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I z  v s e b i n e  

V ponedeljek, 11. novembra, je godoval sv. Martin, č igar god 
Slovenči č astimo s pokus anjem mos ta in mladega vina ter drugih 
dobrot, ki sodijo k martinovanju. V Slovenski Bistriči sta 
martinovanje pripravila Obč ina Slovenska Bistriča in Razvojno 
informačijski čenter Slovenska Bistriča v sodelovanju s 
Konzorčijem vinogradnikov Ritoznojč an in lokalnimi pridelovalči. 
Namen prireditve ni bil zgolj pokus anje Martinovih dobrot, temveč  
tudi predstavitev spletne trz niče in domač ih pridelovalčev. Na 
Trgu svobode v Slovenski Bistriči so jesenske dobrote ponujali 
bistris ki vinogradniki, vinotoč i in turistič ne kmetije. Prvič  so 
obiskovalči lahko pokus ali tudi z upanovo vino. 

Na martinovanju v Slovenski Bistrici tudi županovo vino                                                   Tomaž Ajd 

Avtor fotografije na naslovnici: 

Aleš Kolar 
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Foto: Ales  Kolar  

 
Drage obč anke in obč ani! 
 
Koneč leta je č as pogleda nazaj, v preteklost, in č as za 
premislek o prihodnosti. 
Obč utki, ki nas prevevajo, so dvojni. Na eni strani 
realnost zahtevnega č asa, pogojena z nelogič nimi 
odloč itvami drz avne ravni, ki kaz ejo na pomanjkanje 
poznavanja razmer na lokalni ravni. Na drugi strani 
optimizem, ki nas pelje v prihodnost, temelječ  na 
s tevilnih uspehih posameznikov in skupin z različ nih 
področ ij, od s porta in kulture vse do gospodarstva in 
ne nazadnje tudi dosez kov na področ ju javnega 
z ivljenja. Gre torej za odloč anje med malodus jem in 
optimizmom. 
Pri tej odloč itvi ne smemo dvomiti, naprej nas lahko 
pelje le optimizem, ne nazadnje nam to narekuje tudi 
odgovornost do okolja in do drugih, ki v tem okolju 
z ivijo. In prav ti posamezniki nas s svojimi aktivnostmi 
navdus ujejo in nam dajejo zgled. Č e omenim le 
nekatere: izjemni rezultati nas ih s portnikov na č elu z 

nas imi olimpijči, uspehi nas ih gledalis č nikov, 
zagnanost mladih podjetnikov, ki se kaz e v razvijanju 
tako imenovanih start up idej, uspehi nas ih 
gospodarstvenikov in seveda s tevilni prostovoljči, ki 
delujejo v različ nih drus tvih oziroma organizačijah. 
Leto, ki se poč asi izteka, je bilo z ivahno tudi na 
področ ju obč inskega delovanja. Dokonč no smo sanirali 
obč inske finanče, saj bi v nasprotnem primeru to lahko 
ogrozilo delovanje obč ine, in utrdili prepoznavnost 
nas e obč ine v s irs em slovenskem in mednarodnem 
okolju. 
Izpeljali smo tudi nekaj pomembnih investičijskih 
projektov na čestni in komunalni infrastrukturi v 
različ nih končih obč ine, tako v mestu kot na podez elju. 
Investičije v različ nem obsegu pa so se izvajale tudi na 
preds olskem in s olskem ter s portnem in kulturnem 
področ ju, konč no pa bomo v prihodnjih dneh odprli 
tudi dom starejs ih. 
Spos tovane obč anke in obč ani, zelo pomembno je, da 
se sooč imo z realnostjo in s tem, da bomo morali 
spremeniti svoj odnos do sveta in s tem tudi nač in 
razmis ljanja. Vsak posameznik nosi svoj del 
odgovornosti za boljs o prihodnost, za sebe, za ljudi 
okoli sebe. Na to nas tudi spominja in opominja dan 
samostojnosti in enotnosti, ko smo se izrekli za 
samostojno Slovenijo. 
Drage obč anke in obč ani, v teh praznič nih dečembrskih 
dneh se veselite vsega dobrega, kar nam je skupaj 
uspelo. 
Optimizem je vsekakor vrlina, ki je Bistrič anom sledila 
v različ nih č asovnih obdobjih. Zato z optimizmom 
zrimo v prihodnost, č eprav se bomo morali prilagoditi 
s e kaks nim novim izzivom in premostiti s tevilne 
prepreke. 
V letu 2014 vam z elim veliko zdravja, osebne sreč e in 
zadovoljstva. 

dr. Ivan Žagar  

Ognjemet (Foto: Iva Pipenbaher) Bistriča pozimi (Foto: Uros  Subotič ) 
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Občinski svet tudi o izvajanju 
kohezijskih projektov 
 
Obč inski svet Obč ine Slovenska Bistriča se je v č etrtek, 
21. novembra, ses el na 20. redni seji. Med drugim se je 
seznanil s poroč ilom o izvajanju kohezijskih projektov 
(podrobneje ga predstavljamo v pogovoru s 
podz upanom Stanislavom Mlakarjem na straneh 8 in 
9) in utemeljitvijo čen storitev gospodarske javne 
sluz be odvajanja in č is č enja komunalne in padavinske 
vode. Svetniki so prisluhnili poroč iloma o delovanju 
Razvojno informačijskega čentra Slovenska Bistriča in 
Sklada s tipendij za nadarjene in uspes ne s tudente 
obč ine Slovenska Bistriča za s olsko leto 2012/2013. 
Obč inski svet je potrdil tudi tri dokumente za 
investičijske projekte: energetsko sanačijo osnovne 

s ole dr. Joz eta Puč nika Č res njeveč, telovadniče pri 
podruz nič ni osnovni s oli Pragersko in s portne dvorane 
Slovenska Bistriča.  
 

T. A. 

Zloraba sistema lokalne samouprave s 
privilegiranjem Mestne občine Ljubljana s strani 
Vlade Republike Slovenije na račun Občine 
Slovenska Bistrica in drugih občin 
Obč inski svetniki so dnevni red zadnje seje razs irili z 
dvema pomembnima toč kama. Na predlog z upana dr. 
Ivana Z agarja so v prvi obravnavi sprejeli odlok o 
kategorizačiji obč inskih čest, na pobudo stranke SDS 
pa so se seznanili z vsebino zapisnika sreč anja med 
Vlado Republike Slovenije in predstavniki Mestne 
obč ine Ljubljana (MOL), ki je bil 23. julija. Obč inski 
svet je ugotovil dvojnost meril obravnave Mestne 
obč ine Ljubljana na eni in ostalih obč in na drugi. Nad 

taks nim ravnanjem so ogorč eni, zato zahtevajo 
pregledno ravnanje. Obč inski svet tudi ugotavlja, da 
vlada privilegiran poloz aj MOL, dogovorjen na 
sestanku 23. julija, prenas a tudi v prorač una za leti 
2014 in 2015. Tako so poleg drugih obč in os kodovani 
tudi Obč ina Slovenska Bistriči in njeni obč ani. 
Obč inski svet poziva vlado in ministrstvo, pristojno za 
lokalno samoupravo, da enakopravno obravnava vse 
obč ine, brez privilegijev MOL-a. Občinski svet 
Občine Slovenska Bistrica še ugotavlja, da so na 
podlagi sklepov dogovora med Vlado RS in MOL 
neposredno finančno oškodovani tudi občani 
Slovenske Bistrice. Zato zahtevajo, da se takoj 
pristopi k odpravi s kodljivih sklepov. 

Jernej Čokl, Branko Hmelak in Franc 
Gajšek najbolj uspešni gospodarstveniki 

Novinarska z irija pod okriljem lokalnega tednika 
Panorama je v č etrtek, 21. novembra, v Vites ki dvorani 
bistris kega gradu razglasila najuspes nejs e 
gospodarstvenike obč in Slovenska Bistriča, Oplotniča, 

Poljč ane in Makole za leto 2013. Priznanje 
za direktorja leta je z e tretjič  in drugič  
zapored prejel predsednik uprave 
skupine Impol Jernej Č okl. Podjetnik leta 
2013 je postal Branko Hmelak, direktor in 
več inski lastnik druz be Alčad iz Slovenske 
Bistriče, priznanje za najboljs ega obrtnika 
pa so izroč ili samostojnemu podjetniku 
Franču Gajs ku, Rastlinjaki Gajs ek iz Visol. 
Nagrajenči so prejeli kip kiparja Roberta 
Juraka. Slavnostni govorniki so bili 
urednik Tednika Panorama Bojan Sinič , 
z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan 
Z agar in Drago Pudgar, direktor 
mariborske območ ne enote Zavarovalniče 
Maribor.  

T. A. 

Foto:  Edi Grobler 

Foto:  Ales  Kolar 
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V Slovenski Bistrici vrata odprl težko 
pričakovani dom starejših 
 
V nedeljo, 1. decembra, so se iz doma dr. Jožeta 
Potrča Poljčane v novo enoto doma starejših 
Slovenska Bistrica preselili prvi stanovalci. Uradno 
otvoritev, ki bo v ponedeljek, 9. decembra, jih bo 
skupaj pričakalo 80. Težko pričakovano pridobitev 
podrobneje predstavlja direktorica Doma dr. 
Jožeta Potrča Iva Soršak. 
 

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane svojo dejavnost 
širi v Slovensko Bistrico 
 

Dom dr. Joz eta Potrč a Poljč ane, sočialnovarstveni 
zavod za institučionalno varstvo ljudi, starejs ih od 65 
let, letos belez i z e 61. obletničo svojega obstoja. V vseh 
teh letih se je nenehno razvijal na področ ju 
strokovnega dela in vlagal v naloz be, kar ga danes 
uvrs č a med najleps e urejene sočialnovarstvene zavode 
v Sloveniji. Dom sodi med največ je tovrstne zavode v 
drz avi, vendar se vsi, ki v njem delamo in z ivimo, 
vsakodnevno trudimo, da njegova velikost ni moteč a za 
stanovalče in da se v njem vsi kar najbolje poč utimo. 
Zmogljivost doma je 295 postelj, ki jih zasedajo 
pribliz no dve tretjini stanovalk in ena tretjina 
stanovalčev. Največ  stanovalčev je iz obč ine Slovenska 
Bistriča, veliko jih prihaja k nam iz Maribora, S entjurja, 
S marja, svoj dom pa so pri nas nas li tudi stanovalči iz 
drugih krajev Slovenije. Ponosni smo na nas e prelepo 
okolje. Stanovalče vedno znova razveseli pogled na 
Boč , najleps o in najvis jo goro v tem delu S tajerske, ter 
moz nost sprehoda po prostranem parku z vrtom in 
njivami, na katerih sami pridelujemo več ino vrtnin in 
poljs č in ter tako prispevamo k bolj zdravi prehrani v 
domu. Za dobro poč utje stanovalčev in uporabnikov 
pomoč i na domu trenutno skrbi skupaj z delavči iz 
programov javnih del 147 zaposlenih. Ekonomska 
kriza se je dotaknila tudi nas e dejavnosti, saj se mnogi 
obč ani, ki bi nujno potrebovali nas e storitve, zaradi 
tez av s plač ilom ne odloč ijo za sprejem v dom ali pa se 

kmalu vrnejo nazaj v domač e okolje. Tako se je č akalna 
doba za sprejem v dom iz nekaj let spremenila v nekaj 
dni, v določ enih obdobjih pa je praktič no ni. Kljub temu 
v poljč anskem domu belez imo visok odstotek 
zasedenosti nas ih zmogljivosti, k č emur zagotovo 
prispevajo sprejemljiva čena (16,80 evra za osnovno 
oskrbo v dvoposteljni sobi), nas e kakovostne storitve 
ter dodatne dejavnosti in programi za stanovalče. 
Finanč na stiska obč anov je razvidna iz naslednjih 
podatkov o strukturi stanovalčev po nač inu plač evanja 
oskrbnine v nas em domu: stanovalči v čeloti: 20 %; 
svojči v čeloti: 0 %; stanovalči in obč ina: 34 %; 
stanovalči in svojči: 44 %; obč ine v čeloti: 0 %; 
stanovalči, svojči in obč ine: 2 %. 
V leto 2013 smo stopili s smelimi projekti in 
prič akovanji. Leto 2013 za nas predstavlja leto velikih 
korakov, ne samo zaradi odprtja enote v Slovenski 
Bistriči, ampak tudi s iritve drugih dejavnosti. S 1. 
julijem smo zač eli izvajati dodatno dejavnost pomoč i 
druz ini na domu za obč ini Poljč ane in Slovenska 
Bistriča. Za vsak poslovni subjekt je s iritev dejavnosti 
dodana vrednost in pomeni več je moz nosti za njegov 
nadaljnji razvoj. Dom se bo z izvajanjem svojih storitev 
na domu uporabnika s e bolj pribliz al svojemu 
poslanstvu, ki je izvajanje čelovite skrbi za starega 
č loveka in zagotavljanje dostojnega z ivljenja starim 
ljudem. Uporabniki storitve pomoč i druz ini na domu 
bodo preko izvajalk neposredne sočialne oskrbe, preko 
strokovnih delavčev in vodstva lahko navezali stik z 
domom in se z vključ evanjem v domske aktivnosti  

Foto:  Dom dr. Joz eta Potrč a 
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Otvoritev enote  Doma dr. Jožeta Potrča 
Poljčane v Slovenski Bistrici 

Obč ina Slovenska Bistriča in Dom dr. Joz eta Potrč a 
Poljč ane bosta v ponedeljek, 9. dečembra, ob 13. uri 
slavnostno odprla enoto Doma v Toms ič evi uliči v 

Slovenski Bistriči. 
Pripravili smo kratek kulturni program, ogledali si 

boste lahko tudi prostore in opremo v enoti 
Slovenska Bistriča.  

