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Zavod za kulturo Slovenska Bistriča je v č etrtek, 13. junija, gostil vrhunski kulturni dogodek. V Galeriji Grad 
v gradu Slovenska Bistriča so najprej odprli razstavo akademskega slikarja in Pres ernovega nagrajenča 
Franceta Slane. Dogodek so popestrili z odprtjem Kavarne na prostem pod grajsko lipo. Kavarna pod 
okriljem Hotela Leonardo iz Slovenske Bistriče bo odslej ob lepem vremenu gostom na voljo od 11. do 19. 
ure, ob prireditvah pa do 22. ure. Direktoriča Zavoda za kulturo Slovenska Bistriča Herta Z agar je povedala, 
da bodo tako obogatili svojo ponudbo in kulturna druz enja. 
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Iva Pučnik Ozimič  
Gostujoče pero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapisati nekaj misli o danas njem pomenu 
izobraz evanja gotovo sodi h konču s olskega leta, ko 
analiziramo rezultate in se z e oziramo k 
prihodnjemu, č eprav razmislek o izobraz evanju, vsaj 
na videz, ni prav atraktivna tematika. Zakaj? Ker je 
stalno prisotna, čilji, ki naj »vodijo mlade do 
kakovostnega in trajnega znanja ter jim pomagajo 
pri osebnostnem oblikovanju in aktivnem 
vključ evanju v druz bo« (Bela knjiga o vzgoji in 
izobraz evanju, 2011), pa splos no znani. Menim, da je 
kljub navedenemu izobraz evanje kot tako potrebno 
nenehno analizirati in osmis ljati ter ga povezovati z 
izzivi prihodnjega č asa in prihajajoč ih generačij. 
Uvodnik sičer ni prostor niti za eno niti za drugo, je 
pa lahko primeren za kratek razmislek o aktualnih 
trendih in dilemah. 
Slednjih na videz pravzaprav ni veliko, saj se vsa 
strokovna javnost strinja s splos nimi nač eli in 
ključ nimi čilji. Primerljivo je nas  s olski sistem tudi 
znotraj Evropske unije povpreč no do nadpovpreč no 
uč inkovit. Č e sta npr. nova čilja EU do leta 2020 
zniz ati osip v s olah z 12 na 10 odstotkov, pri 
populačiji od 30 do 35 let pa doseč i 40-odstotni 
delez  s terčiarno stopnjo izobrazbe, je v nas i drz avi 
z e danes prvi odstotek »le« 4,4, drugi pa 39,8. 
Dosez ki slovenskih uč enčev in dijakov v 
mednarodnih raziskavah so na področ ju 
naravoslovja nadpovpreč ni in povpreč ni pri 
matematiki, zaskrbljujoč e pa je, da so podpovpreč ni 
pri bralni pismenosti. 
Č e z elimo Slovenijo razvijati v druz bo znanja, se ne 
moremo zadovoljiti z rezultati, ki so v mednarodnih 
raziskavah znanja med razvitimi drz avami več inoma 
v povpreč ju, ali se zadovoljiti s svojim sedanjim 

odnosom do področ ja vzgoje in izobraz evanja ter s 
tem izgubiti nekatere prednosti. 
Poudariti z elim, da je skrb za izobraz evanje naloz ba 
v blaginjo vsakega posameznika in posamezne 
druz be ter da ga ne moremo in ne smemo presojati 
zgolj z oč mi finanč nega bremena. 
Sistem izobraz evanja in čelotna druz ba morajo 
visoko vrednotiti znanje, ga mladim (enako in s tem 
pravič no) omogoč ati, ga od njih tudi zahtevati, 
zahteve pa oblikovati nekoliko nad njihovimi 
zmoz nostmi. S olsko delo je treba zasnovati tako, da 
bo znanje, ki ga mladi usvojijo, trajno in uporabno. 
Uč enče in dijake je treba ozaves č ati o pomenu 
njihovega osebnega razvoja, vsez ivljenjskega uč enja 
in stalnega strokovnega razvoja. Preprič anje, da je 
mlade ob s tevilnih in vsesplos no dostopnih 
informačijah treba usposobiti le za njihovo 
uč inkovito in selektivno uporabo, je nezadostno. 
Predpogoj je kakovostno znanje, ki vključ uje s iroko 
splos no razgledanost in odprtost duha. Le tako 
omogoč a identifikačijo problemov, postavljanje 
vpras anj, pridobivanje ustreznih podatkov in 
njihovo razumevanje, interpretiranje ter uporabo. 
Naj se dotaknem s e vzgojnega delovanja s ole, ki se je 
v preteklih desetletjih omejilo z enostransko 
prevlado č lovekovih, tj. otrokovih pravič, saj se je 
zanemarjalo, da so te vselej hkrati tudi dolz nosti (do 
sebe in drugih …). Zakonodaja mora uč iteljem pri 
vodenju uč enčev ekspličitno omogoč ati pravičo do 
profesionalne presoje med pravičami in dolz nostmi 
ter s tem omogoč ati tudi morebitne zač asne 
omejitve posamezne praviče uč enča v okviru 
vsakokratnih vzgojnih ravnanj … Ob splos nih 
razmislekih pa z veseljem in s ponosom gledam 
preko domač ega praga Srednje s ole Slovenska 
Bistriča. Trdno verjamem, da smo kot izobraz evalni, 
kulturni in sočialni sistem pomemben element v 
mozaiku druz benorazvojnega dogajanja v lokalnem 
in s irs em okolju. 
Nas i dijakinje in dijaki dosegajo z mnogo 
prizadevanja in ob podpori svojih profesorjev 
s tevilne odlič ne rezultate na strokovno-predmetnih 
in interesnih področ jih. Nadpovpreč ne rezultate 
dosegajo na (eksterni) maturi, več  kot sto dijakov 
vsako s olsko leto dosez e vidne rezultate na 
regijskem in drz avnem nivoju. Z eksperimentalnim 
in raziskovalnim delom prispevajo k prepoznavanju 
in ohranjanju kulturne in naravne dedis č ine v 
okolju; s prireditvami bogatijo kulturno dogajanje v 
mestu; s sodelovanjem v mednarodnih projektih in 
izmenjavi prestavljajo nas e lokalno okolje in 
Slovenijo v več  evropskih drz avah … Sami vas bodo o 
tem najbolje preprič ali. 

Foto: FOTO BRBRE 
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Zakaj prilagoditve cen 
komunalnih storitev? 
 
V zadnjih nekaj letih so se nekateri stros ki izvajanja 
javnih sluz b bistveno poveč ali. Č e upos tevamo raven 
storitev, ki jo komunalna podjetja zagotavljamo 
uporabnikom, in stros ke, ki so s tem povezani, je 
prilagoditev čen nujna. 
Stros ki so se poveč ali iz več  razlogov. Prvi razlog je 
splošni dvig cen. 
S e bolj so se v obravnavanem obdobju povis ale čene 
posameznih energentov, ki imajo pomemben delez  v 
strukturi stros kov pri teh dejavnostih (npr. gorivo 
pribliz no 46 odstotkov od leta 2007, elektrika 
pribliz no 45 odstotkov od leta 2005).  (Vir: http://
www.stat.si/ - uradne spletne strani Statistič nega 
urada RS) 
Drugi razlog so standardi in raven storitev, ki so 
se v zadnjih desetih letih bistveno spremenili (dvig 
standardov za kakovost pitne vode, sistem č is č enja 
odpadnih voda, loč eno zbiranje odpadkov, pogoji 
odlaganja odpadkov itd). Odpadne vode so v 
preteklosti bile preko greznič speljane v podtalničo 
ali reke in potoke. Na področ ju ravnanja z odpadki 
smo imeli en sam zabojnik, odpadke smo odlagali na 
odlagalis č e, ki smo mu rekli jama. Danes pa se 
standardi nenehno nadgrajujejo, storitve so 
kompleksnejs e in boljs e, saj ohranjajo okolje tudi za 
zanamče. 
Tretji razlog je nadgradnja/razširitev/obnova 

obstoječe in izgradnja manjkajoče infrastru-
kture. Da bi zagotovili izpolnjevanje vis jih 
standardov in ravni storitev, so potrebne tudi 
naloz be v obstoječ o in novo infrastrukturo (primeri: 
rekonstrukčija vodarne na potoku Bistriča, izgradnja 
novega kanalizačijskega sistema in č istilnih naprav, 
rekonstrukčije obstoječ ih sistemov za odvajanje 
odpadnih voda, gradnja čentra za odlaganje 
odpadkov ČERO). Delovanje nove infrastrukture pa 
povzroč a dodatne stros ke, ki jih je prav tako 
potrebno pokriti. 
Kljub nas tetim razlogom pa so bile cene 
komunalnih storitev več let omejene in 
nadzorovane (zamrznjene), ker se je tako 
uravnavala drz avna inflačija. Zato je pri opravljanju 
komunalnih storitev pris lo do nesorazmerja med 
stros ki in prihodki. 
Iz tega razloga je bila Komunala Slovenska Bistriča, 
d. o. o., primorana v pročese račionalizačije in 
reorganizačije poslovanja. Notranje rezerve so se z 
leti izč rpale, varč evalni ukrepi pa se izvajajo vsa ta 
leta. To pa se seveda ne more poč eti v nedogled brez 
vpliva na kakovost storitev. Trenutne razmere in 
finanč na situačija ne zagotavljajo dovolj sredstev  

Gospodarska javna služba 
(komunalna storitev) 

Datum zadnje 
potrditve cen 

Inflacija od potrdi-
tve do maja 2013 

oskrba s pitno vodo 7. 7. 2003 30,2 % 

odvajanje in č is č enje 
odpadnih voda 24. 10. 2005 21,6 % 

ravnanje z odpadki 28. 6. 2004 25,7 % 

Občinski svet potrdil nove 
cene komunalnih storitev  
 
Obč inski svet Obč ine Slovenska Bistriča se je v 
č etrtek, 6. junija, ses el na redni seji. Svetniki so 
največ  pozornosti namenili potrditvi novih čen 
komunalnih storitev. Razloge za prilagoditev čen 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in č is č enja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter 
ravnanja s komunalnimi odpadki je podrobneje 
pojasnil Dus an Mos kotevč iz Komunale Slovenska 

Bistriča. Po daljs i razpravi je obč inski svet 
predlagane čene potrdil.  
Med drugim je sprejel s e odlok o javni razsvetljavi in 
podal soglasje k čeni sočialnovarstvene storitve 
pomoč  druz ini na domu. Svetniki so se strinjali s  
postopkom javnega naroč anja za dodatna 
nepredvidena dela za projekt Ureditev mestnega 
jedra Slovenska Bistriča. Na dnevnem redu (obč inski 
svet je skupaj obravnaval 19 toč k) je bilo tudi s est 
kadrovskih zadev, med drugim so podali soglasje k 
imenovanju Draga Č oz a za direktorja Javnega zavoda 
za KTV in informiranje. 
 

(T. A.) 

Foto: Lidija Ajd 
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niti za tekoče poslovanje niti redne stroške, kaj 
s ele za kakrs na koli vlaganja v modernizačijo 
komunalne infrastrukture. 
Amortizačija infrastrukture deli usodo zamrznitve 
čen, zato občine nimajo sredstev za vzdrževanje 
obstoječe infrastrukture. Dejansko se nam lahko 
zgodi, da bomo imeli iztros eno infrastrukturo, s 
katero ne bo mogoč e kakovostno opravljati 
komunalnih storitev. 
Drz ava je sprejela Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje čen storitev obveznih obč inskih 
gospodarskih javnih sluz b varstva okolja (Uradni list 
RS, s t. 87/12), v kateri je natančno opredeljena 
metodologija za oblikovanje cen. Čilj uredbe je 
poenotiti nač in obrač unavanja storitev, ki se izvajajo 
v okviru gospodarske javne sluz be. 
Ker gre za popolnoma nov nač in obrač unavanja 
komunalnih storitev, ne moremo govoriti o splošni 
podražitvi. V bistvu gre za preoblikovanje čen in pri 
določ enih količ inah opravljene komunalne storitve 
pride do zniz anja, pri drugih pa do povis anja 
skupnega stros ka storitve. Vzpostavlja se podoben 
sistem, kot je v energetiki (elektrika, plin). Čene so 
sestavljene iz variabilnega dela (čene storitve), ki 
se zarač una glede na porabo, in fiksnega dela 
(omrez nine), ki se zarač una neodvisno od porabe 
glede na priključ no moč  (npr. velikost vodomera). 
Omrez nina je namenjena predvsem vzdrz evanju 
infrastrukture. V obč inah, kjer omrez nine ne bodo 
zarač unavali in bodo uporabniki posledič no 
plač evali niz je zneske, bodo imeli č ez deset let 
pomanjkljivo in nekakovostno infrastrukturo. 
Pomembna sprememba je tudi pri odvozu in 
čiščenju grezničnih gošč. Do sedaj se je ta storitev 

zarač unala ob izvedbi v enkratnem znesku. Po 
novem se zarač unava meseč no glede na porabo 
pitne vode. Prihranke pri tej storitvi si lahko 
uporabnik zagotovi z izgradnjo male komunalne 
č istilne naprave, saj se mu okoljska dajatev v tem 
primeru zniz a za 90 odstotkov. 
Komunala Slovenska Bistriča, d. o. o., v obč ini 
Slovenska Bistriča izvaja vse obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja (oskrba  
s pitno vodo, odvajanje in č is č enje odpadne vode in 
ravnanje z odpadki), zato tudi predlaga čene vseh 
teh storitev. V več jih mestih je za vsako javno sluz bo 
drug izvajaleč (npr. v Mariboru so to Mariborski 
vodovod, Nigrad in Snaga Maribor). Zato vseh 
prilagoditev čen uporabniki ne zaznajo skupaj, 
ampak vsako posebej. In seveda je skupna 
prilagoditev v določ enih primerih dosti bolj 
drastič na, kot č e gledamo vsako posamezno posebej.  
Dejansko pa so čene komunalnih storitev s e vedno 
dokaj nizke. Primer za oskrbo s pitno vodo: tisoč 
litrov vode (en kubični meter), ki jo komunalna 
podjetja zagotavljajo gospodinjstvom, je cenejših 
kot pol litra ustekleničene vode.  
Vsekakor pa imajo ključen vpliv na stroške sami 
uporabniki komunalnih storitev. Novi nač in 
obrač unavanja komunalnih storitev spodbuja 
č imbolj račionalno porabo, saj so viri obč asno prečej 
omejeni (primer: lanska sus a in omejitve pri porabi 
pitne vode). Kljub morebitnemu povis anju čene na 
enoto se seveda lahko z zniz anjem porabljene 
količ ine konč en stros ek za uporabnika zniz a. 
 

