškodbe ni vzel resno. Ni
ga poslal k zdravniku specialistu. Pri možu so se bolečine

stopnjevale do te mere, da ni zmogel in ni mogel več
govoriti. Šele takrat ga je rešilec peljal v bolnico. Na
nevrološkem oddelku bolnišnice Maribor je ležal sedem
tednov, potem pa še štirinajst dni na poškodbenem
oddelku. Na kmetiji sem tako ostala s tremi majhnimi
otroki in slepim očetom. Oče, ki je v temi živel 32
let, ni prejemal nobene socialne pomoči. Sama nisem
imela plačanega porodniškega dopusta. Zato da bi nas
preživela, sem morala iti nazaj na kmetijo delat, ker me
je čakalo dosti dela. Moj dan je takrat potekal takole. Po
krmi živali, sem morala nahraniti otroke, nato pa sem
se odpravila eno uro peš do avtobusne postaje, da sem
lahko odšla k možu na obisk v bolnico. V tem času se je
tudi mama poškodovala . Morala je šest tednov počivati.
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(V bolnici, kjer so jo sprejeli ni dobila mavca). Mož je
prišel domov. Vendar na žalost ni veliko časa preživel
doma. Saj se njegovo stanje ni izboljšalo. Poslali so ga

V spomin

skupaj z nami ste ustvarjali.
Danes vam izrekamo zahvalo za vse,
kar nas bo v prihodnosti povezovalo!

2011

Perko Otilija, Dražen Vrh 68					
Berič Elizabeta, Zg. Bačkova 11					
Kumer Matilda, Zg. Ščavnica 25					
Vakej Marija, Kremberk 61					
Potočnik Marija, Zg. Ročica 7					
Vrabl Zdravko, Žice 49						
Šnajder Miroslav, Zg. Ščavnica 14				
Žižek Ana, Zg. Ščavnica 27					
Has Alojz, Sv. Ana 20						
Žigert Marija, Kremberk 29					
Vogrin Gregor, Zg. Ščavnica 53					
Zemljič Lenart, Lokavec 16					
Majer Vladimir, Ledinek 31					
Klingsbichl Roza, Dražen Vrh 48					
Zidar Marija, Ledinek 18						
Urošević Ana, Kremberk 31					
Perko Marija, Dražen Vrh 53					
Zemljič Verona, Kremberk 58a					
Žabčič Jože, Kremberk 21a					
Ferk Vincenc, Zg. Ščavnica 15					
Žamut Marija, Žice 53						
Dresler Franc, Lokavec 47					
Pelcl Matej, Lokavec 14b						
Ploj Ana, Rožengrunt 6						
Tirš Elizabeta, Lokavec 6a					
Gradwohl Friderich, Zg. Ščavnica 120a				
Senekovič Jožefa, Sv. Ana 23 			
Žugman Jožef, Žice 8						
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19.12.1924 – 06.01.2011
24.10.1926 – 18.01.2011
27.01.1923 – 06.02.2011
15.01.1932 – 16.02.2011
30.08.1930 – 17.02.2011
05.11.1964 – 09.03.2011
28.10.1949 – 12.03.2011
27.07.1928 – 16.03.2011
05.02.1925 – 05.04.2011
10.01.1924 – 07.04.2011
23.11.1984 – 11.04.2011
13.09.1935 – 17.04.2011
05.07.1930 – 23.04.2011
18.04.1931 – 27.04.2011
20.05.1920 – 13.05.2011
21.06.1944 – 29.05.2011
19.01.1926 – 09.07.2011
24.12.1924 – 18.07.2011
03.07.1935 – 25.07.2011
18.07.1935 – 03.08.2011
16.12.1931 – 16.08.2011
01.11.1939 – 15.10.2011
20.02.1984 – 25.10.2011
12.07.1937 – 28.10.2011
19.09.1932 – 19.11.2011
03.03.1951 – 12.12.2011
08.02.1914 – 20.12.2011
21.02.1952 – 27.12.2011
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nazaj v bolnišnico. V bolnišnici je preživel tri tedne na
infekcijskem oddelku. Njegovo stanje se ni izboljšalo.
Zato so ga poslali na Onkološki oddelek v Ljubljano.
Dne 14. 8. 1972 je mož prišel domov iz bolnišnice.
Zdravljenje se je nadaljevalo, dokler ni umrl. V tistih
časih še ni bilo kosilnice, ne kombajna, vse smo delali
ročno. Kosa, srp, motika. Začel se je križev pot. Rada
sem sodelovala pri zadrugi na občini. Vsako jutro sem se
zgodaj zbudila in opravila dela na kmetiji.
Morala sem prijeti za vsako delo. Moško in žensko. Zato
so se tudi začele pojavljati zdravstvene težave. Tako so
se obiski pri zdravniku stopnjevali. Od težkega dela
sem morala iti na operacijo maternice. Nesreča ni dolgo
počivala, kajti odrezala sem si prst na roki. Denarja na
kmetiji ni bilo. Zato sem prst ovila v plenico in se z
motornim kolesom odpravila deset km do zdravnika.
Zdravnik me je vprašal, če se bom tudi naprej v
bolnišnico odpeljala z motornim kolesom. Od zadnje
poškodbe ni minilo niti eno leto. Pri delu s traktorjem se
je ta prevrnil name. Odtrgal roko v sklepu. Prepričana
sem bila, da mi bodo odrezali roko. V bolnišnici so mi
povedali, da imam srečo, saj je dežurni zdravnik dr.
Pen. Dober kirurg, ki z veseljem opravlja ta poklic.
Tudi kasneje v življenju zaradi zahtevnega fizičnega