 
Slovesnosti se bodo udelez ili visoki gostje, med njimi 
tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 

župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, 
z upani sosednjih obč in ter č lani obč inskih svetov 
obč in Poljč ane in Slovenska Bistriča in drugi. 

 

povezali z njim. Tako jim bo olajs an prihod v dom, č e in 
ko bodo zaradi zdravstvenega stanja potrebovali 
storitve institučionalnega varstva. V okviru nas ih 
programov prostovoljnega dela bomo lahko 
prostovoljče usmerili tudi k uporabnikom storitev na 
domu, kar bo obogatilo njihov vsakdan in pripomoglo k 
boljs emu poč utju.  
Čena pomoč i na domu je pet evrov na uro, razliko do 
ekonomske čene pokrivata obe obč ini. Takoj potem ko 
je dejavnost zač el izvajati Dom dr. Joz eta Potrč a 
Poljč ane, se je povpras evanje po storitvah pomoč i na 
domu na območ ju obč ine Poljč ane obč utno poveč alo, 
kar kaz e na velik ugled nas ega zavoda v lokalnem 
okolju. Po skoraj desetletju truda in prizadevanj 
Obč ine Slovenska Bistriča in Doma dr. Joz eta Potrč a 
Poljč ane so se konč no odprla vrata tez ko 
prič akovanega doma starejs ih v Slovenski Bistriči. Dom 
bo deloval kot disločirana enota poljč anskega doma, ki 
bo sprejela 124 stanovalčev, od katerih se jih bo 65 
postopoma preselilo iz poljč anskega doma v svoj 
domač i kraj. Skupaj s stanovalči se bo v enoto 
Slovenska Bistriča premestilo tudi ustrezno s tevilo 
delavčev, nove pa bomo zaposlovali v skladu z 
dinamiko zapolnitve zmogljivosti v enoti. Konč no 
s tevilo zaposlenih bo po normativih in nas ih nač rtih 
157, od tega v Poljč anah 98,5, v Slovenski Bistriči 49,5 
in na programu pomoč i na domu devet. Delavči v 
programih javnih del niso vs teti v te podatke. Uprava 
(vodstvo in finanč no-rač unovodska sluz ba) in pralniča 
bosta svoje storitve za enoto izvajali v domu v 
Poljč anah. Konč na zmogljivost doma dr. Joz eta Potrč a 
Poljč ane po odprtju enote bo 354 mest, od tega 230 v 
Poljč anah in 124 v Slovenki Bistriči. Čena oskrbe v 
dvoposteljni sobi bo znas ala 19,30 evra, kar je 
povpreč na čena oskrbe v domovih v Sloveniji. 
Poleg čelodnevnega varstva bo enota ponudila 
moz nost dnevnega varstva za 12 uporabnikov, 
obč anom pa bodo na voljo tudi kosila po nizki čeni z 
moz nostjo razvoza na dom. 
V domu v Poljč anah se bodo z otvoritvijo enote 

izboljs ali pogoji za bivanje stanovalčev in delo 
zaposlenih. V prvi fazi bomo več posteljne sobe 
spremenili v dvoposteljne, nekatere dvoposteljne pa v 
enoposteljne. V nadaljevanju bomo z investičijskimi 
posegi zagotovili tudi ustrezne sanitarne prostore ter 
skupne prostore za postopno uvedbo novih končeptov 
dela. Zaradi ugodnih prostorskih pogojev bomo nove 
končepte dela najprej uvedli v enoti in z njimi svoje 
storitve s e bolj pribliz ali uporabnikom. Naravnanost k 
uporabniku ne bo le beseda, temveč  dejstvo, ki ga 
bomo spos tovali in izvajali vsi zaposleni. Naravnanost 
k uporabniku pomeni fleksibilnejs o organizačijo dela 
in prizadevanje zaposlenih, da bi sledili dejanskim 
potrebam stanovalča. Pomeni spos tovanje njegovih 
z ivljenjskih navad, z elja in prič akovanj. Arhitektura in 
notranja zasnova prostorov v enoti nam omogoč ata 
izvajanje modela gospodinjskih skupnosti, v katerih 
bomo poskus ali stanovalčem zagotoviti z ivljenje in 
druz enje, č im bolj podobna tistemu, č emur so se morali 
odreč i zaradi prihoda v dom. 
Nas a z elja je, da bi svoje poslanstvo izvajali tako, kot ga 
razumemo: pos teno, iskreno, strokovno, soč utno, srč no 
in z veliko mero optimizma. 
 

Iva Soršak, direktoriča 
 Doma dr. Joz eta Potrč a Poljč ane 
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Lokalni novinarji v Bruslju o evropskih 
zgodbah 
 
Evropska ljudska stranka je v Bruslju priredila 
sreč anje za novinarje lokalnih medijev, ki je potekalo 
od 5. do 7. novembra. Na konferenči Odbora regij so 
razpravljali o tem, kako bi lahko predstavniki 
evropskih ustanov lokalnim novinarjem omogoč ili s e 
boljs e pogoje za njihovo delo. Posebno pozornost so 
namenili pripravam na evropske volitve, ki bodo 
prihodnje leto. Govorili so tudi o pomenu evropskih 
zgodb v lokalnem okolju. Novinarjem so predavali 
priznani strokovnjaki s področ ja komuničiranja in 
medijev. 
Na sreč anju je sodelovalo okoli 30 novinarjev in 
novinark iz čelotne Evropske unije, med njimi tudi 
Monika Tavč ar iz Radia Sora, Anamarija Meglič , č laniča 
Mrez e idej, in Tomaz  Ajd iz Zavoda za KTV in 
informiranje Slovenska Bistriča. Udelez enči so ob 
konču podali tudi nekaj pobud. Med drugim so 
opozorili, da na spletnih straneh Evropske unije 
pogres ajo kratke, svez e noviče, laz ji dostop do 

fotografij in videoposnetkov, po njihovem mnenju bi 
evropski poslanči morali več  pozornosti nameniti tudi 
uporabi sočialnih omrez ij. Novinarji so s e predlagali, 
da bi se predstavniki evropskih ustanov več krat sreč ali 
z novinarji v lokalnem okolju, prav tako pa bi lahko 
različ ne evropske delegačije lokalne medije povabile 
na svoja mednarodna sreč anja. 

T. A. 

Tudi v Slovenski Bistrici obeležili dan 
Rudolfa Maistra 

23. november je dan, ko se spomnimo in poč astimo 
Rudolfa Maistra Vojanova, pesnika, generala in borča 
za severno mejo. Na ta dan leta 1918 je s svojo vojsko 
razoroz il nems ko varnostno straz o v Mariboru in jo 
razpustil in s tem dogodkom k Sloveniji priključ il več ji 
del slovenskega narodnostnega in govornega območ ja 
S tajerske in Koros ke.  
Č lani Pohorskega drus tva general Maister, Obč ina 
Slovenska Bistriča, podz upan Stanislav Mlakar in 
poveljstvo Vojas niče Vinčenča Repnika Slovenska 
Bistriča so v spomin na ta dogodek v petek, 22. 
novembra, poloz ili veneč pred doprsni kip generala 
Rudolfa Maistra v spominski sobi vojas niče. 
 

Božidar Zorjan, predsednik  
Pohorskega drus tva general Maister 

Osrednja občinska proslava 
 ob dnevu samostojnosti 

 in enotnosti  
bo v soboto,  21. decembra 2013, 

  ob 18. uri  
v telovadnici podružnične Osnovne šole  
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica  

na Zgornji Ložnici. 

Foto:  Viktor Horvat 
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Tomaž Ajd       

Stanislav Mlakar, podžupan Občine 
Slovenska Bistrica:  
»Za pomoč ljudem si je  
potrebno vzeti čas« 
 
 
Podžupan, kako ocenjujete svoje sodelovanje z 
občinskimi svetniki, občinsko upravo in 
krajevnimi skupnostmi? 
Na zač etku mandata sem si postavil visoke čilje in 
tudi z elje, ki bi jih rad v tem obdobju uresnič il. Pri 
tem sem imel v mislih predvsem delovanje med 
ljudmi v smislu izboljs anja njihovih z ivljenjskih in 
bivalnih pogojev, nudenja vsestranske pomoč i in 
zagotavljanja potrebne informiranosti o delovanju 
obč inskega vodstva in tudi obč inske uprave. 
Predvsem razumevanje določ enih sklepov, sprejetih 
na sejah obč inskih svetov, je največ krat tez ava in 
razlog za razne oblike nezadovoljstva ljudi, zato 
namenjam posebno skrb in č as za pogovore z ljudmi 
o teh in podobnih tez avah. To je bilo s e posebej 
potrebno ob sprejemu sklepa o dvigu čen 
komunalnih storitev v nas i obč ini. 
Vzamem si veliko č asa za stranke v pisarni na sedez u 
obč ine, kjer sem skoraj vsakodnevno prisoten, vsaj 
po nekaj ur. Zelo rad sem v neposrednih stikih z 
vodstvi krajevnih skupnosti, saj več ina njihovih 
predsednikov zelo dobro pozna krajevne razmere, 
infrastrukturno problematiko in druge potrebe ljudi. 
Z medsebojnim informiranjem, usklajevanjem 
interesov in nudenjem pomoč i pri izvajanju 
posameznih projektov so rezultati skupnih 
aktivnosti s e boljs i, hitrejs i in v splos no zadovoljstvo 
obč anov. 
Ne z elim visoke politike v obč inskem svetu, saj smo 
v njem izvoljeni predstavniki nas ih ljudi, nas ih 
obč anov, zato moramo sprejemati zanje najboljs e 
odloč itve. Politiki bi se morali deliti na tiste, ki z elijo 
nas i obč ini napredek in razvoj, in na tiste, ki 
kljubujejo vsem dobrim idejam. V obč inskem svetu 
preveč krat poslus amo nespametne, nekoristne in 
provokativne dialoge med ponavadi istimi 
obč inskimi svetniki. Taks en odnos do nas ih volivčev 
meč e slabo luč  na delovanje čelotnega obč inskega 
sveta in tudi na politiko, ki jo obč ani vsako leto manj 
spos tujejo in tolerirajo. 
S e posebej sem tudi sam obremenjen z 
razjasnjevanjem okolis č in in razlogov za 
zavlač evanje drz avnih institučij pri sprejemanju 
nas ega obč inskega prostorskega nač rta. Verjamem, 
da je veliko posameznikom in tudi podjetjem po 
osemletnem č akanju na spremembo namembnosti 

zemljis č  za pridobitev gradbenega dovoljenja z e 
prekipelo. 
S e več ja tez ava pa se kaz e v tem, da se po toliko letih 
truda in finanč nega vloz ka drz avne institučije s 
predlaganimi s iritvami območ ij ne strinjajo in se v 
več ini primerov do njih opredeljujejo negativno. Da 
si v obč ini za sprejem tega dokumenta zelo 
prizadevamo, s e posebej z upan dr. Ivan Z agar, ki je 
na posameznih ministrstvih opravil z e nes teto 
usklajevanj in kriznih sestankov, ni potrebno 
posebej poudarjati. Tem drz avnim organom smo dali 
tudi jasno vedeti, da so s tem, ko zavlač ujejo sprejem 
prostorskega nač rta, sokrivi za manjs i razvoj 
podjetnis tva in obrti v nas i obč ini, saj bi z elena 
gradnja novih industrijskih zmogljivosti na nas em 
območ ju zmanjs ala s tevilo brezposelnih vsaj za 
trideset odstotkov. 
Svetniki so na zadnji seji občinskega sveta (21. 
novembra) prisluhnili tudi poročilu o izvajanju 
kohezijskih projektov. Kako po zadnjih 
informacijah poteka uresničevanje treh 
pomembnih okoljskih naložb? 
V nas i obč ini v tem trenutku potekajo trije projekti, 
finančirani iz kohezijskega sklada Evropske unije.  
Regijski čenter za ravnanje z odpadki na Pragerskem 
je z e v sklepni fazi izgradnje, saj sta z e urejena 
odlagalno polje in temeljna plos č a sortirniče, prav 
tako je z e postavljen skelet hale sortirniče. Ta 
regijski čenter bo predvidoma prič el poskusno 
obratovati z e v spomladanskih mesečih naslednjega 
leta. 
Projekt izgradnje komunalne infrastrukture za 
zagotavljanje odvajanja in č is č enja odpadne vode 
zajema izgradnjo komunalne infrastrukture za 
zagotavljanje odvajanja in č is č enja odpadne vode na 
območ ju Zgornje Polskave, Spodnje Polskava, 
Pragerskega, Gaja, Leskovča in Starega Loga. Veliko 
dodatnih naporov je bilo potrebnih pri projektu 
spremembe lokačije ČČ N Pragersko. Zaključ ek 
čelotnega projekta je prav tako predviden naslednje 
leto. 
Največ  zapletov pa se pojavlja z izvedbo projekta 
oskrbe s pitno vodo. Leta 2011 je izbrano podjetje, ki 
naj bi gradilo, pristalo v steč ajnem postopku. Graditi 
se s e vedno ni zač elo, saj na drz avnem nivoju s e 
vedno potekajo revizije postopkov izbora drugega 
izvajalča teh del, prav tako nam pri izvedbi tega 
projekta ni naklonjena niti Vlada RS. Ta z eli 
enostransko prekličati odloč bo iz leta 2008 o 
dodelitvi sredstev iz kohezijskega sklada za projekt 
oskrbe s pitno vodo v nas i obč ini. Da se gradnja s e ni 
zač ela, ni nas a krivda, s pripravo vseh zemljis č  in 
dokumentačije pa smo imeli z e zelo veliko stros kov. 
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Sicer pa je občina letos izvedla kar nekaj večjih 
naložb na področju prometne infrastrukture. 
Zagotovo ste še posebej ponosni na to, da 
središče mesta počasi dobiva lepšo in tudi 
varnejšo podobo. 
Resnič no je bilo v letos njem letu izvedenih kar veliko 
naloz b na področ ju urejanja čestne infrastrukture. 
S e posebej je potrebno omeniti dokonč no ureditev 
Prez ihove uliče s kroz is č em pri 2. osnovni s oli ter 
rekonstrukčije vozis č  skozi naselje Koč no pri 
Laporju in pri Urhu. S e posebej pa so krajani tez ko 
prič akovali ureditev dovoza do osnovne s ole na 
Zgornji Polskavi, v Slovenski Bistriči pa je bil 
dokonč no urejen del Partizanske uliče s kroz is č em, 
kar daje čentru mesta s e posebej lep in urejen videz. 
Vem, da je potrebno s e marsikaj urediti v samem 
mestu in tudi na podez elju. Sredstev, ki so na 
razpolago za urejanje te infrastrukture, je vsako leto 