Dušan Moškotevc,  
Komunala Slovenska Bistriča 

Ribnik Videz  (Foto: Lidija Ajd) 
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Jerneja Zorko: Spremembe v načinu obračuna odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
(uporabniki, priključeni na Čistilno napravo Slovenska Bistrica in Spodnja Polskava) 

Spremembe v načinu 
obračuna odvoza, 
črpanja in čiščenja 
grezničnih gošč 
 
S 1. julijem 2013 bo v veljavo stopil nov nač in 
obrač unavanja storitev odvoza, č rpanja in č is č enja 
greznič nih gos č  iz greznič in blata iz malih č istilnih 
naprav (v nadaljevanju storitev). Do sedaj so 
uporabniki izvedbo storitve plač ali v enkratnem 
znesku po opravljenem delu. 
Z novo Uredbo o metodologiji čen storitev obveznih 
obč inskih gospodarskih javnih sluz b varstva okolja 
(Uradni list RS, s t. 87/12; v nadaljevanju uredba) je 
potrebno izvedbo storitve obračunavati mesečno. 
Osnova za novi način obračuna je porabljena 
količina pitne vode. Storitev se bo obrač unavala 
vsem uporabnikom na čelotnem območ ju obč ine, ki 
niso priključ eni na skupno č istilno napravo (č istilno 
napravo Slovenska Bistriča ali komunalno č istilno 
napravo Spodnja Polskava). Izvajaleč javne sluz be 
mora navedeno storitev, ki sodi med obvezne 
gospodarske javne sluz be, pri uporabnikih izvesti 
vsaj enkrat na tri leta. 
Storitev se bo obrač unavala po čeni 0,2557 evra/m3  
porabljene pitne vode (čena brez DDV); poraba pitne 
vode se meri z ustreznimi vodomernimi s tevči 
(registrirani in umerjeni vodomeri). Na področ jih, 
kjer poraba pitne vode ni merjena z ustreznim 
vodomernim s tevčem, je osnova za obrač un s tevilo 
prijavljenih č lanov v skupnem gospodinjstvu, kjer se 
upos teva predpisana poraba vode 150 l/osebo/ dan, 
kar znas a 4,56 m3/osebo/meseč. Meseč no se 
dodatno, v skladu z navedeno uredbo, obrač unava 
tudi postavka omrez nine za č istilno napravo, kjer se 
izč rpane greznič ne gos č e in blato vodijo v postopek 
č is č enja in predelave. Omrez nina za vodomerni 
priključ ek DN 20 (obič ajni priključ ek za 

gospodinjstva) znas a 1,0920 EUR na meseč (čena 
brez DDV). Vsi odvozi gos č  in blata, potrjeni s 
Programom odvajanja in č is č enja odpadnih vod za 
obdobje 2013 - 2016, se bodo z e obrač unavali po 
novem sistemu. Po izvedeni storitvi uporabnik ne bo 
več  prejel rač una za plač ilo storitve v enkratnem 
znesku, ampak jo bo plač eval meseč no glede na 
porabo pitne vode. Prve poloz niče z novimi obrač uni 
bodo vsi uporabniki na čelotnem področ ju obč ine, ki 
niso priključ eni na skupno č istilno napravo, prejeli v 
meseču avgustu 2013. 
V letu 2013 so načrtovani redni odvozi 
grezničnih gošč v naseljih: Čigonča, Č res njeveč, 
Drumlaz no, Faroveč, Hos niča, Juris na vas, Koč no ob 
Loz niči, Laporje, Malo Tinje, Preloge, Prepuz , 
Pretrez , Razgor, Spodnje Prebukovje, Tinjska Gora, 
Trnoveč, Veliko Tinje, Videz , Vrhole pri Laporju, 
Zgornje Prebukovje, Z abljek, Levič , Podgrad, Zgornja 
Brez niča, Kriz ni Vrh, Seveč. 
Uporabnikom, ki so priključ eni na skupno č istilno 
napravo Slovenska Bistriča in Spodnja Polskava in s e 
koristijo grezniče, se storitev obrač una v primeru 
naroč ila praznjenja grezniče v enkratnem znesku po 
čeniku Komunale Slovenska Bistriča, d. o. o. 
 

Jerneja Zorko 

Uporabnikom, ki so priključ eni na č istilno napravo, se 
obrač unava storitev odvajanja in č is č enja odpadnih vod glede 
na porabljeno količ ino pitne vode. Cene teh storitev se za te 
uporabnike ne spremenijo in ostajajo enake:  
-Čena odvajanja odpadnih vod: 0,3441 evra/m3 porabljene 
pitne vode in  
-Čena č is č enja odpadnih vod: 0,5530 evra/m3 porabljene pitne 
vode (vse čene brez DDV). 
Novi postavki, ki se v skladu z Uredbo o metodologiji čen 
storitev obveznih obč inskih gospodarskih javnih sluz b varstva 

okolja (Uradni list RS, s t. 87/12) obrač unavata meseč no, sta 
omrez nina za uporabo kanalizačijskega sistema (omrez nina 
odvajanje) in omrez nina za uporabo č istilne naprave 
(omrez nina č is č enje), ki se obrač unavata glede na velikost 
vodomernega priključ ka. Za gospodinjstva, ki obič ajno koristijo 
vodomerni priključ ek DN 20, bo znas ala omrez nina za uporabo 
kanalizačijskega sistema 1,6376 evra/meseč in omrez nina za 
uporabo č istilne naprave 1,0920 evra/meseč (čene brez DDV). 
Čene prič nejo veljati s 1. julijem 2013. 

Č istilna naprava (Foto: Lidija Ajd) 
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Izvajanje zimske službe v 
sezoni 2012/2013 

 
Pretekla zima nam jo je zagodla v vseh pogledih. Bila 
je dolga in snez ne padavine so bile obilne, poslediča 
č esar je bilo izjemno povis anje stros kov izvajanja 
storitev zimske sluz be, kar ima obč uten vpliv 
predvsem na obč inski prorač un. Finanč nih sredstev 
je, glede na stanje čest, z e tako ali tako zmeraj 
premalo. V druz bi Komunala, d. o. o., smo v sklopu 
pogodbe za vzdrz evanje lokalnih čest in mestnih ulič 
v mestu Slovenska Bistriča zadolz eni za izvajanje 
zimske sluz be. Zaradi nadpovpreč no snez ne zime 
smo imeli nemalo tez av pri zagotavljanju 
prevoznosti in posledič no varnosti na čestah in 
uličah. Prav tako smo zagotavljali uporabnost in 
varnost na prometnih povrs inah, namenjenim 
pes čem in kolesarjem (ploč niki, kolesarske steze), in 
ostalih prometnih povrs inah, namenjenim 
mirujoč emu prometu (javna parkiris č a). Kljub dolgi 
zimi in omenjenim tez avam smo z razpoloz ljivimi 
tehnič nimi sredstvi znotraj druz be in tehnič nimi 
sredstvi pogodbenega podizvajalča zagotovili stalno 
prevoznost na navedenih prometnih povrs inah, 
predvsem pa varnost udelez enčev v prometu. Največ  
tez av pri izvajanju zimske sluz be nam je povzroč al 
veter z nanas anjem snega na čestis č e (zameti). Na 
nekaterih izpostavljenih odsekih čest se z e nekaj 
minut po č is č enju (pluz enju in posipanju) ta storitev 
ni več  opazila. 
Mnogokrat se zgodi, da se obč anke in obč ani 
pritoz ujejo nad (po njihovem mnenju) 
nepravoč asnim pristopom k pluz enju in posipanju 
čest in ploč nikov. Verjamem, da je mnogokrat tako v 
njihovih oč eh tudi videti, vendar moramo opozoriti, 
da nas kot izvajalča del zimske sluz be zavezujejo 

določ ila o prioritetah. Pomembno je tudi določ ilo, da 
je česta prevozna, č e vis ina snega ne presega 10 
čentimetrov. To določ ilo velja na čestah I. in II. 
prioritetnega razreda. V nekaterih primerih lokalnih 
čest, predvsem pa javnih poti, se te lahko čelo 
zaprejo za določ eno č asovno obdobje dneva, 
nekatere čelo za čelotno zimsko obdobje. Kot obč ani 
se mnogokrat ne zavedamo, da taks nega nivoja 
oč is č enosti čestnih prometnih povrs in ne vzdrz ujejo 
niti v nas i neposredni soses č ini – Republiki Avstriji, 
kljub temu da nas prekas a v BDP/prebivalča za več  
kot 100 odstotkov. Predvsem pa moramo tudi sami 
po-skrbeti za zimsko opremo na nas ih avtomobilih 
(ustrezne pnevmatike, verige, lopata).  Nenazadnje 
je več ina prometnih nesreč  v č asu zimskih razmer 
poslediča neprilagoditve hitrosti razmeram na 
čestah.  
 

Simon Unuk,  Komunala Slovenska Bistriča Za boljs e razumevanje vsebine del, ki sodijo v okvir izvajanja 
storitvenih del zimske sluz be, v nadaljevanju povzemamo le nekaj 
najbolj bistvenih. Predpisuje jih Pravilnik o vrstah vzdrz evalnih del 
na javnih čestah in nivoju rednega vzdrz evanja javnih čest (Ur. l. RS, 
s t. 62/1998, z dne 11. 9. 1998). Izvajalči del zimske sluz be smo v 
osnovi dolz ni pripraviti izvedbeni program zimske sluz be, ki ga 
moramo dostaviti upravljavču obč inskih čest (obč ini) do 15. oktobra. 
V nadaljevanju navajamo najpomembnejs e elemente, ki jih mora 
vsebovati izvedbeni program: organizačijska shema vodenja ter 
pristojnosti in odgovornosti izvajalča zimske sluz be; razpored 
pripravljalnih del; nač rt čestne mrez e z oznakami prednostnih 
razredov in izhodis č na mesta za izvajanje zimske sluz be (čestne 
baze); razporeditev mehanizačije, opreme, materiala za posipanje in 
delavčev za izvajanje nač rtovanih del. Pravilnik v nadaljevanju 
opredeljuje pripravljalna dela, ki jih uporabnik opazi le po postavitvi 
snez nih kolov, kar je le eden od segmentov pripravljalnih del. Ta 
zajemajo s e pripravo tehnič nih sredstev (vozil, plugov, posipalčev), 
pripravo prometne signalizačije in opreme, nabavo posipnega 
materiala ter usposabljanje in strokovno izobraz evanje delavčev za 
dela zimske sluz be. 

V nadaljevanju navajamo nekaj statistič nih podatkov, povezanih z 
izvajanjem storitev zimske sluz be. 

Dolz ina lokalnih čest v 
obč ini Slovenska  
Bistriča [km] 

Dolz ina mestnih ulič v 
mestu Slovenska  
Bistriča [km] 

Dolz ina ploč nikov 
v mestu Slovenska 
Bistriča [km] 

218,39 45,36 25,88 

Z I M A  2 0 1 2 / 2 0 1 3  –  Š T E V I L O  P O S R E D O V A N J  

        Leto 
 
Območje 

2 0 1 2  2 0 1 3  

oktober novem-
ber dečember januar februar mareč april 

vis inski del 
(Pohorje) 

1 / 10 15 23 15 3 

niz inski 
del 

/ / 7 10 19 8 / 

zameti / / 7 7 8 8 2 

Iz naslednje pregledniče so razvidni podatki o s tevilu izvrs enih 
pluz enj in posipanj lokalnih čest in mestnih ulič, loč eno za niz inski in 
vis inski del (Pohorje) in s tevilo posredovanj ob zametih, po 
posameznih mesečih. 