ANINE NOVICE
dela na kmetiji so se mi vrstile manjše poškodbe.
Zato sem pogosto rabila zdravniško pomoč. Zdaj sem
srčni bolnik, zato ne morem več opravljati dela, saj je
nevarnost za življenje prevelika.
Dandanes je žalostno, da ti zdravnik reče: »Ne bom
vas pošiljal k specialistu, saj je srčna mišica tako slaba,
da ne more poganjati več krvi.« Pod vplivom te izjave
sem se odpravila kdrugemu zdravniku, seveda kot
samoplačnica. Slednji mi je takoj povedal, da se moja
bolezen da ozdraviti. Menim, če bi pri nas zdravniki
dobili koncesijo, bi bilo zdravnikov dovolj. Z večjim
veseljem bi opravljali svoj poklic. Zdaj čakam na
operacijo kolka že celih petnajst mesecev. Od prvega
slikanja kolka sem celo leto hodila od zdravnika do
zdravnika. Od enega pregleda do drugega pregleda.
Dokler nisem prišla do ortopeda s koncesijo, ki mi je
povedal, da bo potrebna operacija. Življenje teče naprej
in tako tudi delo na kmetiji. Kljub naporom, ki jih
prinaša življenje na kmetiji. Ni mi bilo nikoli žal, da
sem ostala na kmetiji. Kmečka dela sem opravljala z
veseljem in nikoli mi ni bilo težko komu priskočiti na
pomoč.
prepisano iz originala.
Franček R.

Maša za Titovo dušo

Objavljeno v knjigi »Partizan malo drugače« Maribor 1988 - avtor Franc Cerar
Kmalu po smrti maršala Tita se je zglasila v naši župnijski
pisarni starejša ženska. Rekla je, da je prišla plačat mašo
za pokojnega Tita. »Maše ne morete plačati, sem ji rekel.«
» Zakaj ne? Saj sem jih že dosti.« »Tako se reče, vendar
ni pravilno. Maša je ponovitev Jezusove daritve na križu,
ta pa ne more biti plačana. Plačan je kvečjemu tisti, ki
to ponovitev opravi, to je mašnik. Pa to le mimogrede.«
»Vi bi torej radi naročili mašo za pokojnega maršala Tita?«
»Da, to sem vas prišla prosit.«
»Ali je bil Tito vaš sorodnik?«
»Sploh ne.«
»Nekak razlog pa le morate imeti, da naročate mašo zanj.«
»Vse vam bom povedala, če me boste le poslušali. Moj mož
je bil med vojno še fant, takrat še nisva bila poročena. Od
malega je bil naglušen, zato ni bil sposoben za vojaka. Tudi
težkih naporov ni zmogel. Med vojno so ga pobrali kar s
ceste in ga odvlekli naravnost v Nemčijo. V nekem skladišču
je moral prenašati težke tovore. Zelo grdo so z njim ravnali.
Nekoč je bil hitlerjanski praznik in rečeno je bilo, da se
na morajo vsi zbrati na dvorišču okrog zastave, kjer bo
proslava. Ker mož tega ni slišal je prišel prepozno. Za kazen
so ga čez noč privezali za drog, na katerem je bila zastava.
Začelo je deževati, pa so ga kar pustili do jutra privezanega,