manj. Menim, da sedaj ni č as za gradnjo novih čest, 
ampak v okviru trenutnih moz nosti le za nujna 
vzdrz evalna dela z e obstoječ ih. 
Zavedam se, da je v nas i obč ini zelo pereč a tudi 
problematika javne razsvetljave. Pri tem nimam v 
mislih priz iganja luč i tudi po polnoč i in s tem 
dodatnega obremenjevanja obč inskega prorač una. 
Menim namreč , da je v prvi vrsti potrebno odpraviti 
anomalije in neustreznost postavitve ulič nih svetilk 
ter zagotoviti njihovo popravilo. Predvsem ureditev 
te situačije, s e posebej pa zadostitev zakonskih 
kriterijev s tega področ ja je prioriteta nas ega dela. 
Pri svojem delu veliko pozornosti namenjate 
tudi varnosti. Pojasnili ste že, da bo podrobna 
analiza projekta Varovana soseska izvedena ob 
koncu leta. Takrat bodo ob statističnih podatkih 
predstavljeni tudi podatki ankete s tega 
področja. Bi lahko rekli, da se Bistričani v svojem 
okolju počutijo varne? 
Kot predsednik varnostnega sosveta si prizadevam 
za zagotovitev č im več je varnosti ljudi in njihovega 
premoz enja. To poskus am doseč i tudi s pomoč jo 
projekta Varovana soseska, ki smo ga v letos njem 
letu po angles kem vzoru izvedli prvi in tudi edini v 
nas i drz avo. Gre za koordinirano in skupno 
delovanje poličistov z obč inskimi redarji in 
varnostniki zasebne varnostne sluz be Varnost, d. d. 
Gre za dodatne obveznosti teh sluz b, ki jih 
koordinira varnostni sosvet. Vidni so tudi z e prvi 
rezultati, saj se je v devetih mesečih s tevilo kaznivih 
dejanj in tudi krs itev javnega reda in miru v mestu 
Slovenska Bistriča bistveno zmanjs alo. 

Foto:  Nino Verdnik 

V Vinarju obnovili cerkev sv. Jošta 

9. in 10. novembra je bilo v Vinarju pri Prihovi 
veliko slavje, saj so z dvodnevno prireditvijo 
obeležili obnovo podružnične cerkve svetega Jošta, 
ki sodi med štirinajst cerkva na Slovenskem, 
posvečenih temu svetniku. 
Čerkev v Vinarju se prvič  omenja z e leta 1534. Skozi 
stoletja je doz ivela veliko pozidav in dozidav. 
Popolnoma obnovljena je bila leta 1985. Ker pa jo je 
nač el zob č asa, so krajani z upnije na Prihovi ustanovili 
gradbeni odbor, katerega č lani so bili Joz ef Gorič an, 
Joz ef Puč nik, Anton Polegek in Zdravko Laz eta, ki je 
budno spremljal obnovo. Obnovili so fasado, omete in 
električ no napeljavo, prenovili notranjost, naredili 
nove tlake, okna, čerkev prepleskali in postorili s e 
druga dela. 
Nekaj denarnih sredstev so prispevali krajani, denar pa 
je primaknila tudi Obč ina Slovenska Bistriča. Pri 
obnovi sta sodelovala Zavod za kulturo Slovenska 

Bistriča in Zavod za varovanje kulturne dedis č ine 
Maribor. 
Mas o po obnovi je daroval čeljski s kof Stanislav 
Lipovs ek, s svojim petjem so jo obogatili pevski zbori s 
Prihove, Zgornje Loz niče in iz Vojnika. Slovesnosti so 
se udelez ili tudi predstavniki lokalne skupnosti in 
drugih ustanov, z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. 
Ivan Z agar pa je spregovoril o pomenu sodelovanja. 
 

T. A. 

Foto:  A. Kolar 
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Javna dela za brezposelne v letu 2014 

Na območ ju urada za delo Slovenska Bistriča se je v 
meseču oktobru tega leta brezposelnost poveč ala in je 
za 2,4 odstotka vis ja kot oktobra 2012. Brezposelnost 
se je v tem obdobju poveč ala tudi po vsej drz avi. Kot 
obič ajno se je poveč alo s tevilo prijavljenih mladih, ki 
so zaključ ili izobraz evanje. Poveč anje brezposelnosti je 
zagotovo tudi poslediča trenutne gospodarske 
situačije. 
Spodbudno je, da se je kljub poveč ani brezposelnosti v 
strukturi brezposelnih oseb v letu 2013, glede na leto 
2012, zmanjs al delez  iskalčev prve zaposlitve in oseb, 
mlajs ih od 25 let. K temu so zagotovo pripomogle 
finanč ne spodbude za zaposlovanje mladih in s tevilne 
aktivnosti, namenjene mladim v lokalnem okolju, ter 
moz nost vključ evanja mladih v projekte Evropske 
prestolniče mladih Maribor. 
Po podatkih Statistič nega urada RS je bilo v septembru 
2013 na območ ju urada za delo Slovenska Bistriča 
9549 delovno aktivnih prebivalčev, kar je v primerjavi 
z mesečem avgustom 2013 za 1,2 odstotka več . Stopnja 
registrirane brezposelnosti je v septembru 2013 na 
območ ju urada za delo Slovenska Bistriča znas ala 13,1 
odstotka (v Sloveniji 12,6 odstotka). Koneč oktobra 
2013 je bilo na območ ju Urada za delo Slovenska 
Bistriča registriranih 2128 brezposelnih oseb. 
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po obč inah na območ ju 
Urada za delo Slovenska Bistriča 

Priložnosti za brezposelne osebe 
Na območ ju urada za delo Slovenska Bistriča 
delodajalči v zadnjih mesečih največ  povpras ujejo po 
delavčih za opravljanje naslednjih pokličev: 
elektroins talater, pomoz ni elektroins talater, 
ključ avnič ar, varileč, čevar, monter stavbnega pohis tva, 
voznik v mednarodnem prometu, kuhar, natakar, vojak 
in zdravstveni delaveč. Med na novo ustvarjenimi 
delovnimi mesti v Slovenskih Bistriči je bilo tudi več  
kot 15 delovnih mest v novi enoti Doma dr. Potrč a v 
Slovenski Bistriči. Največ  razpisanih delovnih mest je 
za zaposlitev v tujini, kjer narava dela od zaposlenih 
zahteva dnevne migračije ali tedenske odsotnosti. 
Vsem brezposelnim osebam, zainteresiranim za 
zaposlitev v tujini ali motiviranim za uč enje nems kega 
jezika, na uradu nudimo informačije o moz nostih 
brezplač nega spletnega uč enja nems kega jezika in jim 

zagotavljamo individualno pomoč  ob zač etku 
tovrstnega uč enja tujega jezika. 
Zaradi strukturnih neskladij na trgu dela je na pobudo 
Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) in 
delodajalčev organizirano dodatno usposabljanje za 
pomoz na dela na področ ju elektroins talačij, izvajalče 
suhomontaz ne gradnje, fasaderje, čevarje, teletrz nike 
in oblikovalče kovin. Izobraz evanje je namenjeno vsem 
brezposelnim osebam, zainteresiranim za priuč itev teh 
pokličev. Več  informačij o navedenih usposabljanjih 
lahko zainteresirane brezposelne osebe dobijo pri 
svojem svetovalču zaposlitve. 
Mlade brezposelne osebe aktivno obves č amo o 
novostih in priloz nostih na trgu dela ter jih 
vključ ujemo v različ na usposabljanja in izobraz evanja, 
s katerimi si poveč ujejo svojo konkurenč nost na trgu 
dela. Vse, ki so ves č i uporabe svetovnega spleta, 
intenzivno usmerjamo v samostojno iskanje zaposlitve 
s pomoč jo uporabe spletnih storitev Zavoda, kjer so 
jim na razpolago koristne informačije in usmeritve v 
zvezi z iskanjem zaposlitve. Za brezposelne osebe, ki se 
registrirajo v spletni portal Pois č iDelo.si in se za ta 
nač in sodelovanja tudi dogovorijo z osebnim 
svetovalčem, je komuničiranje s svetovalčem 
zaposlitve omogoč eno 24 ur na dan. V prihodnjem letu 
bo brezposelnim osebam in delodajalčem v prostorih 
urada zagotovljena individualna pomoč pri uporabi 
spletnih storitev Zavoda. 
Brezposelni, ki so z e več  kot eno leto prijavljeni na 
Zavodu ter na trgu dela niso uspeli dobiti priloz nosti za 
zaposlitev, bodo imeli v prihodnjem letu imeli moz nost 
napotitve in kandidiranja za vključ itev v javno delo, č e 
bodo na razpolago ustrezni programi javnih del. 
Prednost pri vključ evanju v javna dela bodo imele 
brezposelne osebe, ki v preteklih letih s e niso bile 
vključ ene v tovrstni program. 
Brezposelnim osebam pri iskanju zaposlitve 
priporoč amo č im več  samoiničiativnosti, dnevno 
spremljanje prostih delovnih mest, raziskovanje 
informačij o prostih delovnih mestih v lokalnih 
medijih, lokalnem okolju in na spletu. S pomoč jo 
vključ evanja v aktivne oblike usposabljanja lahko 
brezposelne osebe pridobivajo in nadgrajujejo ves č ine 
iskanja zaposlitve in priprave na zaposlitvene 
razgovore. Vsako delo rodi sadove, ravno tako 
prizadevanje in 
aktivnosti, 
usmerjene v iskanje 
zaposlitve, zato 
iskalčem zaposlitve 
svetujemo: bodite 
vztrajni pri iskanju 
zaposlitve in nas li 
boste nove izzive in 
priloz nosti. 