Foto: Lidija Ajd 
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Sprememba v načinu 
obračuna odvoza 
komunalnih odpadkov 
 
Nova Uredba o metodologiji čen storitev obveznih 
obč inskih javnih sluz b varstva okolja (Ur. l. RS, s t. 
87/12) predpisuje in hkrati omogoč a, da čene 
storitev na področ ju ravnanja z odpadki prilagodimo 
dejanskemu stanju izvajanja. Dejansko bomo 
zarač unavali tiste storitve, ki smo jih bili po 
zakonodaji dolz ni izvajati, obrač unati pa jih nismo 
smeli zaradi zamrznitve čen. 
Ko smo leta 2005 prevzeli izvajanje obvezne 
gospodarske sluz be ravnanja z odpadki, smo zbirali 
samo mes ane komunalne odpadke v eni posodi – 
zabojniku. Čena je vključ evala akčijo zbiranja 
kosovnih in nevarnih odpadkov letno. Odpadke smo 
vozili na odlagalis č e nenevarnih odpadkov 
Pragersko, jih odlagali v »jamo« in stiskali s 
kompaktorjem, ob konču pročesa pa jih s e prekrili z 
zemljo. In to je bilo vse … Skladno s spremembami 
zakonodaje se je na področ ju ravnanja z odpadki 
spreminjal tudi standard. Za njihovo zbiranje smo 
uvedli ekolos ke zbiralniče (tako imenovane eko 
otoke) za loč eno zbiranje papirja, embalaz e in stekla. 
Morali smo omogoč iti zbiranje, odvoz in obdelavo 
biolos kih odpadkov. Spremenil se je sistem zbiranja 
embalaz e, ki jo sedaj pobiramo po sistemu »od vrat 
do vrat«, torej pri vsakem gospodinjstvu posebej. 
Spremenjeno in bolj prijazno uporabnikom je 
zbiranje kosovnih odpadkov, ki poteka preko čelega 

leta in na individualni klič. Zbrano in pripeljano 
embalaz o, papir in steklo na odlagalis č u brezplač no 
prevzame pooblas č eno podjetje, ki je vključ eno v 
republis ko shemo. Stros ki prevzema biolos kih 
odpadkov s strani pogodbenega izvajalča znas ajo 
vrtoglavih 68 evrov na tono. Mes ane komunalne 
odpadke je prepovedano odlagati brez predhodne 
obdelave. Zato vse pripeljane odpadke razvrstimo na 
sortirniči z osmimi prebiralnimi mesti. Roč no in tudi 
s pomoč jo magnetnega separatorja izloč imo do 30 
odstotkov s e uporabnih surovin in embalaz e. Zelo 
nas je finanč no obremenilo tudi finančno jamstvo. 
Znesek 21.000 evrov moramo meseč no nakazovati 
na poseben konto na banki. Deponirana sredstva 
bodo namenjena obratovanju odlagalis č a 
nenevarnih odpadkov Pragersko po zaprtju 
(sanačija, monitoringi, č is č enje izčednih vod, 
urejanje in vzdrz evanje), ko odlaganje več  ne bo 
prinas alo dohodkov. 
Vse te storitve do sedaj niso bile vključ ene v čeno, 
morali pa smo jih izvajati. 
 

Blaž Gregorič 

V občini Slovenska Bistrica 
letos precej težav s plazovi  
 
1. marča se je na Ritoznoju pod stanovanjskim objektom 
druz ine Vrentus a sproz il zemeljski plaz, ki je eden izmed 
mnogih, ki se jih je letos sproz ilo na območ ju obč ine Slovenska 
Bistriča. Do sedaj je bila izvedena stabilizačija objekta, 
vrednost č esar je znas ala 22.386 evrov, potrebna je s e sanačija 
kmetijskega plaza, vrednost posega pa je očenjena na 40.000 
evrov.  
Tri dni zatem je zemeljski plaz prizadel vinograd Antona 
Mlakarja nad objektom v Visolah. Plaz ogroz a stanovanjski 
objekt. Obč ina bo sofinančirala sanačijo plazu v vrednosti 
pribliz no 4000 evrov. 20. marča se je sproz il zemeljski plaz na 
kmetijskem zemljis č u v Pretrez u v bliz ini stanovanjskega 
objekta Alojzije Ač ko. Plaz je od objekta oddaljen več  kot 30 
metrov in ga trenutno ne ogroz a. Pet dni pozneje se je sproz il 
kmetijski plaz v Vrholah pri Laporju pri his i Dominika Vanturja, 
ki je od plazu oddaljena več  kot 30 metrov, a je lahko posredno 
ogroz ena. 5. aprila se je sproz il zemeljski plaz na Kriz nem Vrhu 

pri stanovanjski novogradnji. Lastnik je izvedel več je nasipe ob 
objektu, ki ga plaz ogroz a. 8. aprila je kmetijski plaz prijavil tudi 
Sreč ko Juhart, dan zatem pa je s e en kmetijski plaz v bliz ini 
stanovanjskega objekta Franča S panringa v Hos niči prijavila KS 
Laporje. Plaz je ogrozil električ ni daljnovod. Kljub temu da je 
objekt od plazu oddaljen več  kot 40 metrov, je lahko posredno 
ogroz en zaradi velikih razsez nosti plazu. 17. aprila je 
Smuč arsko - skakalni klub S martno na Pohorju prijavil 
zemeljska plazova ob skakalnih objektih. Lokalni zdrs med 
malo in veliko skakalničo ogroz a oba skakalna objekta. 
Postopek sanačije vodi oddelek za druz bene dejavnosti.  
7. maja se je sproz il zemeljski plaz nad his o Ljubiče Potoč nik v 
Gaberniku, ki je od stavbe oddaljen pribliz no 40 metrov. Je 
več jih razsez nosti in zato ogroz a tudi zgornje poč itnis ke 
objekte. Isti dan je KS Zgornja Polskava prijavila zemeljsko 
vdrtino. Delovanje podtalnih vod lahko vpliva na bliz nji 
stanovanjski objekt. V neurju 7. maja je na območ ju Gladomesa 
voda iz hudournika zalila his o v Gladomesu. Naplavine so 
povzroč ile tudi s kodo na pribliz no 50h hektarjih kmetijskih 
zemljis č . 
 

Branko Hojnik 

Foto: Lidija Ajd 
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Na povabilo evropske poslanke mag. Mojče Kleva Kekus  
se je z upan dr. Ivan Z agar, ki predseduje Skupnosti obč in 
Slovenije in je vodja slovenske delegačije v Odboru regij, 
14. maja v Evropski his i v Ljubljani skupaj z drz avno 
sekretarko na ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Moniko Kirbis  Rojs in predsednikom 
Regionalnih razvojnih agenčij Tomom Garantinijem 
udelez il sreč anja z delegačijo evropskih poslank in 
poslančev, ki so č lani parlamentarnega Odbora za 
regionalni razvoj. Na sreč anju so sodelujoč i razpravljali o 
trenutni situačiji na področ ju kohezijske politike v 
Sloveniji in o kohezijski in regionalni politiki EU za 
obdobje 2014-2020. 

 

 

 

 

 

V okviru s tudijskega obiska je delegačija zdruz enja 
č rnogorskih obč in 17. maja obiskala obč ino Slovenska 
Bistriča in se sreč ala z z upanom dr. Ivanom Z agarjem. Ta 
je udelez enče seznanil z delovanjem sistemov lokalne 
samouprave v Sloveniji in finančiranja obč in ter 
naloz bami, ki potekajo v obč ini Slovenska Bistriča. 

Srečanje z delegacijo evropskih poslank in poslancev                             Vojka Osojnik 

31. maja je obč ino Slovenska Bistriča obiskal predsednik 
Obč ine Bela Palanka Goran Miljkovič , ki se je koneč 
meseča maja udelez il mednarodne konferenče Srbija na 
poti v Evropsko unijo, ki je potekala v Mariboru. V sklopu 
obiska se je Goran Miljkovič  sestal z vodstvom nas e 
obč ine, Razvojno informačijskega čentra Slovenska 
Bistriča in Komunale Slovenska Bistriča. S posebnim 
zanimanjem si je ogledal območ je industrijske čone, se 
seznanil s projekti, ki so finančirani iz razpisov Evropske 

unije, in si ogledal zbirke Bistris kega gradu. Kljub 
kratkemu obisku je bilo sklenjeno kar nekaj dogovorov o 
s e bolj konkretnem sodelovanju in nudenju medsebojnih 
informačij, predvsem na področ ju kmetijstva, turizma in 
s porta, kar potrjuje dobro sodelovanje med obema 
obč inama, h kateremu sta se zavezala oba z upana, ko sta 
podpisala listino prijateljstva med Obč ino Bela Palanka in 
Obč ino Slovenska Bistriča. 

Na obisku delegacija iz Črne gore  

Občino Slovenska Bistrica obiskal predsednik Občine Bela Palanka  

30. maja je v Bruslju potekalo 101. plenarno zasedanje Odbora 
regij. Poleg mnenj, o katerih so razpravljali in jih sprejeli č lani 
Odbora regij, je bil osrednja toč ka dnevnega reda nagovor 
evropskega komisarja za regionalno politiko Johannesa Hanna. 
Komisar Hann je v svojem nagovoru izpostavil predvsem stanje 
pogajanj glede novega kohezijskega zakonodajnega paketa, 
predlog spremembe obstoječ e splos ne uredbe o strukturnih 
skladih, več letni finanč ni okvir, vlogo regij v regionalni politiki 
in partnerske sporazume. 
V razpravi s komisarjem Hannom je sodeloval tudi dr. Ivan 
Z agar, ki je opozoril na nezadostno vključ enost lokalne ravni v 
pročes kohezijskih programov. Poudaril je, da so obč ine le 
prejemniče sredstev, pri oblikovanju vsebin in programov pa 
nimajo zadostnih moz nosti, saj se odloč itve sprejemajo na 
načionalni ravni. Ob neobstoju regij v Sloveniji pomeni tak 
pristop dodatno čentralizačijo koris č enja evropskih sredstev in 
omejen dostop do teh virov, ki so nujni za nadaljnji razvoj. V 
Obč ini Slovenska Bistriča bi tak nač in lahko ogrozil realizačijo 

nekaterih vitalnih projektov, ki jih nač rtujemo v naslednjem 
obdobju (npr. obvozniča Slovenska Bistriča z navezavo 
industrijske čone Impol in realizačija manjkajoč ih 
kanalizačijskih sistemov), ki jih brez teh virov v č asu 
gospodarske krize ne bi bilo mogoč e realizirati. 

101. plenarno zasedanje Odbora regij 
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Obe zdruz enji slovenskih obč in, Skupnost obč in 
Slovenije in Zdruz enje obč in Slovenije, sta v sredo, 8. 
maja, v prostorih Kulturno-turistič nega čentra v 
Oplotniči izvedli delovno sreč anje s predsednikom 
drz ave Borutom Pahorjem. Z upanje in z upani so 
opozorili na s tevilna odprta vpras anja, s katerimi se 
sooč ajo obč ine. Na sreč anju je sodeloval tudi 
brigadir Dobran Boz ič , nač elnik Generals taba 
Slovenske vojske, ki je dejal, da bodo vojaki v 
prihodnje drz avljanom s e bolj pomagali pri zas č iti in 
res evanju. 
Predsednik Skupnosti obč in Slovenije, dr. Ivan Z agar, 
je znova spomnil na pomen lokalne samouprave pri 
razvoju nas e drz ave. Po njegovih besedah namreč  
kar 70 odstotkov vseh naloz b izvajajo obč ine. 
Predsednik Zdruz enja obč in Slovenije Robert 
Smrdelj je med drugim dejal, da bi lahko del 
pristojnosti upravnih enot prenesli na obč ine. Tudi 
predsednik drz ave Borut Pahor je poudaril, da med 
drz avnimi ustanovami največ ji ugled uz iva prav 
lokalna samouprava. Namigi, da bi se mimo volje 

drz avljank in drz avljanov obč ine ukinjale, se mu ne 
zdijo ne dobri ne pos teni. Z upanjam in z upanom je 
obljubil, da bo izpostavljene tez ave in pomisleke 
obč in predstavil tudi premierki Alenki Bratus ek.  
 

Tomaž Ajd 

Foto: Ales  Kolar 

Dan odprtih vrat v Vojašnici 
Vincenca Repnika Slovenska 
Bistrica 
 
Slovenska vojska 15. maja praznuje dan Slovenske 
vojske, zato so tudi letos v meseču maju zdaj z e 
tradičionalno svoja vrata za javnost odprle tudi 
vojas niče. V Vojas niči Vinčenča Repnika Slovenska 
Bistriča so obiskovalči dan med slovenskimi 
vojakinjami in vojakinjami prez iveli v soboto, 18. 
maja. V sklopu dneva odprtih vrat so v vojas niči 
pripravili vrsto dejavnosti. Dogajanje so zač eli s 

taktič no-tehnič nim zborom oboroz itve in opreme, 
predstavili so voz njo s sluz benimi vozili in prikazali 
kuhanje bograč a na prostem, streljanje z lokom in 
moz narji ter delovanje mobilne kuhinje in pekarne. 
Predstavili so se pripadniki s portne sekčije 670. 
logistič nega bataljona, izvedli so tudi tekmovanji v 
odbojki na mivki in v streljanju z zrač no pus ko. 
Blagoslovili so motorje, obiskovalči so si lahko 
ogledali s e kapelo in fitnes. Na svoj rač un so pris li 
tudi najmlajs i, ki so se preizkusili v risanju, barvanju, 
maskiranju, igranju namiznega tenisa, na mini 
otros kem poligonu in v metu bombe v čilj.  
 