da je bil ves moker in prezebel. Takrat si je navlekel težak
revmatizem.
Po končani vojni se je vrnil ves betežen in sestradan. Ko
je prišel malo k seb,i sva se poročila. Oba sva bila revna.
Neki kmet nama je dal staro hišo, zato sva mu pa delala.
Nekaj časa je še kar šlo, revmatizem pa je moža vedno
bolj zvijal. Vedno manj je bil sposoben za delo, kmet pa:
Delajta, če ne, vaju vržem iz hiše. Kam naj greva s tremi
otroki? Obupala bi, če ne bi imela vere in molitve. Otroci pa
so rasli. Najmlajši sin je lep in postaven. Ko je bil poklican k
vojakom, so ga dali v Titovo gardo. Pisal nam je, da je Tito
z njimi zelo dober. Nekoč ga je vprašal, od kod je doma in
kako gre njegovi mami. Pomislite, tak človek, kot je Tito,
pa se zanima za preprosto žensko, kot sem jaz. Kar milo
se mi je storilo, ko sem to brala. Sin je poslal tudi več slik,
na katerih je bil Tito. Mož pa je čisto opešal. Na občino je
šel prosit za podporo. Nagnali so ga: Med vojno si delal
za Nemce, zdaj pa bi rad jedel naš kruh. Zakaj pa nisi bil
partizan? Šel je domov, vse natančno popisal in nesel na
občino, naj berejo, če nočejo poslušati. Nič ni pomagalo.
Tedaj sem šla tja jaz in pogumno rekla: Če ne rešite moževe
prošnje, grem jutri naravnost v Beograd k sinu, ki je tam
pri Titovi gardi. Skupaj bova šla k Titu. Glejte sliko, tu je
moj sin in Tito poleg njega. On je dober, razumel me bo
47
48

SKORAJ POZABLJENO

ANINE NOVICE
bolj kakor vi. Rekli so, naj grem domov in počakam. Ni minil
teden in že je poštar prinesel rešeno prošnjo in še denar.
Od tedaj prinaša vsak mesec toliko, da se da živeti. Že
takrat sem rekla: Ko bo Tito umrl, bom plačala-oprostite,
naročila-mašo za njegovo dušo. Sedaj sem tu, da to obljubo
izpolnim.«
»Kako, da ste prišli k meni? Menda ste doma nekje z
dežele.«

»Da, daleč od tu. V naši župniji se imeli misijon. Tega je
dvajset let. Nekdo je takrat rekel, da vas pozna in da ste
bili v partizanih. Pa sem si rekla: Tega bom poiskala, ta bo
gotovo vzel za mašo.«
Njeno prošnjo sem nekaj dni pozneje izpolnil.
Ženska, ki se omenja v članku je Marija Čeh, (Čehova
Mimika), ki je živela z družino pri Sveti Ani.
povzel Franček R.

Življenjska zgodba Marije Čeh
V pismu 11. julija 2000

Rada je pisala in izlivala svoja čustva na papir. Zadnjih
12 let je bila oskrbovanka Doma Danice Vogrinec v
Mariboru. Takrat je tudi nastal tisti zapis pod naslovom »
Maša za Titovo dušo« Zelo je bila navezana na Sveto Ano.
Živela je z družino pri Sveti Ani. Ko ji umrl leta 1988
mož, se je odselila v Maribor. 28. decembra 2009 pa se za
vedno vrnila spet k nam.
Bila je nadarjena. Želela je postati učiteljica. A življenjske
razmere niso bile naklonjene njenim željam, saj jo je
zaznamovalo že njeno otroštvo, kar opisuje v naslednji
vsebini.
Naj mi bo dan dar umnosti, da bom pravilno zapisala. Ta
moj življenjepis je bolj žalosten kot vesel. Rodila sem se
najbrž pod srečno zvezdo. Zelo nesrečen je bil tisti 5.
november leta 1923, ko sem zagledala luč sveta. Zelo
slabo mi je svetila. Živa duša se ni veselila mojega rojstva.
Mama je jokala, a vsi njeni so bili sovražno uprti v to
ubogo dete. Ni bilo krivo, da je moralo priti na ta objokani
svet. Kaj nam je bilo treba tega pankrta, so se hudovali.
To mi je potem enkrat ena gospa povedala, ko sem bila
že velika. Mama je mnogo trpela. Mogla je iti na delo,