OBČINE

Št. registrirano brezposelnih oseb                                         

oktober 2013

Število delovno aktivnih                     

september 2013

Stopnja reg. brezposelnosti                                  

september 2013

Makole 125 336 12,8

Oplotnica 197 652 10,2

Poljčane 261 1.078 12,8

Slovenska Bistrica 1.589 7.483 13,7
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Ugodnosti Zavoda, namenjene delodajalcem 
Program Usposabljanje na delovnem mestu je 
namenjen usposabljanju brezposelnih oseb, ki so 
najmanj tri meseče prijavljene na Zavodu, in sičer na 
konkretnih delovnih mestih. Javno povabilo je odprto 
do porabe sredstev oz. najdlje do 1. junija 2014. 
Za leto 2014 se za delodajalče pripravljajo nova javna 
povabila za subvenčioniranje zaposlitev določ enih 
čiljnih skupin brezposelnih oseb. 
Ugodnosti drugih inštitucij, namenjene 
delodajalcem  
Oprostitev plač ila prispevkov delodajalča za mlade  
Č e za nedoloč en č as zaposlite mlade brezposelne, stare 
do 30 let, ki so več  kot 3 meseče vodeni v evidenči 
brezposelnih oseb, lahko za njihovo zaposlitev 
uveljavljate dveletno oprostitev plač ila prispevkov 
delodajalča na DURS-u. Zaposlitev mora biti sklenjena 
v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. dečembra 2014. 
Mentorstvo za mlade 
Program Mentorstvo za mlade, ki ga izvaja Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendiranje, je bilo 
objavljen 15. novembra 2013. Vloge lahko delodajalči 
oddajajo od 29. novembra 2013 dalje do razdelitve 
razpoloz ljivih sredstev oz. najpozneje do 31. januarja 
2014. 
Javno povabilo ima dva sklopa. 
V okviru sklopa A se bo izbranim delodajalčem 
sofinančiralo izvajanje mentorstva za osebo, staro do 
30 let, iskalča prve zaposlitve, ki jo bodo s pomoč jo 
subvenčije za zaposlitev (5.000 evrov) zaposlili za 
polni delovni č as za obdobje 12 mesečev. 
V sklopu B pa se bo izbranim delodajalčem 
sofinančiralo izvajanje mentorstva v obliki delitve 
delovnega mesta med delavčem, ki izpolnjuje zakonsko 
predpisane pogoje za predč asno oziroma starostno 
pokojnino ter lahko pridobi pravičo do delne 
pokojnine, in mladim iskalčem prve zaposlitve do 30 

let, ki je prijavljen v evidenči brezposelnih oseb pri 
Zavodu RS za zaposlovanje. Delodajaleč bo osebo iz 
čiljne skupine s pomoč jo subvenčije za zaposlitev 
(3.000 evrov) zaposlil za vsaj polovič ni delovni č as za 
obdobje 12 mesečev. 
Več  informačij o aktualnih spodbudah za zaposlovanje 
lahko dobite na spletnih straneh Zavoda 
(www.ess.gov.si).  
Ob tej priloz nosti vas z elimo obvestiti, da so svetovalči 
zaposlitve za brezposelne osebe dosegljivi po telefonu 
vsak dan med 13. in 14. uro. Izbrani svetovalči 
zaposlitve so brezposelnim osebam na voljo tudi izven 
dogovorjenega termina od ponedeljka do srede in v 
petek med 8. in 9. uro. Hkrati brezposelnim osebam 
priporoč amo, da se drz ijo dogovorjenih terminov pri 
svetovalčih zaposlitve, saj to omogoč a uč inkovitejs e 
poslovanje Zavoda in prijaznejs e okolje za nas e 
uporabnike storitev.  
Sodelavči Urada za delo Slovenska Bistriča vam v 
prihajajoč em letu, letu 2014 z elimo obilo uspeha in 
osebnega zadovoljstva. 
 
 

Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska 
Bistriča, Lenart, Rus e in Pesniča 

AKTUALNO 

Novost pri izvajanju javnih del v letu 2014 je, da se 

bodo izvajala v skladu s spremembami Zakona o ureja-

nju trga dela (ZUTD-B). Te določajo, da so javna dela 

namenjena spodbujanju socialne in delovne vključeno-

sti brezposelnih, ki so več kot eno leto neprekinjeno 

prijavljeni v evidenci brezposelnih. Javno povabilo za 

javna dela za leto 2014 je bilo objavljeno konec 

novembra 2013. 

Vseslovenska humanitarna akcija  
Lepo je deliti 

V preteklih s tirih letih smo dobrosrč nost 39.820 
darovalčev delili z mnogimi. Z zbranimi sredstvi smo 
kupili 50.790 dodatnih prehranskih paketov ter 
pomagali s tevilnim druz inam in posameznikom v 
stiski. 
Kriza je v z ivljenja mnogih letos zarezala s e globlje. 
Vabimo vas, da podprete akčijo Rdeč ega kriz a 
Slovenije in namenite vas o solidarnost ljudem v stiski. 
Akčija poteka do 31. dečembra 2013. Z e z majhnim 
prispevkom lahko pomagate! Hvala za dobrosrč nost v 
imenu vseh, s katerimi boste delili. 
Svoj prispevek lahko nakaz ete:  

-s plač ilnim nalogom UPN na rač un SI56 0310 0111 
1112 208, sklič/referenča SI00-937037; 
-pos ljete SMS z besedo SKUPAJ na 1919 in prispevate 
en evro ali SKUPAJ5 in prispevate pet evrov; 
-vplač ate v pisarni Območ nega zdruz enja Rdeč ega 
kriz a Slovenska Bistriča, Partizanska ul. 21, Slovenska 
Bistriča (tel. s t. 02 80 56 160, 041 723 565).  
 

Rdeči križ Slovenije 
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Tudi v Slovenski Bistrici 
zajtrk po slovensko 
 
Vsak tretji petek v mesecu 
novembru v Sloveniji 
obeležujemo dan slovenske 
hrane, v sklopu katerega je 
letos že tretje leto zapored 
potekal projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. 
Tako so v petek, 15. novembra, 
tudi v s olah in vrtčih na 
Bistris kem otrokom ponudili 
mleko, med, maslo, kruh in 
jabolka slovenskega porekla. 
Z upan Obč ine Slovenska Bistriča 
dr. Ivan Z agar je ob tej priloz nosti 
obiskal enoto Sonč ek Vrtča Otona 
Z upanč ič a Slovenska Bistriča. 
 

T. A. 

Zabojniki Humana 

V obč ini Slovenska Bistriča je names č enih sedem 
zabojnikov Humana, ki so namenjeni zbiranju tekstila, 
oblač il, obutve in igrač . V mestu se nahajajo na petih 
lokačijah, na Partizanski česti, v Č opovi, Prvomajski, 
Toms ič evi in Kopalis ki uliči, names č eni pa so tudi na 
odlagalis č u na Pragerskem. Zabojniki, označ eni z 
napisom HUMANA, so obč anom dobro dostopni, 
odlaganje materiala vanje je enostavno. 
V zabojnike se lahko odlagajo: uporabna rabljena 
oblač ila (z enska, mos ka, otros ka), uporabna rabljena 
obutev, ves his ni tekstil (posteljnina, prti, brisač e, 
zavese idr.), modni dodatki (torbiče, s ali, kape, 
rokaviče idr.) in igrač e. 
V zabojnike ne sodijo: umazana in raztrgana oblač ila, 
umazana in raztrgana obutev, krojas ki odpadki, 
z imniče, raztrgane odeje, tekstilni polizdelki. 
Zabojniki se bodo praznili vsaj enkrat tedensko, č e bo 
potrebno, tudi bolj pogosto. V zabojnikih zbrana 
oblač ila postanejo last Humane, d. o. o., ki iz dobič ka od 
prodaje oblač il finančira humanitarne in sočialne 
projekte v Afriki in Aziji. Humana, d. o. o., bo za 
prostor, kjer so postavljeni zabojniki, obč ini namenila 
meseč no sedem evrov za zabojnik. Sredstva bo obč ina 
porabila v sočialne namene. 
 
 

Irena Jereb, vodja Oddelka za druz bene  
dejavnosti Obč ine Slovenska Bistriča  

Foto: Ales  Kolar 
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DR.  JANKO PREDAN, PSIHIATER: 
»Zdravnik se od svojega bolnika vedno 
tudi kaj nauči«  

 
 

Gospod Predan, zdravniki psihiatri imate možnost 
oziroma privilegij (ki najbrž to ni), da se lahko 
sprehodite po zaodrju našega jaza. Te »ekskurzije« 
so verjetno mnogokrat vse prej kot prijetne … 
Privilegij gotovo ni, mi je pa znanje o č lovekovi 
dus evnosti in njenih motnjah odprlo vpoglede v 
zaodrje posameznika. Za vsakega klienta, s katerim 
sem ustvaril terapevtski odnos, sem nastavil nov bel 
list in mu ponudil, da ga skupaj popis eva. Klient je 
postal soudelez eneč terapevtskega pročesa. Skupaj sva 
zapisovala, utrjevala in tudi brisala skupne naloge in 
iskala res itve izboljs anja. Pot ni bila lahka in tudi ravna 
ne. In oba sva se morala boriti za dosego zastavljenega 
čilja. Izhod, ki sva ga iskala, je bil pogosto zaprt ali vsaj 
priprt. Z al veliko ljudi prič akuje, da bo samo terapevt 
popisoval skupni list. Tako prič akovanje je vedno 
neuspes no. Gre torej za obojestransko tesno in pristno 
sodelovanje. Skupno popisovanje lista pomeni vse 
preskoke od prijaznosti, naklonjenosti pa do 
sovraz nosti in odklonilnosti. Vse to je treba prepoznati, 
pretrpeti in konč no priti do uvida dus evne motnje. Pri 
č loveku se prepletajo doz ivljaji, izkus nje in 
č ustvovanje, vezano na gensko osnovo, na pridobljeno 
vedenje in vzgojo ter na druz bene silniče. Vse troje 
oblikuje č lovekov znač aj. Rad delam svoje delo. 
Kateri so prevladujoči čustveni vzorci pri 
Slovencih? Je tesnoba tista, ki se najbolj množično 
pojavlja? 
Veliko slovenskih strokovnjakov je z e opredeljevalo 
slovenski znač aj. Menim, da ga doslej s e nihč e ni 
zadovoljivo opredelil. Meni je s e najmanj vs eč  tisti o 
Slovenčljih, saj je z aljiv. Po mojem smo med drugim 
Slovenči priden, delaven, pos ten pa tudi č astihlepen in 
kdaj pa kdaj upogljiv narod. Danes prevladujoč a 
miselnost, da smo pokvarjeni, ne drz i, drz i pa, da so 
posamezniki, zaradi katerih preveč  posplos ujemo. 
Sloveneč zna biti tudi aktiven, zna se boriti in se ne boji 
zmag. Primer so lanske in letos nje vstaje. Upam, da 

njihov eros ne bo prehitro uplahnil. Znamo biti 
nergas ki in kar naenkrat ne bi več  plač evali davkov in 
drz ava bi morala imeti neomejeno vreč o denarja, pa 
obč ina tudi. Pozabljamo, da imamo tako drz avo in 
vlado in parlament, kot si jih zasluz imo, in ne nazadnje 
smo bili na volitvah. In smo volili. Tisti, ki niste bili na 
volitvah, premislite, kdo odloč a o vas ih z eljah in 
potrebah. Tesnoba, strah, bojazen so č lovekovi 
spremljevalči. So tudi rezultat druz benih dogajanj in 
velikokrat se tem zunanjim dejavnikom ne moremo 
ogniti. Premagati jih, pomeni boriti se in ne zapasti v 
apatijo in č rnogledost. Ne boriti se, pogostokrat 
pomeni napač en izhod, izhod v samomor. Pogostnost 
samomorov v drz avi in tudi v nas i obč ini upada, 
poveč uje pa se s tevilo umorov. To na sreč o za nas o 
obč ino s e ne velja. 
 Kot zdravnik psihiater ste se seveda veliko 
ukvarjali z odvisnostjo in zasvojenostjo z 
alkoholom, drogami, tabletami. Bi lahko rekli, da je 
tesnoba neke vrste skupni imenovalec vseh teh 
»pobegov« od stvarnih težav v nek drug, nerealen 
svet? 
Odkar č lovek ve zase, se zateka v različ ne substanče, ki 
mu omogoč ajo prez ivetje in umik iz realnega sveta v 
svoj svet, poln praznine in nerealiziranih doz ivetij. V 
takem svetu je posameznik potes en, vendar samo za 
določ en č as. Ker ne more brez droge, postane suz enj in 
odvisnik. V mladenis ki dobi raste z elja po 
eksperimentiranju. Radovednost je v prvem planu, tudi 
z elja po novih in novih doz ivetjih, vse to pa labilnega 
mladostnika iztiri in pot v odvisnost je blizu. Alkohol 
ima pri tem veliko vlogo, alkohol je droga, legalna, kot 
je tudi čigareta. Prepovedane droge imajo podoben 
potek odvisnosti, kot ga opazujemo pri odvisnikih od 
alkohola, le da je hitrejs i. Odvisnost pa je neozdravljiva 
kronič na moz ganska bolezen. Veliko motivov mora 
imeti posameznik, da se izvleč e iz pekla odvisnosti. Tu 
ni vaz no, zakaj je kdo postal odvisnik, vaz no je le, zakaj 
z eli iz tega pekla. Odgovor na zakaj je le eden: JAZ TO 
Z ELIM! (pobegniti iz nerealnega laz nega sveta). 
Depresija in tesnoba sta bolezni možganov. Do tega 
prihaja zaradi sprememb v delovanju možganskih 
celic. Ali lahko zdravljenje z antidepresivi povzroči 
zasvojenost oziroma pusti druge trajne škodljive 
posledice? 
Depresija, katere simptom je tudi tesnobnost, je 
pogosta dus evna motnja. Prizadene oba spola, z enske 
nekoliko pogosteje. Mos ki svojo depresijo pogosto 
»zdravijo« z alkoholom. Kadar se pojavi v zmerni 
obliki, je potrebna pomoč  strokovnjaka. Zdravi se s 
psihoterapijo, z zdravili ali kombinirano, kar je 
najpogosteje. Antidepresivi so uč inkovita zdravila in 
nanje se č lovek NE more navaditi. Izkus nje pri ljudeh, 
ki so dolgotrajno uz ivali antidepresive, kaz ejo, da ne 
povzroč ajo okvar, so torej varna zdravila. Predpisuje 
jih lahko le zdravnik.  