Tomaž Ajd 

Foto: Edi Grobler 13. junija je vodenje vojas niče Vinčenča Repnika 
Slovenska Bistriča prevzel polkovnik Frederik S kamleč, ki 
je nasledil majorja Jerneja Peternelja.     (Foto: Ales  Kolar) 

Delovno srečanje županj in županov s predsednikom države  
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Žarko Furman, podžupan za 
področje družbenih 
dejavnosti: »Spodbudno je, 
da za kulturo in šport 
namenjamo enak delež 
sredstev kot lani« 

Podžupan, v tem letu boste izvedli dve večji 
šolski naložbi, obnovo osnovne šole Pohorskega 
odreda in 2. osnovne šole v Slovenski Bistrici. 
Naj na zač etku poudarim, da nam je za leto 2013 
uspelo pripraviti prorač un, tez ek več  kot 40 
milijonov evrov, od tega predstavlja 25,5 milijona 
evrov prihodke, ki ne s tejejo v primerno porabo. To 
pomeni, da smo sredstva, ki nam »pripada-
jo« (primerna poraba), oplemenitili za več  kot 175 
odstotkov dodatnih finanč nih virov, pri katerih 
prevladujejo kohezijski projekti, regionalni razvojni 
projekti, sofinančirana sredstva iz drz avnih virov in 
podobno. S tem se lahko pohvali le malo obč in. Vesel 
sem, da je oziroma bo leto 2013 uspes no na 
področ ju druz benih dejavnosti. V tem sklopu sta 
nač rtovana dva več ja posega v osnovnih s olah. Prvi 
se nanas a na dotrajano osnovno s olo Pohorskega 
odreda Slovenska Bistriča. Obč ina je bila uspes na pri 
kandidiranju na razpisu ministrstva za infrastru-
kturo in prostor (septembra 2012). Sofinančerki 
delez  je bil nač rtovan v vis ini 804.783 evrov. Projekt 
zajema obnovo strehe, zamenjavo stavbnega 
pohis tva, izvedbo zunanjega ovoja (fasade) in ure-
ditev ogrevanja s toplotno č rpalko. Pri 2. osnovni 
s oli Slovenska Bistriča pa gre za res evanje sistemske 
tez ave pregrevanja objekta. Naj dodam, da je v 
Sloveniji na taks en nač in bilo grajenih 14 s ol in da 
imajo vse podobne tez ave. Ob tem je zaskrbljujoč e, 
da te tez ave s e nobena obč ina ni uspela dokonč no 
res iti (niti ne poskus ajo), drz ava za te tez ave nima 
posluha, zato zadevo res ujemo z lastnimi obč inskimi 
sredstvi. Sanačija obsega z aluzije, ki pokrivajo 
odpirajoč e elemente (okna), prezrač evanje/
rekuperačija, senč enje steklene strehe v avli, 
res evanje izolačije v predelu steklenih parapetov itd. 
Ob tem bi s e izpostavil, da smo kljub primarni 
zavrnitvi na razpisu ministrstva za infrastrukturo in 
prostor v drugo uspeli in dobili sredstva za obnovo 
zdravstvenega doma v Slovenski Bistriči. Ta projekt 
se bo zač el izvajati letos, zaključ il pa naj bi se 

predvidoma leta 2014. Imamo pa tudi zeleno luč  s 
strani ministrstva za nabavo opreme za dom 
starostnikov v Slovenski Bistriči, za  kar skrbi Dom 
dr. Joz eta Potrč a Poljč ane. 
Sicer pa si občina prizadeva za čimbolj kako-
vostno življenje invalidov. V ta namen pospešeno 
izvaja projekt Občina po meri invalidov. Katere 
dejavnosti v okviru projekta, ki smo ga predsta-
vili že v prejšnjih številkah Informatorja, še 
načrtujete do konca leta? 
Obč ina se je meseča dečembra 2012, na pobudo 
Drus tva invalidov Č res njeveč, odloč ila za vključ itev v 
projekt in pridobitev listine obč ina po meri 
invalidov. Sam projekt spodbuja obč ino, da se 
skladno s svojo vlogo odgovorno odziva na potrebe 
in interese vseh obč anov, torej tudi tistih s 
posebnimi potrebami; da skrbi za č im bolj 
kakovostno z ivljenje v skupnosti in pri tem upos teva 
različ nost njihovih potreb in moz nosti. V tem 
kontekstu delovna skupina, kateri predsedujem, 
pripravlja analizo o poloz aju invalidov v obč ini glede 
na Standardna pravila OZN za izenač evanje moz nosti 
invalidov, Agendo 22 in Konvenčijo OZN o pravičah 
invalidov. Pri tem smo z eleli vključ iti tudi s irs o 
javnost, in sičer z vabili za udelez bo pri analizi.  
Letos nač rtujemo s e pripravo konkretnega 
akčijskega nač rta, ki posega v skoraj vse pore 
lokalnega dogajanja, kjer imajo obč ina in njene 
ustanove vzvode in mehanizme za regulativo. Gre za 
več letno izvajanje aktivnosti na različ nih področ jih. 
Hkrati z elimo ob konču leta ustanoviti Svet za 
invalide, ki bo ključ en pri komunikačiji med raznimi 
ustanovami in pri nadaljnjem zadovoljevanju potreb 
invalidov.  

Tomaž Ajd 
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Z ministrstvom za pravosodje bomo skus ali obuditi 
projekt dvigala v obč insko sodno - upravno zgradbo 
na Kolodvorski 10, ki ga je v preteklosti drz ava 
umaknila zaradi pomanjkanja finanč nih sredstev. 
Prav tako načrtujete še nekaj manjših naložb. 
Ne glede na tez ko gospodarsko-finanč no situačijo in 
s tem vedno manj sredstev v javnih blagajnah 
poskus amo z notranjimi rezervami in račionalizačijo 
ohraniti čiklus naloz b. V tem kontekstu smo za leto 
2013 nač rtovali: ureditev mansarde na srednji s oli 
Slovenska Bistriča, manjs a vzdrz evalna dela na 
objektih knjiz niče, sofinančiranje obnove 
spomenikov kulturne dedis č ine, obnove in 
vzdrz evanje spomenikov NOB in vojnih grobis č  in 
obnove kapel, kulturnih domov (Dom DPD Svoboda), 
sofinančiranje nakupa vozila za odvzem krvi (UKČ 
Maribor), obnovo kuhinje v enoti Vrtča Otona 
Z upanč ič a Čičiban, igral v vrtču Blaz e in Nez iča itd. 
Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da za kulturo in 
s port namenjamo enak delez  sredstev kot lani, kar je 
za č ase, v katerih z ivimo in ko se najprej rado posez e 
ravno v ta segment, spodbudno. Za s portnike smo v 
prorač unu 2013 namenili dodatna sredstva za 
kontinuiteto delovanja, saj so tudi ti zaradi 
gospodarske situačije bili ob sofinančiranje z 
določ enih naslovov gospodarstva. 
Pripravljate tudi projektno dokumentacijo za 
vrtca na Zgornji Polskavi in v Laporju ter za 
obnovo športne dvorane v Slovenski Bistrici. 
Da, gre za klasič en pročes, pri katerem moramo 
primarno imeti pripravljeno dokumentačijo, da se 
lahko prijavimo na razpis za sofinančiranje. S ele po 
potrditvi sofinančiranja je dan pogoj za realizačijo, 
saj obč ina le z lastnimi sredstvi taks nega bremena ne 

zmore.    V kontekstu preds olske vzgoje bomo v letu 
2013, č e bo odobril obč inski svet, pridobili tudi 
zemljis č e za nov trioddelč ni vrteč v Ozki uliči, ki bo 
predstavljal lokačijsko gledano zaokroz eno kulturno
- izobraz evalno čeloto v starem mestnem jedru 
Slovenske Bistriče. 
Res pa je, da je zaradi krize tudi na področju 
družbenih dejavnosti vedno manj možnosti za 
naložbeno dejavnost.  
Ne samo na druz benih dejavnostih, ampak na 
splos no. Pri strukturi porazdelitve javnih sredstev v 
Sloveniji je potrebno za vsako več jo naloz bo 
pridobiti načionalna ali evropska sredstva, kar pa je 
bistveno tez je, ker je teh sredstev manj na razpolago 
in vč asih razpisi tudi »privilegirajo« kaks en subjekt. 
S tem smo se v nas i obč ini sreč evali na zač etku tega 
mandata. 
Problem druz benih dejavnosti je, da se z 
zniz evanjem splos ne sočialne ravni (npr. 
poveč evanjem s tevila brezposelnih) na eni strani 
preko davč nega sistema zmanjs uje prihodek, na 
drugi strani pa poveč uje odhodek zaradi nalog, ki jih 
obč ina mora izpolnjevati skladno z Zakonom o 
lokalni samoupravi in drugimi zadanimi nalogami. 
Pri tem se je potrebno zavedati, da skoraj 50 
odstotkov prihodkov z naslova primerne porabe 
predstavlja »fiksne« stros ke druz benih dejavnosti 
(izobraz evanje, preds olska vzgoja, sočialna varnost), 
brez da pri tem upos tevamo druge oddelke in 
njihove fiksne stros ke. V tem kontekstu smo lahko v 
letu 2013 zelo zadovoljni, saj smo kljub temu uspeli 
pripraviti naloz beno naravnan prorač un, seveda 
zavedajoč  se, da so pred nami s e mnogi izzivi. 

Bistris ki park (Foto: Lidija Ajd) 
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Vino z najbolj 
hudomušnim imenom 
vseh vin na svetu –  
znoj teče po … 

Ne samo zaradi navihanega imena, ampak tudi 
zaradi tradičije, odlič ne lege in odlič ne kakovosti, ki 
jo daje ritoznojsko grozdje, smo se skupaj z 
bistris kimi vinogradniki odloč ili, da vino ritoznojč an 
ne sme utoniti v pozabo in ne sme izgubiti svoje 
avtohtonosti. 

Modro bi bilo izkoristiti priloz nost, ki jo ritoznojč an 
ponuja s svojim potenčialom, mu ohraniti izvirnost 
okusa ter poenotiti kakovost in ga zas č ititi z oznako 
priznanega tradičionalnega poimenovanja (PTP) ter 
ga ponuditi kupčem doma in v tujini kot posebnost 
in dragočenost. Z elimo, da se vino ritoznojč an vrne 
med najbolj priljubljena vina na Slovenskem. 
V okviru projekta »Ritoznojč an 
– vino moje mladosti«, katerega 
nosileč je RIČ Slovenska 
Bistriča, smo 23. aprila letos 
ustanovili Konzorcij Rito-
znojčan PTP, ki ga sestavlja 15 
vinogradnikov z bistris kega 
oz jega vinorodnega okolis a. 
Koordinator konzorčija je RIČ 
Slovenska Bistriča. Osnovni 
namen konzorčija je vzpo-
stavitev razvojnega partnerstva 
za skupno trz enje, več jo 
prepoznavnost in povezanost 
vinogradnikov, razvoj in 
konkurenč nost vinogradnis tva 
na Bistris kem ter poveč anje 
moz nosti koris č enja nepo-
vratnih finanč nih sredstev EU 
za skupine proizvajalčev v novi 
finanč ni perspektivi. 
Zdruz evanje v konzorčij pomeni 
tudi prizadevanje za ohranjanje 
in poenotenje kakovosti vina 
ritoznojč an. K temu bo prispeval predpisan nač in 
pridelave in predelave. V meseču juniju bomo skupaj 
s konzorčijem pripravili strokovni elaborat za 
zas č ito vina ritoznojč an s priznanim tradičionalnim 
poimenovanjem, s katerim se bodo določ ili pogoji in 
tehnologija pridelave ter lastnosti vina ritoznojč an 

PTP. Elaborat se bo oddal v 
potrditev ministru za kmetijstvo in 
okolje. Z vpisom imena priznanega 
tradičionalnega poimenovanja v 
seznam geografskih oznak vina 
bodo pridelovalči vina ritoznojč an 
PTP pridobili pravičo do varstva 
oznake. Č lanstvo v konzorčiju je 
odprto in prostovoljno. V konzorčij 
lahko na osnovi pisne pristopne 
izjave pristopijo novi č lani. 
Vabljeni k skupni zgodbi. 
 
 

Mateja Brumec Mikec, 
direktoriča 

Med ljudmi kroz i več  bolj ali manj navihanih zgodb o nastanku imena 
Ritoznoj. Zgodb je več  in dotaknimo se najprej tistih bolj slikovitih, 
zaradi katerih se je ritoznojč ana prijel naziv vina z najbolj 
hudomus nim imenom na svetu. Ena od zgodb pravi, da se kraj tako 
imenuje zato, ker čerkev sv. Marjete, ki je nekaks no sredis č e 
Ritoznoja, stoji ravno na sredi med dvema hribč koma, ki sta od daleč  
videti kot zadnjiča. Druga bolj razs irjena različ iča pa se vrač a v č ase, 
ko so vinogradniki vsa dela v vinogradih opravljali roč no, kar je od 
njih zahtevalo velik napor. Vinogradi ponavadi lez ijo na velikih 
strminah, ljudje, ki jih obdelujejo, pa seveda potoč ijo tudi kaks no 
kapljičo potu. Znoj je tako tekel tudi po zadnjiči in do imen Ritoznoj 
in ritoznojč an ni bilo več  daleč . Č e sta ti dve zgodbi s e tako 
simpatič ni, pa je verjetno s e najbliz je resniči ta, da naj bi imel nekoč  
v teh krajih svoje vinograde grof Ritter von Snoj. Vas č ani so skozi 
leta poenostavili izgovor njegovega imena in nastal je Ritoznoj.  

Dobre pogoje za vinogradnis tvo so prepoznali z e Iliri, ki so po 
nekaterih navedbah v teh krajih vino pridelovali z e okoli leta 400 
pred nas im s tetjem. Vino z Ritoznoja naj bi bilo čenjeno tudi na 
dunajskem dvoru. Obstajajo namreč  zapisi, da naj bi bilo prvo 
nagrajeno slovensko vino na dunajskem dvoru prav iz teh krajev. 
Ritoznojč an, kot ga na obronkih Pohorja poznajo in pridelujejo 
danes, je beli čuvee. V njem prevladuje las ki rizling, ob njem pa 
ritoznojč ana sestavljajo s e čhardonnay, renski rizling in sauvignon. 
Je polsuho vino. Blagovna znamka Ritoznojč an se je sičer na 
slovenskem prostoru pojavila z e ob konču druge svetovne vojne, bolj 
mnoz ič no pa so to vino zač eli v Slovenski Bistriči polniti leta 1967 v 
kmetijskem kombinatu. V tem č asu je vino ritoznojč an prejelo 
s tevilna priznanja. 
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Slike brez čopiča 
 
V Razstavis č u Graslov stolp smo 20. maja odprli 
razstavo domač ina, Bistrič ana Frančija Kolarja, ki jo 
je naslovil Slike brez č opič a. Avtorja in njegovo 
slikarsko tehniko je predstavil dr. Ferdinand S erbelj, 
kulturni program ob odprtju pa sta izvedla dijaka 
Srednje s ole Slovenska Bistriča Urs a Kras evač in 
Jure Pak. Franči je zanimiv predvsem zaradi tehnike, 
v kateri nastajajo njegova dela. Tehnika se imenuje 
enkavstika, pomeni pa slikanje s pigmentiranim 
voskom. V tej tehniki pri nas ustvarja zelo malo 
umetnikov, saj je za izdelavo slike v tej tehniki 
potrebnega prečej č asa, potrebno je imeti tudi 

posebna orodja, s kate-
rimi si umetniki poma-
gajo pri nanas anju raz-
topljenega voska. Kot 
pravi naslov razstave – 
delajo z vsem mogoč im, 
le s č opič em ne. 
 Razstava bo odprta do 
14. septembra.  
 