otročička prepustiti drugim v varstvo. A ti so slabo gledali
na mene. Lučali so me po postelji, ko so me previjali in
me kleli in mi govorili nespodobne besede (ti Zorečova
krapavca) . V tistem trenutku ja sam bog privedel eno
žensko od nekod, ki je vse to videla in slišala. V srce se
ji je zasmilil ta ubogi otrok, ki je komaj prišel na svet. Ta
ženska je šla iz Dražen vrha proti Sp. Velki. Tam so bili
doma starši od mojega nezakonskega očeta. Povedala jim
je, kaj delajo z mano, z ubogim nebogljenim otrokom. Z
sklenjenimi rokami je prosila mojo babico, naj se usmilijo
tega nesrečnega otroka, saj je ta otrok od vašega sina. Ko
je to povedala, so takoj babica rekli: »Jo bomo pa mi vzeli
in gor vzgojili.« Ko je mama prišla po mleko, so ji takoj
babica rekli. »Takoj prinesi tega tvojega otroka k nam.
Mi bomo lepo gledali na njo, na našo malo vnukinjo. Če
so tvoji tako hudobni pa beži od doma, proč od hudobnih
ljudi.« Stara sem bila sedem mesecev, ko sem se morala
ločiti od moje mame. Ona pa je šla služit drugim ljudem.
Moje mame pa kljub temu nisem nikoli pozabila. Ko je
bila bolna, sem bila jaz že pri Sveti Ani. Peš sem hodila
obiskovat svojo mamo.
povzel Franček R.

Preizku{nje mladih fantov na bojnih poljanah
V spoštovanju do častitljive starosti je naša
dolžnost, da ji prisluhnemo. V preteklosti ni bilo
dano, da bi se lahko javno izpovedali in bi jim
lahko prisluhnili v javnosti. Zato, ker so bili nemški
vojaki, čeprav so bili vsi nasilno mobilizirani v
nemško vojsko.
Življenjske zgodbe, ki jih je zapisovala druga
svetovna vojna. Takrat mladim fantom, ki so
kot nemški vojni ujetniki doživljali grozote vojne
morije. Pri Sveti Ani še lahko prisluhnemo redkim,
ki jih imamo še med nami v visoki častitljivi starosti.
Imel sem to priložnost, da sem lahko z vso
spoštljivostjo sledil pripovedi petim preizkušenim
možem. Tudi mnogi drugi, ki so bili mobilizirani,
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so se srečno vrnili domov, a so, žal, vsi pokojni.
Vsak po svoje je doživljal svojo kalvarijo daleč
proč od doma. Vendar so bili vsi v frontnih linijah
izpostavljeni smrti.
Nekateri so bili vojni ujetniki celo vojno obdobje.
Nekateri pa samo en del. Moji sogovorniki so
vsa mladostna leta, nekateri že pri 16-ih letih
preživeli v vojaški uniformi. Po končani vojni
pa so bili vsi obvezno še deležni dosluženja v
takratni jugoslovanski vojski. Seveda zato, ker so
bili vojaki okupatorja. Mnogim se je godila krivica,
zaradi tega so bili v družbi izpostavljeni. Nekaj
povzetkov je podanih v naslednjem besedilu.
V bližnji prihodnosti pa bomo mogoče izdali
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podrobnejši pregled vseh dogajanj pod naslovom
» Skoraj pozabljeno«.
Gungl Franc iz Zg. Ščavnice, rojen leta 1922.
Mobiliziran v nemško vojsko leta 1941.
V
pešadijskem polku potovali s 30 kg municijo na hrbtu
iz Avstrije v Romunijo. Potem bil na Madžarskem.
V Šleziji na Poljskem. Bil težko ranjen. Posledice
se pojavljajo ob bolezni. Kot nemškega vojaka
zajela ruska vojska. Dobili en obrok hrane (pol litra
kuhane pšenice zabeljeno z črvi). En kg kruha za
pet vojakov. Prišel domov ob koncu vojne.
Vakaj Franc iz Kremberka, rojen leta 1925.
AM
Pagenovice
1
st.
st.
Leta 194311/7/08
poslan11:31
v Arbeitdienst
19.3-05:novice
februarja.
Poslan v Fuldo. Potem s transportom v Francijo v
mesto Montaban blizu Atlantskega oceana. Bil na
fronti v Filetto v Italiji. Bil ranjen v nogo. Poslali v