Drago Čož 

Foto: Arhiv RK 
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Kakorkoli že, zdravniki terapevti lahko v brezno 
sicer spustite vrv in jo napnete, vzpenjati se 
vendarle mora vsak sam … 
Na to vpras anje sem uvodoma z e deloma odgovoril. 
Vsak obravnavani v psihiatriji bo uspes en, č e si bo to 
iskreno z elel in č e bo pri zdravljenju aktiven sodelaveč 
terapevta. Zataji pa lahko tudi terapevt, izhod je v obeh 
primerih slab za oba. Treba je prepoznati pasti, ki se 
pojavijo v pročesu terapije. Zdravnik se od svojega 
bolnika vedno tudi kaj nauč i. Meni so ogromno dali 
odvisniki od različ nih drog, s e največ  tisti, ki so bili 
odvisni od alkohola. Pogosto so mi odpirali neznane 
poglede na č lovekovo dus o in na poglede o z ivljenju, 
tudi z vidika omame. Hvalez en sem jim za to. 
Bili ste tudi direktor zdravstvenega doma v 
Slovenski Bistrici, imeli ste svojo zasebno 
psihiatrično ordinacijo. Več kot dovolj 
kompetentno lahko podate oceno našega zdravstva 
danes. Kakšna bi bila? 
Nas e zdravstveno varstvo je dobro, boljs e kot v 
nekaterih sosednjih drz avah (Italija, Hrvas ka, 
Madz arska). Rak rana nas ega zdravstvenega sistema so 
prepogosto administriranje, neuč inkovita ekonomika 
in grozljiva birokračija, ki jo predpisujejo posamezne 
drz avne ustanove. Največ ja rak rana pa je trditev, da je 
zdravstvo poraba. Zdravstvo ni poraba in ne more na 
trg!!! Zdravstvo je sistem javnega in deluje na prinčipu 
račionalnosti. Torej skrbno, nač rtovano in varč no. In z 
določ itvijo prioritet. Sistem varč evanja, ki ga danes 
propagirajo iz vseh topov, je zgolj oblika drz avnega 
lastninjenja zdravstvenega sistema, ki nima z elje, 
zagotoviti zdravje ljudem. Ukiniti je treba 
samoplač nis ke ambulante in podeljevati le tiste 
končesije, ki svoje delo opravljajo v sistemu javnega 

zdravstva. Zakaj bi 
dvojno plač evali, kar 
smo z e plač ali s 
prispevno stopnjo, 
in polnili malhe 
lastnikom teh 
ambulant. Bil sem 
končesionar v javni 
sluz bi, torej del 
javnega zdravstva. 
Č akalne dobe so in 
bodo, le na dostojno 
raven jih je treba 
spraviti. Z dobro 
organizačijo to gre. 
Pojavljajo se tudi v 
najbolj razvitih 
drz avah. Nikjer na 
svetu ni drz ave, ki bi 
imela dovolj denarja 
za zdravstveno 
varstvo. V nas i 

obč ini zdravstveno varstvo deluje po prinčipu javnega 
zdravstva z zdravstvenim domom kot nosilčem 
sistema. Tega ne smemo nikakor izgubiti ali dopustiti 
zdruz evanja v imenu tako imenovane račionalizačije, 
več je uč inkovitosti, boljs e ekonomike in podobnih 
nebuloz. 
Štiri desetletja ste že na čelu območne organizacije 
Rdečega križa tu v Slovenski Bistrici. Polnih deset 
mandatov. Veliko zgodb, doživetij, izkušenj se je 
bržkone nabralo in zjedrilo v tem času. Kaj vam 
povedo? 
Vedno so bili in bodo ljudje v stiski, ki potrebujejo 
različ ne pomoč i. Nekaterim je dovolj stisk roke, drugim 
s olska torba ali denar za priklop elektrike ali kos 
oblač ila, pohis tva ali pa delavne roke sosedov ob 
poz aru in s e bi lahko nas teval. Pri pomoč i nemoč nim 
smo v nas i organizačiji RK uspes ni. To dosegamo z 
veliko skupino odlič nih prostovoljk in prostovoljčev, 
2500 obč ank in obč anov letno daruje kri, pomagamo s 
prehrambnimi paketi, otroke in starejs e peljemo na 
Debeli rtič  ali v Punat na letovanje. Organiziramo 
predavanja, skrbimo za prvo pomoč , pois č emo sočialno 
ogroz ene, osamljene in bolne. Skupaj s sočialo in 
zdravstvom skus amo najti najračionalnejs e poti 
pomoč i. Se pa najdejo ljudje, ki znajo izkoristiti ne 
povsem dodelan sistem evidenč na nivoju drz ave in 
izkoris č ajo sistem pomoč i in meč ejo slabo luč  na Rdeč i 
kriz . Takih je vse manj, ker evidenče dopolnjujemo. Z al 
imamo za te dejavnosti vse manj sredstev. Ne z 
obč inskega nivoja, tu imamo vso podporo, z drz ave 
nam zmanjs ujejo sredstva. V zadnjih dveh letih je iz 
prorač una Republike Slovenije za krvodajalstvo 
priteklo za 30 odstotkov manj sredstev. Pa vendar 
krvodajalstvo, tudi med mladimi, naras č a.  

Foto: Edi Grobler 
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Znajti se moramo znotraj razpoloz ljivih sredstev. In mi 
se znajdemo! Nič  ne pomaga, č e jamramo, ljudje 
potrebujejo kri. Smo pa dosegli, da nam v novem 
prorač unu ne bodo več  zmanjs evali sredstev. Dela nam 
v tem č asu ne zmanjka. Sreč en obraz ali nalezljiva 
igrivost otrok sta nas e plač ilo. Izteka se mi zadnji 
mandat in upam, da sem bil v organizačiji uporaben. 
Trudil sem se po najboljs ih moč eh in vesel sem, da sem 
č lan tako moč ne humanitarne organizačije. 
Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavčem v tem 
obdobju za podporo mojim idejam. Omeniti z elim dve 
gospe, ki sta vsaka v svojem č asu slovenjebistris kemu 
RK vtisnili peč at: Marjano Z urman, prvo sekretarko RK 
v nas i obč ini (Marjana me je leta 1968 tudi pripeljala v 
vrste rdeč ekriz arjev), in Marijo Brač ič , sedanjo 
sekretarko. Obe sta dali, Marija s e daje, z izjemno 
veliko mero entuziazma obliko in vsebino nas emu 
območ nemu zdruz enju in vsem 18 krajevnim 
organizačijami RK v vseh s tirih obč inah. Uz itek je imeti 
in delati s takimi sodelavkami.  
Bili ste tudi predsednik Rdečega križa Slovenije. To 
našo največjo humanitarno organizacijo je svoj čas 
dodobra pretreslo tudi nekaj ne ravno prijetnih 
zadev. Z ugledom organizacije je šlo navzdol. Kako 
je danes? 
Takoj po aferi Jelinič  sem bil izvoljen za predsednika 
RKS. S sodelavči mi je v enem letu uspelo zajeziti 
nezaupanje do organizačije, mi pa ni uspelo vrniti 
ugleda. Ta se je skozi leta poč asi vrač al in danes je RKS 
dobra humanitarna organizačija. Ima svoj zakon, ima 
javna pooblastila za krvodajalstvo, prvo pomoč  in 
poizvedovalno sluz bo. Letos poteka 150 let od 
ustanovitve mednarodnega RK. Na ozemlju Slovenije je 
bila prva organizačija RK ustanovljena z e leta 1867, in 
to z enska v Ljubljani. Od takrat RK v Sloveniji deluje 
nepretrgoma. Letos praznujemo s e en jubilej: mineva 
60 let od prve prostovoljne krvodajalske akčije v 
organizačiji RK v Sloveniji. Prvi odvzem je bil v 
knapovskem Zagorju. 
Brez politike žal tudi tokrat ne bo šlo. Bili ste 
državni poslanec, občinski svetnik. Marsikdo se 
vas spomni tudi po tem, da ste pripravljali 
konkretne podlage za sprejem zakona o legalizaciji 
prostitucije. Državni zbor tega menda potem sploh 
ni obravnaval. Ko sva že pri prostituciji, je politika 
res taka k…., kot se govori? 
Politika je zanimiva gospodič na. Ni pos tena, pa se ima 
za pos teno, jemlje, kolikor in kdaj hoč e, in malo vrač a. 
Je v odvisnostni sluz bi vodilne strankarske 
nomenklature in kapitala, zato ima roke obrnjene k 
sebi. Zelo rada se ima, zna nagraditi, a tudi nasilno 

zavreč i. Obč asno zna biti  glede na različ ne interese  
tudi protiustavna in ko to ugotovi, se posipa s pepelom, 
da se kar kadi. Laz e in zagotavlja samo resničo, ponuja 
različ ne skovanke, kot na primer »levi fas izem«, vse v 
korist ljudstva. Pa jo vsak dan poslus amo, gledamo, 

obč udujemo, se tudi jezimo. In prav je tako, le njenih 
mej se moramo zavedati in vzpostaviti distančo. Na 
različ nih funkčijah sem jo spoznal do obisti in priznam, 
tudi sluz il (ker se gospodič na tako vede, potem je 
jasno, da z zakonom o legalizačiji prostitučije ni bilo 
nič ). Zdaj sem z velikim veseljem politič no upokojen. 
Morda v zvezi s tem s e moj pogled na moje poslansko 
delovanje v drz avnem zboru. Biti profesionalni politik, 
je bila zame dragočena izkus nja. In izziv. Dobil sem nov 
pogled v politiko strankarskih struktur, tako strank 
pozičije kot opozičije. Vpogled je bil pogosto nelep. Na 
obč inskem nivoju je bila, vsaj v č asu mojih dveh 
mandatov, delitev na vas e in nas e sičer prisotna, 
vendar v blagi obliki, saj smo vsi sedeli v istem č olnu in 
delali za dobrobit obč ank in obč anov. Danes to v 
obč inskem svetu pogres am. 
Znano je, da ste velik pristaš in ljubitelj umetnosti. 
Redno zahajate v operne in gledališke hiše, 
galerije. Tudi to je najbrž neke vrste »pobeg«. 
Vesel sem, da najdem mir v svetu lepega, pa naj bo 
pisana beseda, glasba, slikarstvo ali gledalis č e. Sem 
pogost obiskovaleč galerij in gledalis č  in poslus aleč v 
končertnih dvoranah, doma in po svetu. Sam, takrat 
sem vedno sam, zaz ivim svoj notranji svet, ki ga znova 
in znova odkrivam. Ko se spet vrnem v zunanji svet in 
med ljudi, sem obogaten z novo izkus njo doz ivljanja 
lepega. Lepota je tako zelo različ na, spros č ujoč a in 
vč asih tudi omamna. Isto skladbo ali sliko sem z e 
stokrat poslus al ali videl, pa jo skoraj vedno na novo 
podoz ivljam in se razveselim nove izkus nje. Umetnost 
je resnič no brezmejna. 
Lansko leto ste postali član kluba 70. Čili in 
krepostni ste videti. Bi napisali recept, glede na to, 
da ste zdravnik? 
Rečepta pravzaprav ni. Moje vodilo je z iveti, kar 
pomeni delati, se veseliti, uz ivati in tudi lenariti. In ne 
nazadnje imeti sebe rad, ljube ljudi in vse, kar je z ivo. 
Skrb za naravo mi je vedno primarna potreba. 
Zanamčem jo moramo zapustiti v dobri kondičiji. 
Narava ne odpus č a, napake vrač a s stoterim 
mnogokratnikom (poplave, tajfuni, potresi). Nisem pa 
pristas  neprestane borbe za zdravje, boljs e poč utje in 
lepo starost. Ta skrb je z e na meji nesmiselnosti in ne 
daje uč inkov. Č lovek je vendar umrljiv, tega se ne da 
prelisič iti, jih pa veliko na ta rač un sluz i. 
Pred nami je čas praznikov, veselja, radosti in 
smeha. Za marsikoga pa ravno nasprotno. Kaj bi 
kot zdravnik, psihiater, terapevt, njim povedali v 
uteho in za spodbudo? 
Vsakemu, res vsakemu, z elim, da mu sveti luč . Č e 
ugasne, najdimo moč , da jo spet priz gemo! To se vedno 
izplač a. Svetloba ima različ ne odtenke in takih 
različ nih se razveselimo ne samo za boz ič  in novo leto, 
ampak skozi vse leto. 
Vredno se je potruditi! Sreč no! 
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Radmila Bikić Magdić:  
»Šola nujno potrebuje dodatne prostore« 

Od letošnjega septembra dalje Glasbeno šolo 
Slovenska Bistrica vodi Radmila Bikić Magdić. Novi 
ravnateljici je vodenje šole predal dosedanji vršilec 
dolžnosti ravnatelja Ignac Pančič. Radmila Bikić 
Magdič je v bistriško glasbeno šolo prišla pred 
šestimi leti, ko se je preselila v Maribor. Pred tem 
je enajst let glasbo poučevala v Novi Gorici. Takoj 
po prihodu v Slovensko Bistrico je uvedla 
harmonikarski orkester.  
Radmila Bikič Magdić namerava v prihodnje še 
okrepiti sodelovanje z vsemi izobraževalnimi 
ustanovami. Kot je povedala, se je za novo delovno 
mesto odločila predvsem zaradi pobude svojih 
kolegov. 