 

Silvo Husu, Zavod za 
kulturo Slovenska 

Bistriča  

 V tednu od 15. do 19. julija, vsak dan med 9. in 11. uro 
bodo v Bistriškem gradu potekale 

POLETNE USVARJALNE DELAVNICE. 
Čakata nas prijetno druženje in ustvarjanje pod grajsko lipo. 

Cena za cel teden je 5 evrov/otroka. 
Prijave zbiramo do 10. julija na telefonski številki 02 80 55 357 

ali po elektronski pošti na e-poštnem naslovu 
ales.tomazic@zavod-ksb.si. Vljudno vabljeni.   

mailto:ales.tomazic@zavod-ksb.si
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Starobistriški večeri kulture  
 
Na notranjem dvoris č u bistris kega gradu smo v 
petek, 14. junija, gostili gledalis ko komedijo SNG 
Nova Goriča z Iztokom Mlakarjem Sljehernik.  

 
 
 
 

 
objavlja razpis za udeležbo na 

3. SLIKARSKI ŠOLI RUDOLFA ŠPANZLA 
TROMPE L‘OEIL, 

ki bo potekala v salonih Bistriškega gradu 
od 29. junija do 7. julija 

Tema slikarske šole: SLIKANJE in GRAFIKA. 
Zasnovana je tako, da je primerna za vse: za učence, 

dijake, študente in odrasle.  
Primerna je tudi kot priprava za vpis na umetniške 
gimnazije likovne smeri in kot priprava za vpis na 

akademijo likovnih umetnosti. 
Umetniški vodja slikarske in grafične šole je slovenski 
akademski slikar in grafik Rudolf Španzel s sodelavci. 
Pod njihovim strokovnim vodstvom bodo udeleženci 
nadgrajevali svoje likovno znanje v risanju, slikanju, 

grafiki in drugih tehnikah. 
Kotizacija za udeležence slikarske šole 

znaša 160 evrov. 
 

 
 

Za učence in dijake je udeležba na slikarski šoli 
brezplačna. V ceno za udeležbo na slikarski šoli je 

zajeto: poučevanje likovnih tehnik (risarski material 
dobijo udeleženci v šoli, material za slikanje prinesejo 

udeleženci sami), majica z znakom šole, voda za 
osvežitev, priznanje o udeležbi. 

Slikarska šola bo potekala v popoldanskih urah 
od 15. do 20. ure. 

Vljudno vas prosimo, da upoštevate določene datume 
prijave in datum plačila prvega obroka. 

Če bi želeli kdaj prenočiti, vam v Slovenski Bistrici in v 
bližnji okolici lahko uredimo prenočišče (Hotel 

Leonardo v Slovenski Bistrici, Gostišče Golob na Zgornji 
Polskavi; stroške krijejo udeleženci sami; mogoče se je 
dogovoriti tudi za prenočišča na domu pri udeležencih 

šole, ki bivajo v bližini …). 
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonskih 

številkah 040 646 829 (Bernarda Skrbiš) in  
02 80 55 356 (sprejemna pisarna). 

VABLJENI! 

Prijavo pošljite na naslov: 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica  
Grajska ulica 11 
2310 Slovenska Bistrica 
(s pripisom: SLIKARSKA ŠOLA) 
Prijave sprejemamo do zasedbe mest. 
Ob prijavi je potrebno na TRR Zavoda za kultura Slovenska 
Bistrica nakazati 80 evrov prijavnine. 
TRR: 01313-6030359413; UJP, Urad Slovenska Bistrica; 
Namen: ŠPANZLOVA SLIKARSKA ŠOLA 
Referenca: SI00-2013 
Ostanek poravnate najpozneje do 29. junija 2013. 
Udeleženci, ki se prijavljajo, morajo k prijavi pripisati ime, 
priimek in starost (zaradi razvrščanja v delovne skupine). 

Na ogled razstava slik 
Franceta Slane 
 
V č etrtek, 13. junija, smo v Galeriji Grad v bistris kem 
gradu odprli razstavo umetnin Frančeta Slane. 
Avtorja je predstavil dr. Milč ek Komelj, kulturni 
program pa je izvedla Frajhajmska godba na pihala. 
Razstavo, ki bo na ogled do 21. septembra, je odprl  
z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan Z agar. 



V petem razredu smo ods li na dan odprtih vrat v 
VDČ Polz . Tam smo se zabavali in izdelovali. To je 
bilo s e eno izmed zabavnih doz ivetij. Za veselo in 
pozitivno dobrodos ličo so nas stanovalči 
varstveno-delovnega čentra popeljali v svet 
zabavne glasbe. Nato nas je pozdravila s e vodja 
čentra in nam izrekla dobrodos ličo. Tam smo se 
posladkali s pis koti in sokom. Po topli 
dobrodos liči smo vstopili in si ogledali čenter. 
Pokazali so nam, kako pripravijo gobiče za 
č is č enje, da lahko gredo v prodajo. Ukvarjali smo 
se z vijaki. Naredili smo lahko prelepo čvetličo iz 
lesa. V prvem nadstropju smo izvedeli, kako se 
naredi preproga, naredili smo lahko roz e iz 
papirja in s ivali skozi papir. Fantje so se zabavali 
tudi z roč nim nogometom.  
Krajs ava POLZ  pomeni »pomagamo osmisliti leta 
z ivljenja«. To je bilo zelo zanimivo in pozitivno 
doz ivetje. 

V petem razredu osnovne s ole smo 
obiskali Varstveno-delovni čenter Polz  
Slovenska Bistriča. V njem prebivajo 
ljudje, ki so drugač ni od nas. Na dan 
obiska so nam pripravili dobrodos ličo. 
Zaigrali in zapeli so nam nekaj pesmi. 
Nato smo jim pomagali zapakirati 
pomivalne gobiče in metle. Lahko smo 
naredili roz e iz papirja ali lesa. Skupaj z 
njimi smo tkali blago in izdelovali 
vos č ilniče. Nekatere izdelke smo lahko 
odnesli domov, ostale pa so prodali in si 
zasluz ili denar. Z njim lahko gredo v kino 
ali si pripravijo piknik. Ta dan je bil nekaj 
posebnega. Spoznal sem ljudi, drugač ne 
od mene; nekateri so tez ko govorili, drugi 
hodili. Kljub temu so bili do nas zelo 
prijazni in so nas bili zelo veseli. Ta dan je 
bil zame nepozaben. 

V prejs njem letu smo obiskali čenter Polz . 
Spoznali smo ljudi, polne energije in z ivljenja. 
Na dan obiska smo imeli na voljo različ ne 
delavniče. Odloč ila sem se, da grem na 
delavničo roz  iz lesa. Zelo sem bila 
preseneč ena, da znajo izdelovati zelo lepe in 
kakovostne izdelke. Iz lesa smo morali izdelati 
obliko roz e. Pozneje sem s la k izdelavi roz  iz 
papirja in izdelala lepo roz ičo. Zač udena sem 
bila, da so imeli nekaj strojev za izdelavo 
preprog. Le-te sem si ogledala, nato pa ods la k 
č estitkam. Tam je bilo dekle, ki nam je 
povedalo, kako se jih naredi. Ker so bile lepe, 
sem jo zač ela izdelovati, vendar mi je 
zmanjkalo č asa, da bi jo dokonč ala. Uč iteljiča 
nas je pokličala ven. Tam so nam zapeli nekaj 
pesmi, ki so bile prijetne. Čenter Polz  je 
poseben. Ljudje v njem so prijazni, prijetni, 
ustvarjalni in zabavni. 
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Medobčinsko srečanje 
upokojencev na Zgornji 
Polskavi 
 
Na Zgornji Polskavi je v soboto, 8. junija, potekalo 
druz enje upokojenčev iz bistris ke, poljč anske in 
makolske obč ine. Kljub temu da je bilo sreč anje 
namenjeno druz enju in izmenjavi izkus enj, so 
govorči spregovorili tudi o poloz aju upokojenčev v 
č asu gospodarske krize in drugih druz benih 
sprememb. Č eprav je bilo z vladnega vrha slis ati, da 
morajo tudi upokojenči prispevati k varč evanju, pa 
podatki o zniz evanju pokojnin kaz ejo povsem 
drugač no sliko. Danes je na primer za pokojnino 
odmerjenih le 62 odstotkov osebnega dohodka, 
medtem ko je bilo leta 2000 za to namenjenih 75 
odstotkov. Prejemnikom vdovskih, invalidskih in 

druz inskih pokojnin pa pripada le 57 odstotkov 
osebnega dohodka.  Kot je poudaril bistris ki z upan 
dr. Ivan Z agar, je za modro prihodnost potrebno 
upos tevati znanje mladih generačij in izkus nje 
starejs ih, ki bi morali marsikdaj opozoriti tiste, ki 
preveč  hitijo, naj dirko upoč asnijo.  Mnogi so sobotni 
dan ob prijetnem druz enju, petju in glasbi ter 
sreč anju z vrstniki, prijatelji in znanči prez iveli 
prijetno in za trenutek pozabili na vsakodnevne 
skrbi, ki jih pestijo. 

Alenka Milanović 

Foto: Aleš Kolar 

Uč enči iz 2. OS  Slovenska Bistriča so lani obiskali 
Varstveno-delovni čenter  Polz .  Po obisku so strnili 
nekaj  zanimivih vtisov.  

 

Zala Frangež, 6. a 

Uč enči s estih razredov smo lani obiskali Varstveno-delovni čenter Polz  
Slovenska Bistriča. Pripravili so nam prijeten sprejem z igranjem na 
različ ne vrste glasbil. Po konč anem igranju so nam razkazali delovne 
prostore. Njihovo delo poteka v več jih ali manjs ih skupinah. Velik 
poudarek dajejo individualnemu delu, saj s tem omogoč ajo 
zadovoljstvo svojih delavčev. Pokazali so nam raznolikost svojih del in 
izdelkov. Povejo nam, da izdelke prodajajo in razstavljajo na raznih 
sejmih. Kljub svojim omejitvam pri delu so sreč ni in zadovoljni. V sebi 
is č ejo tisto, kar jih dela dobre in jim dviga z ivljenjsko energijo. Pri 
svojem delu so vztrajni in ohranjajo pozitiven odnos do dela. Menim, 
da je zelo pomembno, da č lovek opravlja tisto delo, ki ga zares veseli. 

Sergeja Mlakar, 6. a 

Izidor Gregorič, 6. a Leonora Prestreši, 6. a 

Učenci 2. OŠ Slovenska Bistrica na obisku v VDC Polž  

Foto: Edi Grobler 
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Nagrajenki fotografskega 
natečaja 
 
Na zaključni prireditvi in fotografski razstavi 
Sladko branje 24. maja v Duplici pri Kamniku sta 
priznanje prejeli tudi učenki 2. osnovne šole 
Slovenska Bistrica. Za fotografijo Mačje branje so 

nagrado podelili šestošolki Niki Flajs, za 
fotografijo Drevo knjig pa sedmošolki Maši Ekart 
Sternad. 

Bil je dez even dan, vendar zame z obilo sonča obsijan. 
Odpravljali smo se namreč  na podelitev nagrad v Kamnik na OS  
Marije Vere. Bila sem ena izmed nagrajenk, kar je bilo 
preprosto č udovito. Ko smo prispeli na s olo, nas je knjiz nič arka 
Andreja Vukmir prijazno povabila v knjiz ničo, kjer smo sedli na 
udobne stole. Najprej nas je pozdravila mag. Tilka Jamnik, nato 
s e nems ka pisateljiča Ulrike Ničkel, predstavniča festivala Viva 
Literatura iz Berlina. Nekaj besed je z nami delila tudi 
ravnateljiča s ole. Podelitev nagrad je otvorila dramska 
skupiniča S KUD Verina zvezdiča z igro Zrčalče. Zač ela se je 
podelitev in komaj sem č akala, da pridem na vrsto. Kolena so se 
mi zatresla, ko sem zaslis ala svoje ime. S hitrim korakom sem 
se odpravila do gospe knjiz nič arke, ki je z e molila roko, da bi mi 
č estitala. Zahvalila sem se in odhitela do svojega stola. Srče mi 
s e nikoli ni bilo hitreje. Ko smo konč ali s podelitvijo, nas je 
knjiz nič arka povabila s e na slastne pis kote in tortiče, ki so jih 
spekle njihove kuhariče. Povedala nam je, da za naslednjo leto 
nač rtujejo s e en fotografski nateč aj z imenom Branje mi dis i. 
Seveda se bom tudi naslednje leto potrudila in sodelovala na 
tem nateč aju. 