-05:novice st. 4/04
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bolnico Monseliči, kjer je bil 4 mesece. Bil doma
na dopustu tri tedne. Potem se vrnil. Kot nemški
vojaki so prebegli k zaveznikom. Domov se vrnil
leta 1945.
Kaučič Karel iz Kremberka, rojen leta 1922.
Kot mlad fant se je pripravljal na jugoslovansko
vojsko. Neki veliki kmet iz Ledineka je bil nemški
zaveznik. Ta je zbral vse mlade fante in so se
morali uriti že za Vermaht (nemško vojsko).120 se
jih je urilo nekaj nedelj v parku v Lenartu. Poslan
na Ptuj. Potem skupaj z ostalimi s transportom v
Brežice. Tam je bilo zbirališče tri tedne v gradu.
Od tam pa so jih poslali v Nemčijo blizu Münchna.
4/04
11/7/08
11:31 AM
Page 1 Na Sardiniji dobil bolezen
Potem
v Neapelj
v Italijo.
zlatico. Spet ofenziva v Italiji. Potem preko Francije
bežali v Belgijo. Dospeli 25. avgusta leta 1945 v
Hamburg v logor.
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skupaj z nami ste ustvarjali.
Danes vam izrekamo zahvalo za vse,
kar nas bo v prihodnosti povezovalo!

2012

Nikl Milan, Dražen vrh – del 28					
Potočnik Hinko, Sv. Ana 8						
Krajnc Branko, Zg. Ščavnica 16					
Feiertag Marija, Ledinek 40					
Mohorič Marija, Kremberk 62					
Špindler Katarina, Zg. Ročica 9					
Verbanič Srečko, Žice 14						
Kolar Stanislav, Dražen vrh 34					
Ajhmajer Janez, Zg. Ščavnica 127				
Srebrnik Antonija, Ledinek 43					
Jug Amalija, Zg. Bačkova 15					
Hull Marija, Sv. Ana 5						
Zemljič Jožef, Rožengrunt 32					
Bill Drago, Žice 35							
Bek Anton, Zg. Ščavnica 129					
Markuš Milan, Žice 55						
Režonja Marija, Žice 54						
Nekrep Marija, Zg. Ščavnica 10					
Krempl Ferdinand; Sv. Ana 22					
Koser Hermina, Zg. Ščavnica 97					
Marko Jožefa, Dražen vrh 71					
Kolednik Terezija, Zg. Ročica 16					

03.09.1966 – 11.01.2012
04.05.1958 – 13.01.2012
02.01.1974 – 25.01.2012
13.03.1949 – 26.02.2012
19.08.1919 – 01.03.2012
11.10.1933 – 08.03.2012
01.05.1954 – 18.03.2012
06.10.1926 – 03.04.2012
21.08.1918 – 22.04.2012
23.03.1921 – 02.05.2012
14.06.1935 – 19.05.2012
03.10.1929 – 29.05.2012
02.02.1948 – 14.06.2012
04.11.1952 – 16.06.2012
27.07.1937 – 19.06.2012
23.09.1941 – 15.09.2012
17.01.1934 – 02.08.2012
30.07.1913 – 05.11.2012
13.05.1928 – 19.11.2012
23.12.1936 – 20.11.2012
18.03.1938 – 08.12.2012
18.09.1935 – 31.12.2012
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Lovrenčič Janez iz Zg. Ščavnice, rojen leta 1924.
Star 18 let. Bil najprej v Arbeitdienstu. Na
Češkem ostal 3 mesece. Potem v Stuttgart
kot nemški vojak na fronto v Rusijo. Transport
za Napoli Italija. Bila ofenziva proti ameriško
angleški vojski. S soborcem sta bila 4 dni v
strelskem jarku. Lulala v čelade. Njegov kolega
bil ustreljen v jami, a Janez se je malo prej
umaknil iz jarka in tako ostal živ. Iz Italije potem v
Tunis. Do novembra 1943 ostal v Alžiru. Od tam
spet v Italijo. Iz Barija v Dubrovnik. Od tam hodil
2 meseca peš proti Beogradu. 11. maja 1944
Prekomorska brigada. Pristal ob koncu vojne v
Somborju in se vrnil domov.