Vodenje šole ste prevzeli od Ignaca Pančiča. V 
kakšni kondiciji je šola, kako je z vpisom otrok? 
Gospod Panč ič  mi je zapustil krasno glasbeno s olo. 
Njegovo dolgoletno delo je obrodilo sadove na več  
nivojih. Po osamosvojitvi smo pridobili nekaj novih 
prostorov, kar nam je omogoč ila tudi obč ina 
ustanoviteljiča, Obč ina Slovenska Bistriča. Predvsem je 
pomembno pozitivno vzdus je v kolektivu, zaradi č esar 
zavod deluje v pravo smer. Zelo dobri rezultati so tudi 
pri vpisu novinčev v glasbeno s olo. Trenutno imamo 
vpisanih 490 uč enčev, sičer pa nas je v kolektivu 
skupaj zaposlenih 37, od tega 31 uč iteljev. 
Omenili ste nove prostore. Pa vendarle bi za 
nemoteno delo potrebovali še nekaj dodatnih 
prostorov. 
Tako je. V prihodnje z elimo omogoč iti s e boljs e pogoje 
za izvajanje nas ih dejavnosti. Pred kratkim sem bila pri 
gospodu z upanu dr. Ivanu Z agarju, ki mi je osebno 
zagotovil, da bomo dobili prostore v prvem nadstropju 
novejs e zgradbe, ki smo jo z e zač eli uporabljati. Nas a 
dejavnost zajema s irs e delovanje. V s oli delujejo z e 
trije orkestri. Vaje potekajo v dvorani, v kateri 
izvajamo tudi pouk tolkal. Tako uč itelji z uč enči s 
pripravami na tekmovanja ne pridejo na vrsto. Zato 
nujno potrebujemo nove prostore. Posebej moram 
izpostaviti pouk klavirja, ki po standardih v uč ilniči 
zahteva dva klavirja. Nas e sedanje uč ilniče tega ne 
omogoč ajo.  
Dejavnosti je skozi vse leto veliko. Še posebej 
pestro pa bo v prazničnem decembru. 
Z e novembra smo zač eli z razrednimi nastopi, glavni 
nastopi pa bodo seveda dečembra na vseh nas ih 
glavnih lokačijah. Prireditve bomo zaključ ili s 
tradičionalnim boz ič no-novoletnim končertom, ki bo 
17. dečembra v Sloms kovem domu v Slovenski Bistriči. 
 

T. A. 

Mladinskim organizačijam, 
mladinskim drus tvom, 
mladinskim sekčijam, 

podmladkom politič nih strank, 
neformalnim skupinam mladih, 

mladim 
VABILO 

na ustanovni zbor Mladinskega sveta Slovenska 
Bistrica, 

ki bo 11. dečembra 2013 ob 17. uri v prostorih RIČ 
Slovenska Bistriča (Trg svobode 5). 
V danas njem č asu je poloz aj mladih vse prej kot 
zavidljiv. Vsakodnevno se sreč ujemo z dejstvi o 
brezposelnosti mladih, kar ni pereč  problem le na 
načionalni, ampak tudi na lokalni ravni. In prav 
lokalno okolje je za mlade s e kako pomembno. To je 
nas e primarno okolje, v katerem spoznavamo svoje 

prve prijatelje, hodimo v s olo in prez ivljamo svoj 
prosti č as. Vendar pa zaradi vse tez jega 
osamosvajanja mladih to okolje postane breme, saj ne 
nudi potrebnih moz nosti za razvoj nas ih potenčialov. 
Zagotavljanje avtonomije mladih je tako eno izmed 
ključ nih vpras anj, ki jih moramo res evati z e v 
lokalnem okolju. Zato je pomembno, da se pri 
res evanju vpras anja o poloz aju mladih slis i tudi 
njihov glas, saj verjamemo, da lahko s svojimi pogledi, 
znanjem in izkus njami pripomoremo k iskanju 
skupnih res itev. Mladi ne smemo biti breme in 
stros ek, ampak moramo biti priloz nost za investičijo, 
ki se bo zagotovo povrnila. 
Več  informačij dobite pri Tinu Kamplu (031 359 894, 

tin.kampl@gmail.čom). 
Mladinski pozdrav! 

Predstavniki mladinskih drus tev 
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Slovesno odprtje prenovljene šole in 
obletnica ustanovitve Pohorskega 
odreda 
 

V ponedeljek, 4. novembra, so v Slovenski Bistrici 
slovesno odprli energetsko obnovljeno osnovno 
šolo Pohorskega odreda. Hkrati so obeležili 70. 
obletnico ustanovitve Pohorskega odreda. Kulturni 
program so izvedli učenci in učenke osnovne šole. 
O Pohorskem odredu, ki so ga ustanovili 4. novembra 
1943 v bliz ini Koč e na Pesku, je spregovoril prvi 
politič ni komisar odreda, danes 89-letni Franta Komel 

s Ptuja. Z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan Z agar 
je povedal nekaj več  o pomenu energetske obnove s ole, 
ki je skupaj stala 830 tisoč  evrov (evropskega denarja 
je za 530 tisoč  evrov, drz avnega za 100 tisoč  in 
obč inskega za 200 tisoč  evrov). Ravnateljiča Osnovne 
s ole Pohorskega odreda Tatjana Pufič  pa je predstavila 
zgodovino s olstva v mestu, od ustanovitve osnovne 
s ole leta 1961 do danes. Novo s olo so odprli 7. januarja 
1967 in takrat so jo tudi poimenovali po Pohorskem 
odredu. V teh 52 letih je osnovno s olo Pohorskega 
odreda zaključ ilo več  kot 63 tisoč  uč enk in uč enčev. 
 

T. A. 

Foto: A. Kolar 

Ustvarjalne delavnice v projektu Dvig 
socialnega in kulturnega kapitala 
 
V sklopu projekta Dvig sočialnega in kulturnega 
kapitala smo od 11. do 13. novembra z uč enči, otroki in 
dijaki izvedli delavniče peke pečiva in izdelave 
vos č ilnič ter ladjič iz odpadnega papirja. 
Prva delavniča je potekala na Srednji s oli Slovenska 
Bistriča, kjer smo v jedilniči s ole pripravljali različ no 
pečivo. Ob prijetnem vzdus ju smo se druz ili, zabavali 
in na konču s e sladkali. 

V torek smo druz enje nadaljevali na 2. OS , kjer smo 
izdelovali vos č ilniče iz naravnih materialov. Druz enje 
smo zaključ ili na Osnovni s oli Pohorskega odreda, kjer 
smo se poigravali z izdelavo lutk s pomoč jo balonov in 
moke. Hkrati pa smo izdelovali ladjiče iz odpadnega 
papirja. 
Zaradi pozitivnega odziva smo se odloč ili, da se 
ponovno sreč amo drugi teden v dečembru. 
Se vidimo. 

Simona Luetič, 
kordinatoriča projekta SKK 

Franta Komel (foto: A. Kolar) 
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Pri nas se dogaja … 
 
… marsikaj. Pred his o, okoli nje in tam, kjer se s e 
najmanj vidi, je pa najbolj pomembno, V HIS I! 
Najstarejs a s olska zgradba v mestu, katere 
osvetljena okna zveč er zagotovo opazite, vsako 
popoldne sprejme stotnijo uka z eljnih. Skozi 
pritlič na okna lahko vanjo tudi pokukate in uzrete 
vsak dan bolj spretne s ivilje.  

Različ ne okrasne in uporabne predmete, predvsem 
na temeljih tradičije, izdelujemo pri s tudijskih 
kroz kih. Vč asih prebiramo klasič ne slovenske 
avtorje in delimo nasvete o zdravem z ivljenju, se 
zabavamo in druz imo in kar je najbolj pomembno, 
znanje č rpamo iz bogatih izkus enj udelez enčev 
kroz kov, neredko pa v svojo sredino povabimo tudi 
priznane strokovnjake. S tudijski kroz ki kot 
neformalna oblika izobraz evanja omogoč ajo 
spros č eno in brezplač no uč enje, koristno 
prez ivljanje prostega č asa in prijetno druz enje. 

V plesni dvorani se vedno kaj dogaja: telovadimo, 
ples emo, meditiramo, praznujemo rojstne dneve. 
V prvem nadstropju, kjer se nahajata »sova« in 
»č uk« (multimedijski predavalniči), potekajo 
predavanja v programih za pridobitev izobrazbe. 

Najpogosteje boste sreč ali bodoč e strojne tehnike, 
nekaj pa je tudi trgovčev in bodoč ih ekonomskih 
tehnikov. 
Majhne skupine, prilagoditev individualnim 
potrebam, fleksibilen urnik in prijazni zaposleni so 

prednosti, ki preprič ajo, da je vpis k nam najboljs a 
odloč itev. Prav v č asu krize so mnogi ugotovili, da je 
naloz ba v znanje koristna, in tako v zadnjem č asu 
opaz amo poveč an vpis. V izobraz evanje odraslih 
vpisujemo čelo leto in zato je tudi sedaj pravi č as za 
vpis in uresnič itev z elje po izobrazbi. 

Novejs e raziskave kaz ejo, da so odrasli, ki se 
udelez ujejo najrazlič nejs ih programov in dejavnosti, 
bolj zdravi, zadovoljni, uspes ni, aktivni, laz je in 
hitreje najdejo zaposlitev. Ravno zaradi tega 
Evropska unija finančira programe neformalnega 
uč enja odraslih, ki so pri nas ravno sedaj v polnem 
razmahu. V programskem obdobju, ki se zaključ uje, 
izvajamo sedem različ nih programov. 
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V drugem nadstropju ne boste zgres ili 
»rač unalniče«, kjer se na 15 sodobnih rač unalnikih 
urijo mladi in malo manj mladi.  

Z letom 2013 se konč uje programsko obdobje, ko je 
Ljudska univerza Slovenska Bistriča za vas uspela 
pridobiti znatna finanč na sredstva. S skoraj pol 

milijona evrov v s tirih letih smo idejo 
vsez ivljenjskega uč enja prelili v stotino teč ajev, 
programov, seminarjev in drugih dejavnosti, v 
katerih smo evidentirali več  kot 8000 udelez enčev. 
Č aka nas novo programsko obdobje 20142020. 
Obdobje, za katerega smo si evropski drz avljani 
zastavili smele čilje o tem, kaj z elimo doseč i. Skrbi 
nas, kako jih bomo dosegli, vendar kljub temu 
zagotovo vemo, da nas a usmeritev ostaja skrb za 
zagotavljanje dostopnega in potrebam lokalnega 
prebivalstva prilagojenega izobraz evanja, ki je v prvi 
vrsti kakovostno in evropsko primerljivo. Mi znamo 
in vemo, kako, in č e le bodo izpolnjeni tudi ostali 
pogoji, kot so razpisi, bomo zagotovo zmogli. Vas pa 
vabimo, da ste del nas e uspes ne zgodbe. 
 

Mag. Brigita Kruder, direktoriča  
Ljudske univerze Slovenska Bistriča 

V okviru projekta »Zmorem sam« na 
Rogli 
 
Ekipa uč enk in uč enčev ter uč iteljič posebnega 
programa, ki so vključ eni v inovačijski projekt 
»Zmorem sam«, je sklenila, da bo zaradi nekoliko 
spremenjene zasedbe uč enčev, ki so v tem s olskem letu 
vključ eni v projekt (projekt teč e z e drugo leto), 
organizirala spoznavno sreč anje, »teambuilding«, kjer 
bomo skus ali povezati svoje vrste, spoznati, kaks na so 
nas a prič akovanja, ter hkrati ob dogodku z e slediti 
čiljem, ki smo si jih zastavili v projektu: predvsem 
razvijati samostojnost in aktivno prez ivljati prosti č as. 
Dvodnevno bivanje na Rogli sta nam omogoč ila nas a 
uč iteljiča Branka Oroz  in njen moz  Gorazd Oroz . 
Zahvaljujemo se jima za z njuno pomoč jo doz iveto 
č udovito izkus njo. 
Na Roglo smo s polnim kombijem krenili v sredo, 23. 
oktobra. Opreme in pripomoč kov je bilo veliko – najbrz  
smo se bali, da bi nas na Rogli zametel sneg ... Po 
prihodu na Roglo je sledila maliča in nato pripravljanje 
sob in postelj za več er; razvijali smo samostojnost na 

pristen nač in. Sledila je peka kostanja. Vmes smo 
poskrbeli tudi za rekreačijo, saj smo se nekateri 
odpravili na krajs i pohod. Ko se je zveč erilo, nas je s 
svojim prihodom (in nekaj dobrotami) poč astila tudi 
gospa ravnateljiča, ki se je na lastne oč i preprič ala, da 
se imamo »fajn« in da znamo peč i tudi palač inke. 
Predvsem David se je izkazal s svojimi kuharskimi 
spretnostmi.  Č as je kar prehitro mineval. Oč i nekaterih 
uč enčev so z e postale utrujene, vendar je sledil s e 
pogovor o namenu nas ega projekta, o prič akovanjih 
uč enčev, pa tudi naloge smo si razdelili. Uč enči so imeli 
veliko predlogov (č udovito jih je bilo gledati, kako so z 
zanosom razlagali svoje z elje, kaj si z elijo videti in 
doz iveti – od nogometnih tekem in končertov do 
ogleda smuč arske tekme itn). Utrujeni in polni vtisov 
ter polnih trebuhov smo se odpravili k poč itku.  
Naslednje jutro pa akčija! Priprava zajtrka, 
pospravljanje, č is č enje in nato s e delavniče. Delavniče, 
na katerih smo spoznavali, kdo smo, se pogovarjali o 
svojih č ustvih in povedali tudi kaks no skrivnost, ki pa 
je seveda ne boste izvedeli. S prijetnimi obč utki smo se 
odpravili s e na zaključ ni del nas ega »teambuildinga« – 

na pičo. Tudi to smo izkoristili za uč enje – ne 
samo o bontonu, ampak tudi o ravnanju z 
denarjem. Pouč no in zabavno. Ponovno smo 
imeli polne trebuhe in č as je bil, da smo 
krenili proti s oli in zaključ ili nas  kratek 
»pobeg« na Roglo. Strokovnjaki o taks nih 
trenutkih, kakrs ne smo doz iveli mi, govorijo 
kot o »sreč anjih« (sreč anje č loveka s 
č lovekom v njegovi najpristnejs i luč i, brez 
mask in brez pretvarjanj). 
 