Maša Ekart Sternad, 7. razred, 2. OŠ Slovenska Bistrica 

Vsi na kolo za zdravo telo 
 
Uč ni program 5. razreda zahteva, da uč enči v 
s olskem letu opravijo teoretič ni in praktič ni del 
kolesarskega izpita. Na 2. osnovni s oli Slovenska  
 
 

 
 
 

Bistriča se izvajajo prometne vsebine skozi vse 
s olsko leto pri urah pouka, prometnega kroz ka in v 
popoldanskem č asu, ko se uč enči preizkus ajo v 
voz nji na prometnih povrs inah. Tedaj uč enči 
pripeljejo v s olo svoja kolesa, ki jih pregleda poličist 
in napis e potrdilo o njegovi brezhibnosti.  
Iz leta v leto pa se pojavlja problem, da uč enči 
velikokrat nimajo svoji velikosti primernega kolesa 
ali pa ga stars i ne morejo kupiti. Ena od res itev je, da 
uč enči v s oli uporabljajo s olska kolesa, saj ima s ola 
na voljo pet koles.  
 

Učitelji 2. osnovne šole 
Slovenska Bistrica 

V letos njem s olskem letu smo na s oli zač eli izvajati 
akčijo za pomoč učencem kolesarjem, in sičer 
tako, da na spletni strani poprosimo Bistrič ane, ki 
koles ne potrebujejo več , da jih podarijo. Tudi, č e 
kolo ni tehnič no brzhibno, ga lahko podarijo, saj za 
tehnič no ustreznost koles poskrbi Kolesarski 
center Petra Germa, ki odpravi vse okvare in 
pomanjkljivosti na kolesu. Peter Germ bo 
brezplač no popravil podarjena kolesa, ta pa bomo 
podarili uč enčem, ki jih potrebujejo. Tudi Peter se je 
z e odzval na akčijo in podaril kolo. Za pomoč  se 
gospodu Germu in drugim darovalčem iskreno 
zahvaljujemo. 
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OŠ Minke Namestnik - Sonje 
gostila področno 
tekmovanje v atletiki 

 
V športnem parku v Slovenski Bistrici je v 
četrtek, 23. maja, potekalo področno tekmovanje 
v atletiki za osnovne šole s prilagojenim 
programom. Na tekmovanju, ki ga je organizirala 
Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje, se je med 
seboj pomerilo sedem ekip; poleg domačih 
učencev so nastopili še mladi atleti in atletinje s 
Ptuja, iz Slovenj Gradca, Maribora, Ormoža, 
Lenarta in z Raven na Koroškem. 
Uč enči in uč enke so se pomerili v naslednjih 
disčiplinah: v teku na 60, 300 in 1000 metrov, v 
skoku v daljino in vis ino ter v metu vorteksa. Na 
konču je sledila s e prava poslastiča atletskih 
tekmovanj – s tafeta 4 × 100 metrov mes ano. 
Bistris ko s olo je zastopalo pet tekmovalčev, in sičer: 
Sandi Brezovs ek, Tanja Leskovar, Ales  Lah, Sara 
S tefanič  in Aljaz  Verhovnik. Posebej moramo 
izpostaviti Saro S tefanič , ki je tudi tokrat blestela, saj 

je osvojila kar pet medalj, dve zlati in tri srebrne. 
Odlič no se je odrezal tudi Aljaz  Verhovnik, ki je 
zasedel 2. mesto v teku na 1000 metrov, drugo 
mesto je osvojila tudi s tafeta. Medalje je podelil 
č astni gost, slovenski olimpiječ, atlet Miran 
Vodovnik. Vso dogajanje je popestril peveč Miran 
Rudan. 

Tomaž Ajd 

Uč enči in uč itelji OS  Minke Namestnik - Sonje vsako 
leto kar nekaj č asa namenimo urjenju igralskih, 
pevskih, plesnih in s e kaks nih spretnosti. Sad trdega 
dela je vsakoletna s olska prireditev, ki si jo zaradi 
manjs ih s olskih prostorov obič ajno lahko ogledajo le 
najoz ji sorodniki uč enčev. V letos njem letu je med 
nami dozorela misel, da pois č emo več ji prireditveni 
prostor in svoje delo predstavimo s e komu. Tako 
smo v Sloms kovem domu v Slovenski Bistriči 

pripravili dobrodelno prireditev z 
naslovom To sem jaz, ki je bila v 
sredo, 15. maja, z zač etkom ob 
17. uri. S prireditvijo smo se z eleli 
predstaviti s irs emu sočialnemu 
okolju in dokazati, da s 
predanostjo in strokovnim delom 
ter ustreznimi spodbudami 
zmoremo veliko. Res je, da nas o 
s olo obiskujejo uč enči z laz jo, 
zmerno, tez jo in tez ko motnjo v 
dus evnem razvoju, vendar ravno 
ti uč enči kljub svoji drugač nosti 
premorejo veliko talentov na 
različ nih področ jih 
udejstvovanja. Vsak dan stopajo 
po poti, ki ni ne ravna in ne lahka. 
Na poti do čilja sreč ujejo veliko 
ovir in preprek. Vsak dan znova 

potrebujejo spodbude, potrditve in pomoč , da skupaj 
z njihovimi stars i in uč itelji najdejo pravo pot. Pot, ki 
jih bo popeljala do z elenega uspeha. Z elimo si, da bi 
nas ljudje iz nas e okoliče tudi ob pomoč i prireditev, 
kakrs na je bila ta, bolje spoznali in nam pomagali pri 
doseganju č im bolj kakovostne obravnave otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Katja Sagadin 

Dobrodelna prireditev To sem jaz 

Foto: arhiv OS  Minke Namestnik - Sonje 

Foto: arhiv OS  Minke Namestnik - Sonje 
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Sklopi aktivnosti so naslednji: 
Učilnica v naravi: Uč enči 
pomagajo pri nač rtovanju in 
urejanju naravoslovne uč ilniče ob s oli z izborom, 
nač rtovanjem in zasaditvijo rastlin, pripravo gred in 
nego rastlin, nato pa predelavo zelis č  in plodov, ki 
rastejo na nas em vrtu. Vsi otroči nimajo te moz nosti 
doma, zato je pomembno, da jim privzgojimo 
pozitiven odnos do kulturne zapus č ine v obliki 
plodne zemlje. 
Sobivam z naravo: Uč enči spoznavajo pomen 
samooskrbe za z ivljenje. Naravno simbiozo 
odkrivamo skozi č ebelnjak, sadovnjak, vinograd, 
gobarstvo, lovstvo in podobno. 
Lokalna kulinarika: Uč enči usvajajo spretnosti 
uporabe pridelkov z domač ega vrta oziroma 
naravoslovne uč ilniče in iz naravnega okolja. 
Pripravljamo tradičionalne jedi, znač ilne za nas e 
domač e okolje, č aje in mazila iz zelis č  z nas ega vrta. 
Raziskovanje našega ožjega okolja – vznožja 
Pohorja: Bliz ina obronkov Pohorja nam ponuja 
mnoge iztoč niče za raziskovanje nas e oz je okoliče, ki 
jo marsikdo s e premalo pozna. Uč enči imajo 
priloz nost spoznavati kamnine, vodovje in rastje v 
nas em okolju skozi pohode po okolis kih gozdnih 
poteh in pri tem spoznavajo lokalne obrti in 
dejavnosti. 
Tradicija na Bistriškem: Z uč enči obujamo 
nekatere stare in z e skoraj pozabljene obič aje in 

pokliče in jim omogoč amo podo-
z ivljanje lokalne kulturne dedis č ine. 
Mladi raziskovalci: V naravoslovni 

uč ilniči na prostem smo vzpostavili vremensko 
postajo z različ nimi merilniki, ki jih uč enči 
spremljajo in analizirajo skozi letne č ase. 
Raziskovalne počitnice: Taks ne poč itniče uč enčem 
omogoč ajo aktivno prez ivljanje prostega č asa. 
Uč enči lahko izbirajo med astronomskimi več eri, 
orientačijskimi pohodi, fotografskimi delavničami in 
moz nostjo udelez be na dvodnevnem poletnem 
raziskovalnem taboru. 
Čilj projekta je zadovoljitev individualnih potreb 
uč enčev in ob tem okrepitev sposobnosti odzivnosti 
s ole na spremembe lokalnega okolja. Ponujene 
aktivnosti skozi praktič no naravnane aktivnosti 
krepijo sočialne kompetenče, kulturno zavest in 
izraz anje ter prispevajo k ohranjanju lastne tradičije. 
Preprič ani smo, da bo zabavno druz enje kot tudi 
skupno ustvarjanje, odkrivanje zanimivega in 
novega, praktič no delo z naravnimi materiali in delo 
v naravnem okolju dobrodos la obogatitev 
popoldanskega, sobotnega in poč itnis kega č asa 
uč enčev, zato se veselimo uresnič evanja programa 
s e v prihodnjem s olskem letu. 
 
 

Anja Črešnar in Andreja Krampl, 
vodji projekta Popestrimo s olo 

Foto: Pohod po Bojtinski uč ni poti 

Nazaj k naravi 

»V času tehnološkega napredka in hitrega 
tempa življenja velikokrat pozabimo na svoje 
korenine. Projekt Popestrimo šolo, ki ga delno 
financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, smo zato zasnovali na osnovi 
lokalnega naravnega in urbanega okolja, 
znotraj katerega se učenci vključujejo v 
praktično naravnane aktivnosti.« 
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Franc Pinter - Ančo  
»Šport te potegne ven« 

Franč Pinter - Anč o je s portnik invalid, vrhunski 
streleč, dobitnik več  medalj v streljanju na 
paraolimpijskih igrah, treh srebrnih in ene bronaste. 
Bil je tudi svetovni in evropski invalidski prvak. 
Franc, lahko rečemo, da je letošnja sezona za vas 
že uspešna. Na tekmi za svetovni pokal v 
Szceszinu na Poljskem ste v svoji najboljši 
disciplini R1 z zračno puško stoje dosegli nov 
svetovni rekord. V finalu ste premagali tudi 
vrhunska nemška strelca. 
To je bil moj prvi letos nji nastop za svetovni pokal, 
zato me je uspeh pozitivno presenetil. V 
pripravljalnem obdobju ponavadi rezultati s e niso 
vrhunski. Ta svetovni rekord po novih pravilih je 
zelo dober, saj znas a 618,4 in v povpreč ju kar 10,3 
na strel. Tudi sičer mi je tekma odgovarjala. Ker je 
bilo strelis č e v s portni dvorani za atletiko, je bilo 
dovolj toplo. In na konču rezultat ni izostal.  
Dobro formo ste potem potrdili na naslednji 
tekmi svetovnega pokala v Turčiji. 
Ja, v Antyaliji sem se v treh disčiplinah uvrstil v 

finale. V padajoč ih tarč ah sem bil č etrti, v boju za 
bronasto medaljo mi z al ni uspelo. V disčiplini R1 
sem bil najprej drugi, za svojim rezultatom sem 
zaostal za 1,8 kroga, v finalu pa sem osvojil sedmo 
mesto, sedmi sem bil tudi z zrač no pus ko stoje. Nova 
mednarodna strelska pravila so nekoliko drugač na, 
bolj zanimiva. Osnovni del očenjujemo po 
dečimalkah, v finalu pa prvih osem tekmovalčev 
strelja za konč no uvrstitev. Finale poteka na 
izpadanje, pri osemnajstem strelu ostaneta le dva 
najboljs a. Menim, da je taks en sistem bolj privlač en 
za gledalče. 
Glede na povedano vam motivov ne primanjkuje. 
Lahko torej pričakujemo, da boste nastopili še 
na eni paraolimpijadi? 
To je zagotovo izziv, čilje imam zastavljene s e do Ria. 
Č e bo zdravje, ne bo problema, saj so trenutni 
rezultati konkurenč ni za doseganje prvih treh mest 
na največ jih tekmovanjih. 
Na dosedanjih paraolimpijskih igrah ste osvojili 
tri srebrne in eno bronasto medaljo. Če bi se 
morali odločiti v tem trenutku, katera vam je 
najbolj pri srcu? 
Pravzaprav vse s tiri, ampak najljubs a mi je s e vedno 
prva iz Sydneyja leta 2000, kjer sem bil 20 minut 
svetovni rekorder, nato pa me je Koreječ, ki mu 
pravimo Pingpong, prehitel za dva kroga. Zelo mi je 
pri srču tudi zadnja medalja iz Pekinga, ker sem se s 
s estega mesta prebil na tretje. 
Izmed najbolj pomembnih tekmovanj vas 
najprej čaka evropsko prvenstvo, ki bo oktobra 
letos v španskem Alicanteju; to je tudi glavni cilj 
letošnje sezone. 
Čilj je finale, pripravljal se bom s e vse leto. Do 10. 
avgusta moram zaključ iti s svojimi dopusti, potem 
pa bom č ez poletje delal in delal. Č e bom pridobil 
dodatni denar, bi rad nastopil s e na tekmi 
svetovnega pokala na Tajskem, kjer bo konkurenča 
izjemno moč na. Nastopili bodo namreč  tudi vsi 
najboljs i azijski strelči. 
Do svojega 24 leta ste preživljali svojo mladost, 
kakor jo preživljajo vsi mladostniki. Nato pa se 
je zgodilo, leta 1977 ste v prometni nesreči z 
osebnim avtomobilom utrpeli poškodbo 
hrbtenice – postali ste paraplegik. Kako se 
spominjate tega nesrečnega dogodka?  
Joj, to je z e zelo daleč  nazaj, tako da sem z e skoraj 
pozabil. Bil je velikonoč ni ponedeljek, 11. aprila sem 
se peljal s S martnega proti domu. Po dez ju je bil na 
čestis č u pesek, voz nja je verjetno tudi bila nekoliko 
prehitra. Nisem bil pripet z varnostnim pasom, zato 
sem padel iz avtomobila. Poslediča je bil zlom 
hrbteniče, od takrat je stanje taks no, kot pač  je.  