Urbanič Jožef iz Zg. Ščavnice, rojen leta 1920.
Mobiliziran 7. decembra 1942 v Radgoni. Odpeljan
na Tirolsko. Skupaj z drugimi na urjenju za fronto.
V začetku 1943 na rusko fronto. Ofenziva pri
Niestri. S čolni v Romunijo. V Karpatih ranjen v
glavo. Odpeljali ga v bolnico na Dunaj. Tam so ga
ujeli Rusi.
Iz Dunaja z vlakom proti Mariboru. Ugrabili
partizani. S transportom na Dolenjsko. Potem pa v
Kamnik. Eno leto imel dosluženje v jugoslovanski
vojski.
To je le nekaj zbranih misli iz pripovedovanja
naših mož.
Franček R.
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ANINE NOVICE
- OFTAMOLOG
- VELIKA NOČ
- ODER
- KAKAVOVEC
- BANANA
- RIM
- KOLESAR
- KARNEVAL
- PIKAPOLONICA
- BOMBA
- OBOK
- ČOKOLADNICA
- TEMPLAR
- PAPEŽ
- ŽIR
- REDOLJUB
- RABARBARA
- ANANAS
- CVETLICA
- MAK

- KLOP
- POŽAR
- LASEK
- ENOROG
- TELEFON
- ČAS
- VAS
- ROŽA
- BOVEC
- SRNA
- ŽOGA
- POMLAD
- RIBOLOV
- PISA
- ŽEP
- ROB
- BALON
- CAR
- LAUFAR
- LOV

- GOBA
- RIBA
- MIZAR
- IRAN
- SREDA
- KAOS
- KAČA
- GAMA
- LISA
- PIRE
- TERASE
- REPEK
- KAPA
- KOLO
- ČRNA
- KOPAČ
- ČAČKA
- DREVO
- NOGA
- BOL

NAVODILO: Poišči vse dane besede
v razpredelnici zgoraj, besede so
zapisane v vseh smereh (levo, desno,
diagonalno, brano naprej in nazaj).
Preostale črke, ki ne sestavljajo
nobene izmed besed, dajo rešitev
križanke.
Pravilno rešitev pošljite skupaj s svojimi
podatki (ime, priimek, naslov) na Občino
Sveta Ana, Sveta Ana 17 (s pripisom za
nagradno igro).
1. NAGRADA: SLIKA (Občina Sveta Ana)
2. NAGRADA: IZDELEK IZ DOMAČE
OVČJE VOLNE (kmetija Pri Fridi)
Nagrajenci boste obveščeni po pošti,
imena nagrajencev bodo objavljena na
občinski spletni strani (http://www.svana.si) in tudi v naslednji številki Aninih
novic.

R E Š I T E V: _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

V spomin

skupaj z nami ste ustvarjali.
Danes vam izrekamo zahvalo za vse,
kar nas bo v prihodnosti povezovalo!

2013

Šober Terezija, Kremberk 20					

25.09.1935 – 06.02.2013

Litrop Klara, Lokavec 48						

22.04.1924 – 13.02.2013

Holer Ana, Dražen vrh 32						

08.05.1926 – 13.02.2013

Breznik Terezija, Ledinek 38					

10.10.1924 – 21.02.2013

Peserl Jožef, Zg. Bačkova 13					

31.01.1954 – 09.03.2013

Lasetzky Stanislava, Krivi vrh 1r					

05.11.1963 – 13.03.2013

Križan Feliks, zg. Bačkova 4					

11.02.1936 – 15.03.2013

51

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS za obdobje
1.1.2012 do 31.12.2012 je Občina Sveta Ana na repu
lestvice po odzivnosti občanov z 47 % udeležbo.
Povprečna odzivnost v Sloveniji je med 60 % in 70 %.
Torej za svoje zdravje naredimo sami zelo malo.