 

Janko Stergar,  prof.,  
OS  Minka Namestnik- Sonje 
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VOS NJAKOVI DNEVI IN DAN SLOVENSKIH SPLOS NIH 
KNJIZ NIČ 
Kaj je beseda? Kaj je knjiga? Po Slovarju slovenskega 
knjiz nega jezika je beseda jezikovna enota iz glasov za 
označ evanje pojmov, knjiga pa več je s tevilo trdo ses itih 
tiskanih listov. Dokaj suhoparni oznaki za dve temeljni 
prvini vsakega jezika in kulture, s katerima oziroma v 
katerih lahko danes svobodno izraz amo svoje misli, 
č ustva, poglede na svet, prvini, ki sta pomembni za 
obstoj nekega naroda. In kaj je knjiz niča? Po Slovarju 
slovenskega knjiz nega jezika je knjiz niča ustanova, ki 
sistematič no zbira, hrani in izposoja knjige. Vsi pa 
vemo, da je knjiz niča s e veliko več . Je prostor za 
druz enje, je ustanova, ki organizira prireditve, je varna 
toč ka, informačijska toč ka, his a znanja in branja, je his a 
kulture, his a prijaznih in ustrez ljivih knjiz nič arjev, 
vedno pripravljenih pomagati in svetovati. 
20. november – dan slovenskih splos nih knjiz nič 
praznujemo tudi v Knjiz niči Josipa Vos njaka Slovenska 
Bistriča. V tednu med 18. in 23 novembrom, ki smo ga 
poimenovali Vos njakovi dnevi, so v knjiz niči potekale 
razne prireditve, pred knjiz ničo pa je bila ves teden 
postavljena stojniča, kjer je potekala promočija 
knjiz niče, literarnih ustvarjalčev iz nas ega okolja in 
ustvarjalčev nakita, prtič kov in podobnih izdelkov, ki 
so med letom sodelovali s knjiz ničo. V tem tednu je bil 
novim uporabnikom ponujen tudi brezplač ni vpis v 
knjiz ničo. Osrednja prireditev je bila postavljena v 
Vites ko dvorano bistris kega gradu. Direktoriča 
Knjiz niče Josipa Vos njaka, Patričija Breznikar, je v 
uvodnem govoru poudarila, da smo knjiz nič arji tukaj 
za ljudi in zaradi ljudi, kar je tudi moto letos njega 
dneva slovenskih splos nih knjiz nič. Dejala je s e: 
»Knjiz niča je dnevni prostor skupnosti, je prostor, kjer 
se ljudje zbirajo in sprostijo v varnem in kulturnem 
okolju. Knjiz niča je prostor, kjer se ljudje dobro 

poč utijo in kamor radi zahajajo. Zaposleni v knjiz niči se 
zavedamo nas ega poslanstva in ga po najboljs ih moč eh 
izpolnjujemo.«  Na prireditvi smo gostili ikono 
slovenskega filma in gledalis č a, igralko svetovnega 
formata, ki s svojo igro, s svojo govorjeno besedo, z 
vsem svojim delom pribliz uje in odkriva č arobni svet 
tako slovenske kot svetovne literature, filmskih platen, 
odrskih desk, z ensko z velikim srčem, ki je prečejs en 
del svojega č asa posvetila delu v humanitarnih 
organizačijah, nekdanjo ambasadorko Uničefa, 
prejemničo Bors tnikovega prstana, Pres ernove 
nagrade za z ivljenjsko delo, Sterijevih in Pres ernovih 
nagrad, zlatih puljskih aren ter mnogih drugih v 
filmskem in gledalis kem svetu pomembnih nagrad, 
Mileno Zupanč ič . Z njo je bila tudi uredniča prejs nje 
leto izdane monografije o Mileni Zupanč ič , Mojča 
Kranjč, prevajalka in dramaturginja v ljubljanski 
Drami. V dobri uri pogovora je Zupanč ič eva z nami 
delila svoje misli o igralskem pokliču, svoje spomine na 
snemanja, soigralče, svoje poglede na svet, Kranjč eva 
pa nam je predstavila nastajanje monografije. Ob 
konču sta se obe odzvali vabilu in postali zagovorniči 
knjiz nič. Spregovorili sta o pomenu knjiz nič za 
osebnostni razvoj in izobrazbo, izrazili pa sta tudi 
strah, saj po njunem mnenju knjige vedno bolj 
zamenjujejo elektronski mediji, zaradi č esar prečej 
otrok sploh nima več  interesa v roke vzeti pravo, 
papirnato knjigo. 
Za glasbeno spremljavo je poskrbela odlič na mlada 
čitrarka Ana Gorič an. 

VOŠNJAKOV NAPOVEDNIK DOGODKOV V KNJIŽNICI  

UTRINKI S PRIREDITEV                                                                                    Mojca Plaznik 
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ABRAKADABRA 
V prostorih knjiz niče vso s olsko leto 2013/2014 
poteka igralna jezikovna s ola Abrakadabra. Otroči se 
uč ijo tujih jezikov za z ivljenje skozi igro. Namenjena je 
otrokom od 3. leta starosti dalje. Več  na http://

www.abrakadabra.si/2012/tečaji_slovenska_ 
bistriča.html. 

MAVRIČNA JOGA  
MAVRIČ NA JOGA ZA OTROKE – SKUPNA POT K SREČ I z 
Adriano Dellapičča Vuč er: vsak tretji č etrtek v meseču 
od 16.30 do 17.30 v Pionirski knjiz niči v Slovenski 
Bistriči. Uričo mavrič ne joge za otroke vam knjiz niča 

podarja brezplač no. V spremstvu 
stars ev vabljeni otroči od 4. leta 
starosti dalje. 

DOGAJA SE                                                                                                           Natalija Stegne  

Boz idar Z erjav, č lan Drus tva 
zelis č arjev Hermelika 
Iz nabranih raznolikih zelis č  so 
predstavljena zelis č a in zelis č ni 
pripravki, povsem naravna 
zelis č na mazila, izvleč ki oziroma 
tinkture in č ajne mes aniče zelis č . 
Predstavljena zelis č a so nabrana 
roč no in skrbno posus ena.  

Razstavljajo č lani Likovnega 
drus tva Paleta iz Slovenske 
Bistriče. 

LIKOVNA RAZSTAVA 

Biblioterapija: vsak prvi č etrtek v meseču ob 19. uri v 
č italniči knjiz niče 
Knjiga lahko podpira in spreminja č loveka, nam 
pomaga bolj smiselno in leps e z iveti, prave knjige nam 
lahko pomagajo pri nas em razvoju. V osmih sreč anjih 
bomo obdelali prav take knjige. Branje spodbuja 
č lovekovo razumevanje sebe in drugih, razvija 
sposobnost samorazumevanja, pomaga pri gradnji in 
krepitvi samozavesti in s e marsikaj. Sreč anja vodita 

Zdenka Molnar in Ljubo Poles iz Ins tituta za 
izboljs evanje 
kvalitete z ivljenja, 
Slovenska Bi-
striča. Pridite, 
berimo in razvi-
jajmo se skupaj. 

ZELIŠČARSKA RAZSTAVA 

KO BEREM KNJIGO, BEREM SEBE 

http://www.abrakadabra.si/2012/tecaji_slovenska_bistrica.html
http://www.abrakadabra.si/2012/tecaji_slovenska_bistrica.html
http://www.abrakadabra.si/2012/tecaji_slovenska_bistrica.html
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Vabimo vas, da se nam pridruz ite v torek, 17. 
dečembra, ob 18. uri. Pripovedovale bodo: Darja 
Plavč ak in Mojča Plaznik (Knjiz niča Josipa Vos njaka 
Slovenska Bistriča), Liljana Klemenč ič  (Knjiz niča Ivana 
Potrč a Ptuj), Vesna Radovanovič  (Pokrajinska in 
s tudijska knjiz niča Murska Sobota), Robert Kerez i in 
Suzana Slavič  (Mariborska knjiz niča), Darinka Č obeč 
(Knjiz niča Lenart).  
Pravljič ni več er za odrasle poteka v organizačiji 
Mariborske knjiz niče in v sodelovanju s knjiz ničami iz 
partnerskih mest z e č etrto leto.  

NAPOVEDUJEMO 

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE  

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2014 
Bralna znač ka za odrasle bo naslednje leto potekala 
pod sloganom »Berimo domač e«, saj so na seznam 
priporoč enega gradiva uvrs č eni domač i literarni 
ustvarjalči z območ ja med Pohorjem in Halozami. 
Bralna znač ka poteka od januarja do novembra, ko 
knjiz niča organizira prireditev ob zaključ ku.  
Zgibanke so na voljo v osrednji in vseh krajevnih 
knjiz ničah Knjiz niče Josipa Vos njaka in na spletni 
strani knjiz niče www.knjizniča-slovenskabistriča.si. 
Č lanstvo v knjiz niči ni pogoj za sodelovanje. 

Izvirna ideja za novoletno darilo  
Podarjamo vam idejo, kako obdariti vas e zaposlene ob 
prihajajoč ih praznikih. Knjiz niča Josipa Vos njaka 
Slovenska Bistriča vam omogoč a nakup darilnega bona 
v vrednosti letne č lanarine. Vrednostni darilni bon je 
primerno darilo za vsakogar! Brezplač na enoletna 

č lanarina bo prinas ala veselje, sprostitev, znanje in 
uz itek. Vas e darilo ne bo samo materialno, ampak 
boste pokazali, kaj je v z ivljenju res pomembno.  
Čena darilnega bona za enoletno č lanarino znas a: za 
odrasle 12,50 €, za s tudente in upokojenče 8,40 €. Ob 
nakupu s tirih ali več  bonov vas obdarimo. 

DARILNI BON KNJIŽNICE  

http://www.knjiznica-slovenskabistrica.si
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Zrcalce, zrcalce na odru … 
 
Satirič no gledalis č e Us č ip Teater je mlado gledalis č e. 
Pravzaprav zelo mlado. Pred pribliz no devetimi meseči 
je ugledalo luč  sveta. Us č ipovči smo s tirje. Drago, 
Dejan, Marjan, Uros . Dva sta na odru, dva ob njem ali za 
njim. Skratka, v zaodrju. Letos smo se s svojim 
gledalis kim prvenčem, satirič no komedijo Ogledala 
prijavili tudi na 26. Č ufarjeve dneve na Jeseničah. To je 
eden najstarejs ih festivalov ljubiteljskih gledalis č  na 
Slovenskem. Prijavilo se je 36 gledalis kih skupin. 
Največ  doslej. Po očeni vodstva Gledalis č a Toneta 
Č ufarja in selektorja je bil to eden kakovostnejs ih 
festivalov do sedaj. Selektor nas je uvrstil v tekmovalni 
program. Izbral je s est predstav, ki so najbolj izstopale. 
V naslednjem koraku smo se uvrstili med tri najboljs e 
predstave in bili nominirani za najboljs o predstavo po 
izboru strokovne z irije. Hkrati je bil Dejan nominiran 
s e za najboljs o mos ko vlogo. Z irija je za najboljs o 
predstavo izbrala groteskno kriminalko Umor v vili 
Roung v izvedbi dramske druz ine F. B. Sedej iz 
S teverjana. Izjemna gledalis ka stvaritev, ki je kot daleč  
najboljs a predstava in suverena zmagovalka letos njega 
52. Linhartovega sreč anja amaterskih gledalis č  tudi na 
Č ufarjevih dnevih veljala za glavno favoritinjo. Letos je 
na različ nih festivalih pobrala z e deset nagrad in 
priznanj. V izvedbo te predstave je vključ enih 35 ljudi, 
od teh jih je 15 na odru. Pravi gledalis ki stroj. 
Teatrozaver, bi se reklo. Ampak Ogledalom je publika 
namenila vis jo očeno. Skoraj neverjetno. 
Publika je kot najboljs o izbrala predstavo To imamo v 
druz ini v izvedbi domač e gledalis ke skupine Gledalis č a 
Toneta Č ufarja. Ta skupina na Č ufarju pogosto 
zmaguje. Domač  teren pač , ko ob njihovem nastopu 
polovičo dvorane zasede bliz nje in daljnje sorodstvo 

nastopajoč ih. Ampak tokrat so zmagali za las. 
Pravzaprav za lasek. Ogledala so od zmage loč ile zgolj 
s tiri stotinke. Pič le s tiri stotinke. Zmagovalna 
predstava je prejela povpreč no očeno 4,71, Ogledala 
4,67. Z al tudi Dejanu ni uspelo. Marjan je dejal: »Jebi 
ga, nekdo pač  mora zmagati.« Ampak, Marjan, saj smo 
vendar zmagali. Ko potegnemo č rto, je uspeh 
fantastič en. Po očeni mnogih smo moralni zmagovalči 
letos njih Č ufarjevih dnevov. V velikem finalu smo se 
kosali z dvema odlič nima gledalis kima skupinama z 
nekajdesetletno tradičijo. Pos teno namuč ili z irijo, 
oč arali publiko. Ogledala je spremljalo 250 navdus enih 
gledalčev. Aplavz na aplavz, ovačije, navdus enje, 
č estitke. »Od kod za vraga ste se vzeli?! In kje ste bili do 
sedaj?!« Č ez noč  smo se iz nič  prebili pod sam vrh 
slovenskega ljubiteljskega teatra. In to z avtorskim 
projektom, nas im gledalis kim prvenčem. Predstavo si 
je ogledal tudi Gregor Butala, selektor 44. Tedna 
slovenske drame, ki bo marča prihodnje leto v 
Pres ernovem gledalis č u v Kranju. 
Ob tej priloz nosti se z elim posebej zahvaliti Marjanu in 
Dejanu za vso energijo, ki jo vlagata v predstavo, z ar, s 
katerim igrata. Blestita iz predstave v predstavo. Se 
tudi zabavata, uz ivata. Sta zelo dobra igralča, izvrstna 
glasbenika. Prava frenda in frika. Saj kabaret oziroma 
kabaretno satiro se lahko gredo zgolj friki, mar ne?! 
Zahvala tudi Uros u, ki skrbi za likovno podobo in 
vizuelno prepoznavnost Us č ip Teatra. Tudi nas  zas č itni 
znak oziroma logotip, rakoviča z dvema gosjima 
peresoma, je njegova ideja. V kratkem, mogoč e z e ta 
meseč, bomo odigrali petdeseto predstavo. Praznovali 
gledalis kega abrahamč ka. Pred nami so novi izzivi, 
avtorski projekti, festivali, nastopi. Veselimo se. 
 