Foto: arhiv Franča Pinterja 

Tomaž Ajd 
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Ravno šport vam je pomagal pri ugotovitvi, da 
invalidnost ni tako strašna, če imaš osebne cilje. 
Le štiri mesece po poškodbi ste namreč prvič 
nastopili na uradnem tekmovanju paraplegikov 
v atletiki na Kodeljevem v Ljubljani.  
Ja, tudi jaz pravim, da te s port potegne ven, lahko se 
zač nes  gibati in opravljati dnevne dejavnosti. S 
streljanjem sem se zač el ukvarjati leta 1982, ko so v 
nekdanji Jugoslaviji prirejali male paraolimpijske 
igre. Resno sem zač el streljati leta 1991, takrat sem 
bil tudi uspes en v kvalifikačijah za paraolimpijske 
igre v Barčeloni. Treniral sem tudi po dvakrat na 
dan, sedaj pa zaradi izkus enj vadim le enkrat na dan, 
s tirikrat do petkrat na teden. Poleg tega opravim s e 
skupne priprave v Ljubljani, ki jih vodi Polona Sladič  
s pomoč jo Ales a Kosmač a. Polona je trenerka, ki zna 
predvsem zelo dobro delati z ljudmi in je zelo 
pripomogla k mojim dosedanjim rezultatom. Je pa 
tudi res, da je največ  odvisno od materiala, ki ga ima 
na voljo, mislim, da je v meni nas la kar dober 
material. 
Slovenska Bistrica postaja občina po meri 
invalidov. S projektom bo invalidom poskušala 
omogočiti čimbolj kakovostno življenje. Kot 
kakšna ocenjujete tovrstna prizadevanja? 
To je zelo pozitivno. Ves svet si prizadeva, da bi 
pomagal gibalno oviranim oziroma vsem invalidom 
pri vključ evanju v normalno z ivljenje. Bistris ka 
obč ina je dobra obč ina, tudi projektna ekipa, v kateri 
sodelujem tudi sam, dela zelo dobro. Je pa res, da 
sedaj malo manj sodelujem, ker se pripravljam na 
tekmovanja in zaradi taks nih obremenitev nisem 
stoodstoten pri treningih. Upam, da bo obč ina nas la 
sredstva za najbolj kritič ne zadeve, tudi za dvigalo 
na obč ini. Zaradi č lovekovega dostojanstva je prav, 
da prides  do č loveka oziroma da nekdo pride k tebi. 
To je povsem drugač en obč utek. Tako tudi laz je 
predstavis  svoje z elje oziroma tez ave. Seveda je to 
povezano z denarjem, tega pa ni dovolj. 
Na nedavni okrogli mizi smo slišali, da invalidi 
vse prevečkrat ostajajo doma in se smilijo sami 
sebi. 
To je odvisno od okolja, v katerem z ivijo. Nekateri so 
pač  taks ni, da potem ko se jim zgodi nesreč a, 
ostanejo doma, ker jim je nerodno iti ven. Ne vem, 
mogoč e smo tudi Slovenči drugač ni. Ne znamo 
komuničirati in nismo tako odprti. Zato se nekateri 
zaprejo med s tiri stene. Najbolj je odvisno od 
domač ih in posameznika, ki postane invalid. Pri 
mariborskem drus tvu paraplegikov severne 
S tajerske imamo dobro ekipo, ki sodeluje tudi z 
ostalimi drus tvi v Sloveniji. Sičer pa je projekt 
Obč ina po meri invalidov pomemben tudi zaradi 

ozaves č anja ljudi. Največ  tez av je pri zasedanju 
parkirnih mest, namenjenih invalidom, in pri 
klanč inah. Kljub temu se stvari izboljs ujejo in je 
ozaves č enost z e kar dobra.  
Kako vam sicer lokalna skupnost pomaga na vaši 
športni poti in kako je s pridobivanjem 
sponzorjev? 
Vesel sem, da mi obč ina pomaga po najboljs ih 
moč eh. Vselej mi na pomoč  priskoč i pri tekmah. Tudi 
sponzorji in donatorji me le redkokdaj zavrnejo. To 
mi zelo veliko pomeni, ker s portno z ivljenje ni 
počeni. Č e hoč es  delati vrhunsko, potrebujes  denar. 
Za nas gibalno ovirane je to s e več ji problem, namreč  
kamorkoli gres , potrebujes  dodatne stvari. Sem zelo 
zadovoljen in upam, da bo tako s e naprej; ob tej 
priloz nosti se vsem zahvaljujem. 
Kako pa kaže urejanje statusa vrhunskih 
športnikov invalidov v primerjavi z ostalimi 
vrhunskimi športniki? 
To je zač etek novega obdobja. Po olimpijskih igrah v 
Londonu naj bi status s portnika invalida, svetovnega 
ali mednarodnega razreda, prav tako finančirala 
drz ava ali lokalna skupnost. Nekaj je z e narejenega, 
vendar osebno s e nimam nič  od tega. Upam, da bodo 
to uredili, da se bom lahko v miru pripravljal na 
tekme in da ne bom več  odvisen samo od svoje 
pokojnine. Tako bi se morda v prihodnje lahko 
posvetil tudi trenerskemu delu. Mladi, s katerimi 
sem mnogokrat na strelis č u v Slovenski Bistriči, so 
veseli, da sem z njimi. Tudi moj sin je zač el trenirati 
in dobro strelja; na zadnjem drz avnem prvenstvu v 
Čerkniči je bil drugi. Poleg tega so čičibani Strelskega 
drus tva Impol osvojili naslov drz avnih prvakov in 
postavili slovenski rekord. Zač etek je dober in 
menim, da kar se dobro zač ne, se lahko tudi dobro 
konč a. 
 
 

Tomaž Ajd  

Foto: arhiv Franča Pinterja 



Stran 22                     Vzgoja in izobraževanje, RIC           Informator, junij 2013 

Tomaž Ajd 

Luka Govedič, mladi genij z 
Osnovne šole Pohorskega 
odreda 
 
Na Osnovni s oli Pohorskega odreda Slovenska 
Bistriča so izjemno ponosni na svojega uč enča Luko 
Govedič a. Osmos oleč je namreč  v tem s olskem letu 
prejel kar tri drz avna priznanja, na tekmovanju v 
matematiki in astronomiji je zmagal, v fiziki pa je bil 
drugi. Drus tvo matematikov, fizikov in astronomov 
je mladim genijem priznanja podelilo na prireditvi 
Bistroumni 26. maja v Čankarjevem domu v 
Ljubljani. 
Luka, kaj ti pomenijo ta priznanja? 
»Pomenijo mi veliko, ker me ta področ ja zelo 
zanimajo. Pravzaprav sem razmis ljal, da sem dober, 
zdaj se je to tudi potrdilo. V tistem, kar te zanima, si 
ponavadi tudi najboljs i.« 
Priznanja si prejel na prireditvi Bistroumni, ki so 
jo popestrili z zanimivim programom. 
»Ja, bilo je zelo zanimivo. Moram povedati, da prečej 
bolje kot lani. Lani so samo podelili priznanja, letos 
pa je bil program bolj pester. Ogledali smo si film o 
slovenskem astrofiziku Anz etu Slosarju, ki je dobil 
tudi uradno nagrado ameris kega ministrstva. Pri 
svojem delu je namreč  zelo uspes en. Zabaval nas je 
matematik, ki je tudi stand up komik. Potekala je 
nagradna igra, na tez ko vpras anje nas je več ina 
pravilno odgovorila. Gostje iz His e eksperimentov pa 
so izvedli nekaj zanimivih poskusov.« 
 

 
 

Kako si se pripravljal za ta tekmovanja? Kdo so 
bili tvoji mentorji? 
»Pri matematiki je bila moja mentoriča Darja Rotar, 
pri fiziki in astronomiji pa Valentin Stras ek. 
Pripravljal sem z nalogami s prejs njih tekmovanj in z 
drugim gradivom, predvsem knjigami. Mentorji so 
mi priskrbeli vse naloge, brez katerih bi tez je uspel.« 
Glede na povedano verjetno naravoslovju tudi v 
prostem času namenjaš precej pozornosti? 
»Kar. Veliko pa se ukvarjam tudi s s portom. 
Treniram nogomet, poleg tega igram tudi tenis in 
kos arko ter kolesarim in plavam.« 
Zdaj pa po resnici. Koliko časa se učiš za šolo? 
»Veliko mojih sos olčev mi ne bo verjelo, ampak res, 
več inoma samo pred testi. Č e je snov tez ja, pa tudi 
nekaj dni prej.« 
Že veš, na katero srednjo šolo se boš vpisal? 
»Na II. gimnazijo v Mariboru, o smeri s tudija pa se s e 
nisem odloč il. Malo bolj me privlač ita fizika in 
astronomija, matematika so več inoma gola s tevila. 
Raje imam kaj bolj konkretnega.« 

Turistični podmladki tokrat 
prvič na Trgu svobode  
 
23. maja so se na Trgu svobode v Slovenski Bistriči 
predstavili turistič ni podmladki z devetih osnovnih s ol 
bistris ke, poljč anske, makolske in oplotnis ke obč ine, 
Srednja s ola Slovenska Bistriča in Vrteč Otona Z upanč ič a. 
7. medobč insko sreč anje, Tkanje prijateljstva z nitkami 
turizma, so organizirali Obč ina Slovenska Bistriča, 
Razvojno informačijski čenter in Medobč inska turistič na 
zveza Slovenska Bistriča. Bistris ki osrednji trg je tistega 
č etrtkovega popoldneva bil podoben mravljis č u. Mladi, ki 
so raziskovali posebnosti in znač ilnosti domač ega kraja, 
od kulinarike do jezika, so svoje delo predstavili na 
stojničah, ga obogatili s plesnimi folklornimi vloz ki, 
dis alo pa je tudi po dobrotah domač ih kuhinj. Pogled na 
z iv z av, vznesenost, ki so jo vtkali č lani turistič nih 
kroz kov v svoje delo in na konču v predstavitev, je dobra 
potrditev, da smo na pravi poti in da bogastvo 

raznolikosti pokrajine od Pohorja do Boč a ne bo zamrlo, 
saj bo tudi mladi rod nadaljeval delo turistič nih 
zanesenjakov. Turistom lahko veliko pokaz emo, le 
skrivati ne smemo svojega bogastva.  Taks no sreč anje je 
verjetno presenetilo marsikaterega obiskovalča. S e bolj, 
ker si ga je lahko ogledalo veliko več  ljudi, kot bi si ga 
sičer, č e bi bilo v zaprtem prostoru. S e bolj pa so 
presenetili č lani domač e glasbene skupine Jebe'la česta. 

 
 

Alenka Milanović 

Foto: Edi Grobler 
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Odlični dosežki učencev 
Glasbene šole Slovenska 
Bistrica  

 
Na tekmovanju, v organizačiji Zveze glasbenih s ol 
Slovenije, na katerem so tekmovali uč enči iz 18 
glasbenih s ol, je bilo tudi deset uč enčev Glasbene 
s ole Slovenska Bistriča. Regijsko tekmovanje je 
potekalo 13.,14, in 15. februarja 2013 v Mariboru, 
Ormoz u in na Ptuju v različ nih starostnih skupinah 
klavirja, flavte, klarineta, saksofona, petja in 
komornih skupin trobil. Zlato priznanje, dosez eno na 
regijskem tekmovanju, je pogoj za sodelovanje na 
drz avnem tekmovanju, ki je bilo meseča marča 2013 

na glasbenih s olah na Dolenjskem. Na drz avno 
tekmovanje se je uvrstilo kar sedem »zlatih« 
Bistrič anov. 
MEDNARODNA TEKMOVANJA 2013 
Zlate plakete: 
Domen Krajnč – harmonika; mentoriča: Radmila 
Bikič  Magdič ; mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev v Idriji 
Pika Drstvens ek – harmonika; mentoriča: Radmila 
Bikič  Magdič ; mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev v Idriji 
Blaz  Brglez – kitara; mentoriča: Kristina Marjanovič ; 
mednarodno tekmovanje v Poreč u, Hrvas ka 
Alen Barbirič  – harmonika; mentor: Peter Skrbis ; 
mednarodno tekmovanje, Beltinči 
Blaz  Brglez – kitara; mentoriča: Kristina Marjanovič ; 
mednarodno tekmovanje, Dnevi kitare Krs ko 2013 
Mas a Fres er – klavir; mentoriča: Mateja Pleters ek; 
mednarodno tekmovanje JPD GČ LIBIRUS 
Srebrne plakete: 
Ditka Zaloz nik – čitre; mentoriča: Irena Zdols ek; 
mednarodno tekmovanje SVIREL 
Tjas a Vrs eč – klavir; mentoriča: Mateja Pleters ek; 
mednarodno tekmovanje JPD GČ LIBIRUS 
Bronaste plakete: 
Samo Krajnč – klavir; mentoriča: Natalija 
Demiyanenko; mednarodno tekmovanje JPD GČ 
LOBIRUS 
 

Ignac Pančič, v. d. ravnatelja 
Glasbene s ole Slovenska Bistriča 

 