Drago Čož 

Foto: Ales  Kolar 
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Na Zgornji Ložnici obeležili 80 let 
kulturnega društva Alojza Avžnerja 
 

V soboto, 26. oktobra, je bilo nadvse sveč ano na 
Zgornji Loz niči, kjer so praznovali 80 let obstoja 
tamkajs njega kulturno-umetnis kega drus tva. Drus tvo 
z e osem desetletij ohranja podobo pokrajine, njenih 
prebivalčev, predvsem pa vsega, kar je zapisano kot 
narodova zapus č ina. KUD Alojza Avz nerja se lahko 
pohvali z več  sekčijami, nekatere med njimi vedno 
znova odkrivajo, zbirajo in ohranjajo odsev nekega 
č asa. Na sveč ani prireditvi je najprej nastopila 
dramska sekčija, ki tudi sičer s svojimi nastopi vedno 
znova razveseljuje obč instvo. Mos ka komorna skupina 
ne nastopa samo v domač em kraju, ampak tudi na 
s tevilnih prireditvah izven meja bistris ke obč ine. In le 

kdo ne pozna loz nis kih ljudskih pevk, ki niso samo 
poustvarjalke, ampak tudi vnete zbirateljiče in 
zapisovalke mnogih viz  in napevov, ki so z e skoraj 
utonili v pozabo. Da dober glas sez e v deveto vas, velja 
tudi za loz nis ke folkloriste, tako velike kot male. 
Sobotno slovesnost so obogatili tudi osnovnos olči z 
Danilom Janz ič em, ki je v svoji uč ilniči otrokom 
nazorno pripovedoval o nastanku kulturnega drus tva, 
o Lovru Stepis niku, bukvarni, Josipu Vos njaku in o 
dogodkih, ki niso povezani samo z nekdanjim 
Venč esljem, ampak tudi z razvojem kulture izven 
domač ega kraja. Pika na i je bila podelitev priznanj, ki 
so jih prejeli vodje sekčij kulturno-umetnis kega 
drus tva, nastanek nekaterih izmed njih pa sega čelo v 
č as izpred osemdesetih let. Č astitljivo obletničo so 
sklenili z nastopom pevke Tanje Z agar. 

A. M. 

Burka o jezičnem dohtarju najboljša 
gostujoča predstava Novačanovih 
srečanj  

 

Na odru kulturnega doma v Trnovljah v Čelju so se v 
soboto, 16. novembra, zaključ ila 21. Novač anova 
gledalis ka sreč anja, ki jih Kulturno-umetnis ko drus tvo 
Zarja Trnovlje - Čelje vsako  leto pripravi v č ast in 
spomin na dramatika, pesnika in pisatelja dr. Antona 
Novač ana. Na slovesnem zaključ ku so  razglasili 
najboljs o  gostujoč o predstavo festivala po očeni 
obč instva. To je z očeno 4,66 postala Burka o 
jezičnem dohtarju neznanega avtorja v režiji 
Nikolaja Vodoška in izvedbi Kulturnega društva 
Slomšek iz Slovenske Bistrice. Bistrič anom je 
posebno plaketo Novač anovih gledalis kih sreč anj 
izroč il predsednik Zveze kulturnih drus tev Slovenije 
mag. Joz e Ostrerman, prejeli pa so tudi praktič ni darili, 
Farfaline in Reč Trejda ter umetnis ko delo, sliko 
čeljskega slikarja Staneta Petrovič a - Č onč a. 
 

Niko Turk 

Foto:  Denis Roz an 
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 Karikaturi: Uroš Čož 

TUDI V VETER NI DOBRO 
GOVORITI. Č E NE VEMO 

KAM PIHA. 

*** 

KOMEDIJA JE, KO 
ILUZIONIST ZABAVA 

NAROD. TRAGEDIJA PA, KO 
GA VODI. 

*** 

NAJVEČ JE BOGASTVO JE V 
GLAVI. Z AL JO 

VELIKOKRAT NOSIJO 
REVEZ I. 

*** 

PRVI POGOJ ZA PRANJE 
MOZ GANOV JE POLNJENJE 

US ES. 

*** 

TISK JE DOBRO DRESIRAN 
PAPIRNATI TIGER. 

*** 

GARANTIRAM TOČ NOST 
PREPISA. TODA VPRAS LJIV 

JE ORIGINAL. 

AFNARIZMI 
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30 let Atletskega društva Slovenska Bistrica, slovo Mirana Vodovnika            Foto: Aleš Kolar 

Atletsko društvo Slovenska Bistrica letos praznuje 
30-letnico svojega delovanja. Častitljiv jubilej so 
obeležili v petek, 25. oktobra, v prostorih 
bistriškega gradu. Na osrednji slovesnosti je svojo 
kariero tudi uradno sklenil olimpijec Miran 
Vodovnik. 
Izjemno uspes no s portno pot drz avnega rekorderja v 
suvanju krogle je povzel njegov dolgoletni trener 
Marjan S timeč. Z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. 
Ivan Z agar je ob tej priloz nosti Oplotnič anu izroč il 
posebno darilo in hkrati za dosez ene uspehe v tej 
sezoni č estital s tirim mladim atletinjam, Tini Boz ič , 
Lari Gril, Stas i Trajkovič  in Sas i Babs ek. Goste je 
pozdravil predsednik Atletskega drus tva Slovenska 
Bistriča Drago Trajkovič , nekaj več  o s tevilnih 
dosez kih bistris kih atletov in atletov v 30-letni 
zgodovini drus tva pa sta povedala trenerja Lado 
Mesarič  in Bos tjan Fridrih. 

 
T. A. 

V petek, 8. novembra, je na Bledu potekal tradičionalni 
izbor Naj atlet leta 2013. Tina Boz ič  se je tretjič  
zapored v svoji starostni kategoriji uvrstila na najvis je 
mesto. Letos je bila prva med mlajs imi mladinkami. 
Nagrado je prejel tudi njen trener Bos tjan Fridrih. Sičer 
pa smo Bistrič ani v oz jem izboru imeli s e dve 
predstavniči. Sas a Babs ek se je med mlajs imi č laničami 
uvrstila na sedmo mesto, medtem ko je bila Stas a 
Trajkovič  med mlajs imi mladinkami deveta. 

 

T. A. 

Bos tjan Fridrih in atletinje 

Drago Trajkovič  

Miran Vodovnik, dr. Ivan Z agar in Marjan S timeč 

Tina Božič najboljša mlajša mladinka 
v Sloveniji 

Foto: Atletska zveza Slovenije 
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Nogometaši Zgornje Polskave so jesenski del 
prvenstva v drugem kakovostnem razredu 
medobčinske lige Ptuj končali na prvem mestu. To 
jim je uspelo pod vodstvom trenerja Janka 
Simoniča - Simke. Priznani nogometni delavec iz 
Slovenske Bistrice je letos za svoje dolgoletno delo 
prejel posebno nagrado, priznanje Zveze 
nogometnih trenerjev Slovenije, imenovano 
zaslužni član. Janko Simonič je hkrati sekretar 
Zveze nogometnih trenerjev Maribor in sodnik, pa 
tudi sicer je njegovo življenje vseskozi bilo 
povezano z nogometom.  
Osvojili ste naslov jesenskega prvaka v drugi 
medobčinske ligi Ptuj. Zagotovo ste z doseženim 
zadovoljni. 
Z dosez enimi rezultati smo vsekakor zadovoljni. To 
ekipo smo gradili dve leti in zdaj nam je uspel za kraj, 
kot je Zgornja Polskava, veliki met. Fantje so bili zelo 
pridni, na posamezni trening jih je prihajalo od 12 do 
15. Prvo mesto so si zasluz ili s svojim delom. 
Torej spomladi upravičeno načrtujete preboj v 
višji razred. 
Č e v to ne bi verjel, tega ne bi delal. Preprič an sem, da 
je nas a ekipa lahko prva. Je pa res, da obič ajno uspeh ni 
najbolj odvisen od trenerja, ampak od igralčev. Č e 
bodo tako pridni na treningih, kot so bili v tem letu, 
verjamem, da bomo prvi tudi na konču prvenstva. 
Nogomet ste začeli igrati leta 1958 pri 
Nogometnem klubu Branik Maribor, ki je pozneje 
razpadel. Potem ste zamenjali kar nekaj klubov, v 
Slovensko Bistrico ste prišli leta 1973 iz Slivnice, ki 
je leto prej igrala v slovenski ligi. Kdaj pa ste se 
začeli ukvarjati s trenerskim delom? 
Ko sem dopolnil 27 let, sem opravil prvi trenerski izpit 
oziroma s olanje za trenerja v Poljč anah pri magistru 
Rudiju Brač ič u, ki je zdaj z e č etrti mandat predsednik 
slovenske trenerske organizačije. V prvih letih 
treniranja sem delal predvsem z mladimi bodoč imi 
igralči. V Slovenski Bistriči sem bil nekajkrat tudi 
res itelj č lanske ekipe. Leta 1986 sem opravil izpit za 
trenerja A – prvi razred, kar je bil takrat najvis ji naziv v 
nekdanji Jugoslaviji. V 90. letih so nekateri veljaki 
sklenili, da je za trenerje potrebno dodatno s olanje. 
Tega pa nisem z elel, saj so me z odvzemom najvis jega 
priznanja degradirali. 
Kako pa bilo s sojenjem? 
Sojenje je pris lo spontano. Sodil sem prvo tekmo, nato 
naslednjo in tako mi je pris lo v kri. Sičer pa za sodnika 
nikoli nisem delal izpita. V dolgoletni praksi, predvsem 
med igranjem nogometa, ugotovis , kaj bi nogometas  v 
določ enem trenutku rad storil, da bi pris el do z oge. Č e 
si sam igral, imas  ta obč utek, drugač e ga nimas .  
Konec marca ste v Velenju prejeli visoko priznanje 
slovenskih nogometnih trenerjev. 

Č e nekaj delas , nekdo to tudi opazi. In č e to delas  s 
srčem, opazijo s e prej. Izredno ponosen sem na to 
priznanje. Preprič an sem, da sem si ga tudi zasluz il. Gre 
za najvis je priznanje pred upokojitvijo trenerja. 
Obstaja s e eno vis je, ki se imenuje č astni č lan.  
Kakšno je vaše mnenje o trenutnem stanju 
bistriškega nogometa? 
Slovenska Bistriča je s svojo nogometno s olo naredila 
prečej, tudi vodena je kakovostno. Moji nekdanji igralči 
so tudi trenerji, kar vsekakor pozdravljam. Nogomet 
naj uč ijo nekdanji nogometas i. V č lanski ekipi so 
naredili nekaj napač nih potez z e pred leti, kar se jim 
danes vrač a kot povratna z oga. Trdim, da je obč ina 
Slovenska Bistriča zrela za dobrega drugoligas a. Niso 
vsega krivi trenerji. Trener je del mozaika ekipe. Ko 
igralči poč ivajo, morajo v upravnem odboru delati. 
Upam, da bo upravni odbor v zimskem č asu potegnil 
prave poteze, ki bodo ključ nega pomena za res itev 
pred izpadom iz 3. lige. Ne smemo pozabiti, da imajo 
kakovostne kadete in mladinče. Ne vem, kdo od njih bi 
si z elel igrati v ptujski ligi. Upam, da bodo zimski 
odmor maksimalno izkoristili in se res ili izpada. 
 

Janko Simonič: »Nogomet naj učijo nogometaši«                                Tomaž Ajd 
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