Rezultati regijskega tekmovanja 
Zlata priznanja: 
Hana Pis ek – flavta (1/A); mentoriča Bojana Rojko in korepetitorka 
Barbara S kof 
Vita Z olek – flavta (1/A); mentoriča Franja Gomaz Jamnik , 
korepetitorka Tadeja Mlakar 
Kristina Auer – flavta (1/B); mentoriča Bojana Rojko, korepetitorka 
Barbara S kof 
Tilen Poz gan – klarinet (1/B); mentor Andrej S mon, korepetitorka 
Mateja Pleters ek 
Zala Rojs – saksofon (1/B); mentor Matjaz  Lorenči, korepetitorka 
Tadeja Mlakar 
Vesna Godeč – saksofon (1/B); mentor Andrej S mon, korepetitorka 
Mateja Pleters ek 
Trobilni kvartet GS  SB v zasedbi Klavdijo Kukovič  – trobenta, Luka 
Haloz an – trobenta, David Breč ko – pozavna, Jure Jozič  – eufonij, pod 
mentorstvom Valterja Kukovič a 
Srebrno priznanja: 
Neli Koren – flavta (1/Č); mentoriča Franja Gomaz Jamnik, mentoriča 
Tadeja  Mlakar 
Bronasti priznanji: 
Neli Prosenak – klavir (1/A); mentoriča Barbara S kof 
Lara Pulko – klavir (1/A); mentoriča Barbara S kof 

Na državnem tekmovanju so dosegli: 
srebrno priznanje: Zala Rojs, Tilen Poz gan in Hana Pis ek; 
bronasto priznanje: Vita Z olek, Katarina Auer, Vesna Godeč in 
Trobilni kvartet 

VSI NASTOPAJOČI BALETNE PRODUKCIJE BALETNE ŠOLE GŠ SB  (Foto:  Foto Čerič) 
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Bistriški srednješolci 
kakovost dokazujejo tudi 
na tekmovanjih  
 
Dijaki Srednje s ole Slovenska Bistriča so tudi v 
s olskem letu 2012/2013 osvojili vrsto priznanj na 
različ nih področ jih. S e posebej se je izkazala  
sedmeriča: 

Nika Petelinšek, 1. b (zlato pri matematiki in iz 
znanja o sladkorni bolezni, srebro pri kemiji in bron pri 
logiki) 

David Mlakar, 2. b (bron pri biologiji in kemiji ter 
srebro iz naravoslovja) 

Sebastjan Skrbinšek, 2. a (srebro pri matematiki 
in bron pri fiziki) 
»Priznanja so zame plač ilo za ves moj trud, ki ga vlagam 
v tekmovanja. Dajejo mi motivačijo in spodbudo, hkrati 
pa so potrdilo, da sem se glede nadaljnjega s olanja po 
srednji s oli oziroma s tudija pravilno odloč il. V prihodnje 
se bom tovrstnih tekmovanj s e vedno udelez eval in upal, 
da dosez em dobre oz. s e boljs e rezultate.« 

Domen Krošel, 3. b 
(mednarodni projekti, pod-
predsednik dijas ke skupnosti, 
vodenje prireditev) 
»Pogosto povezujem razne 
proslave, prireditve, nastopam 
s pevskim zborom, sodelujem 
pri dramskem kroz ku, 
filmskem kroz ku kot igraleč, 
kdaj kaj zrečitiram, sem č lan 
Prostovoljnega gasilskega drus tva Videz  in s portnega 
drus tva, podpredsednik s olske dijas ke skupnosti, č lan 
sveta Dijas ke organizačije Slovenije, zelo rad potujem, 
zato sem se v lanskem letu tudi prijavil na trimeseč no 
izmenjavo s sičilijanskimi dijaki in lansko poletje za tri 
tedne v sklopu programa mladih voditeljev srednje 
Evrope, ki ga finančira US Department of State's, ods el v 
Ameriko in pozneje na Alumni seminar v Beograd. Po 
programu smo trije slovenski dijaki iz Ilirske Bistriče in 
Slovenske Bistriče ustanovili skupino We Belive oz. 
Verjamemo, v sklopu katere smo organizirali 
humanitarno zbiranje sredstev za obalno zavetis č e nad 
Koprom, in sičer tako, da smo priskrbeli material in 
izdelali ter oblikovali svoj koledar, ki smo ga pozneje s 
pomoč jo prostovoljčev dobro prodali.« 

Žan Tomazini, 4. b 
(srebro pri matematiki, 
drz avni in mednarodni 
dosez ki v s ahu) 
»Bliz je so mi tehnič na 
področ ja, predvsem 
fizika in matematika, 
zato sem se tudi vpisal 
na s tudij elektro-
tehnike. Kljub prihaja-
oč emu s tudiju si z elim 
nadaljevati s s ahom in 
uresnič iti svoj čilj – 
postati s ahovski vele-
mojster.« 

Vanja Rakuša, 3. b 
(zlato iz s pans č ine) 
»V tem s olskem letu sem 
presegla vsa prič akovanja in 
zastavljene čilje. Postala sem 
7. najboljs a govorka 
s pans č ine med srednjes olči, 
saj sem osvojila zlato 
priznanje na drz avnem 
tekmovanju Dilo en espanol. 
Navdus ilo me je tudi dejstvo, 
da sem pri esejski nalogi, ki 

jo je očenila naravna govorka s pans č ine iz Ekvadorja, 
zbrala vse toč ke, kar ni uspelo niti najboljs i tekmovalki. 
Ta izjemen dosez ek jemljem kot dragočeno izkus njo in 
potrditev mojega znanja, ki mi bo pris lo s e kako prav 
tudi na moji nadaljnji izobraz evalni poti.« 

Lučka Goričan, 4. a 
(srebro za film pri slovens č ini, 
delo v dijas ki skupnosti, 
prostovoljstvo …) 
»Kot je nekoč  dejal Brian Tračy: 
'Naredite mojstrovino iz svojega 
z ivljenja,' se tudi jaz trudim, da 
bo nekoč  nastala moja. 
Obogatim jo s fotografijo, 
snemanjem filmov, obis č em 
dom dr. Joz eta Potrč a, pomagam 
v okviru leo dobrodelnega kluba, prav tako kot del 
mednarodne iničiative Rdeč ega kriz a Mladi za boljs i 
svet, napis em kaks en č lanek za č asopis in s e in s e. Upam, 
da ko se bom č ez nekaj let ozrla nazaj, lahko pogledala 
svojo mojstrovino, ki bo zapolnjena s potovanji okoli 
sveta, z veliko prostovoljstva in upam z diplomo in 
uspes no sluz bo, in bila zadovoljna, da je moja 
mojstrovina toč no taks na, kot sem si jo z elela. 
Zapolnjena z dobrim in slabim, a vendar bo le moja.« 
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Kaj lahko laik naredi narobe, če ga uporabi? AED lahko varno upo-
rablja vsak, ki je bil o uporabi pouč en. Ker aparat AED pomaga skozi 
čeloten pročes oz ivljanja z glasovnimi, vizualnimi in besedilnimi spo-
roč i, ni bojazni, da bi laik s kodoval osebi, ki je doz ivela srč ni zastoj. Č e 
aparat svetuje s ok, je zelo pomembno poskrbeti, da se nihč e ne dotika 
bolnika/pos kodovanča, kajti sičer bi lahko s kodoval sebi ali osebi, ki je 
v stiku s pačientom. 

Defibrilator v vsako gasilsko 
društvo  

 
Avtomatski zunanji defibrilator ali AED je prenosna 
elektronska naprava, ki samodejno zazna motnjo 
srč nega ritma. Namenjen je tako medičinskemu 
osebju kot laikom. Defibrilačija pomeni dovajanje 
električ nega toka srč ni mis iči skozi prsno steno z 
namenom, da prekinemo srč ni zastoj. Nenadna 
zaustavitev delovanja srča in prenehanja dihanja, je 
lahko poslediča prehodnih oziroma popravljivih 
vzrokov. Z danas njim znanjem v medičini je mogoč e 
nekatere od teh vzrokov odpraviti. Č e prizadetemu v 
kritič nem obdobju po nastopu nenadne smrti 
vzdrz ujemo osnovne z ivljenjske funkčije (z zunanjo 
masaz o srča in umetnim dihanjem) in pozneje z 
dodatnimi postopki oz ivljanja ter z ustrezno oskrbo 
po uspes nem oz ivljanju, lahko ta s e 
mnogo let normalno z ivi. 

 
 
 
 
 
 
Nas a res evalna postaja pokriva pribliz no 35 tisoč  
ljudi na 368 km2 velikem terenu. Nujno pomoč  
zagotavljamo v s tirih obč inah, ki so zelo razvejane po 
ravninah in bregovih. Ker smo tako imenovana ekipa 
1B, imamo vč asih zelo velike tez ave z zagotavljanjem 
pomoč i. Ob prometnih nesreč ah si velikokrat 
pomagamo s prostovoljnimi gasilči, ki imajo 
končesijo za tehnič no res evanje, srč nih zastojev pa 
zaradi velikih razdalj in dolgih voz enj z al velikokrat 
ne moremo res iti. Prav zaradi velike poz rtvovalnosti 
in pripravljenosti, darovati svoj prosti č as za dobro 
drugih ljudi, sem najprej pomislil na prostovoljne 
gasilče. Zadal sem si nač rt, da bom na nas em terenu 
poiskal kritič ne toč ke in v njihovi okoliči nas el 

gasilski dom. Bil sem zelo prijetno preseneč en, ko 
sem ugotovil, da imamo skoraj na vseh teh toč kah 
vsaj en gasilski dom. Pris el sem do zaključ ka, da č e bi 
v gasilska drus tva namestili AED, bi bila moz nost 
prez ivetja v teh krajih veliko več ja. V ta namen so 
vsa gasilska drus tva v obč ini Slovenska Bistriča 
prejela avtomatski defibrilator LifePak Čr plus. V 
vseh desetih prostovoljnih gasilskih drus tvih se je z 
defibrilatorjem, njegovo uporabo in pravilnim 
postopkom pomoč i seznanilo z e več  kot 200 
gasilčev, ki so tudi primerno izobraz eni za pomoč  ob 
zastoju srča. Projekt pa je uspes en z e v svoji zač etni 
fazi. Pred kratkim je uspešno uporabil 
avtomatski defibrilator gasilec, ki je s svojim 
znanjem in pogumom rešil človeško življenje. 
Zasluz i si vse pohvale!  
Na konču se naj zahvalim vsem, ki so kakorkoli 
sodelovali pri projektu. Zahvala za pomoč  in 
svetovanje sega po čelotni Sloveniji in ne le v obč ino 
Slovenska Bistriča. Ne glede na to, da smo prvi v 
Sloveniji s taks no mrez o avtomatskih defibrilatorjev, 
s e s svojim s irjenjem znanja in preventivnim 
delovanjem nismo zaključ ili. Nas i nač rti so zelo 
obs irni in upamo, da nam bodo uspeli. Za zač etek bi 
radi razs irili mrez o delovanja avtomatskih 
defibrilatorjev na čelotno območ je delovanja nas e 
res evalne sluz be, torej tudi na ostale tri obč ine. 
Preprič an sem, da bo ta projekt res il marsikatero 
z ivljenje. Nas i prebivalči si zasluz ijo hitro in 
kakovostno oskrbo, in to jim bomo z AED-ji tudi 
zagotovili. 
 

Boštjan Čavničar, dipl. zdravstvenik 

Veriga preživetja: 
1. Zgodnja prepoznava ogroz enega in kličanje pomoč i. 
2. Izvajanje temeljnih postopkov oz ivljanja (TPO). 
3. Zgodnja defibrilačija je edini č len, ki lahko vzpostavi 
ponovno delovanje srča. 
4. Oz ivljanje na vis ji ravni, ki ga izvajajo strokovnjaki 
nujne medičinske pomoč i.  

Kako deluje AED?  Sodobni avtomatski defibrilatorji 
so narejeni iz robustnih materialov, odpornih proti 
udarčem. Programirani so, da prepoznajo samo eno 
motnjo ritma, in to je ventrikularno fibrilačijo; aparat ne bo dovolil 
električ nega sunka, č e ne bo prepoznal te smrtno nevarne motnje 
ritma, tako da z njim ne moremo narediti nobene s kode bolniku. 
Vgrajen ima tudi slovenski modul, zato laika tudi glasovno usmerja. Z 
njim se lahko defibrilira tudi v dez ju, pogoj je samo to, da mora biti 
prsni kos  suh, se pravi obrisan, preden se nalepijo samolepilne 
elektrode, prek katerih se dovaja električ na energija. 

V primeru, da ste prič a srč nega zastoja, nemudoma poklič ite regijski 
čenter na s tevilko 112 in upos tevajte navodila dispeč erja. Nikar ne 
bodite preseneč eni, č e bodo pred res evalnim vozilo na kraj dogodka 
pris li gasilči v čivilnih oblač ilih in avtomatskim defibrilatorjem. Takrat 
se umaknite in prepustite, da delajo to, kar znajo.  
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60 let prostovoljnega 
krvodajalstva v Sloveniji 
 
Pred s estdesetimi leti, 9. 
marča 1953, je bila v Zagorju 
ob Savi na pobudo rudarjev v 
organizačiji Rdeč ega kriz a 
Slovenije organizirana prva 
prostovoljna krvodajalska 
akčija v Sloveniji. Od takrat 
dalje Rdeč i kriz  Slovenije 
redno organizira 
krvodajalske akčije in 
motivira krvodajalče za 
darovanje krvi. Z Zakonom o 
Rdeč em kriz u Slovenije iz 
leta 1993 je drz ava Rdeč emu 
kriz u Slovenije podelila javno 
pooblastilo za izvajanje te 
dejavnosti. Humanost in 
solidarnost krvodajalk in 
krvodajalčev, ki po nač elu 
prostovoljnosti, anonimnosti 
in brezplač nosti darujejo kri, 
se je kljub druz benim 
spremembam s irila in je 
postala ter ostala najbolj mnoz ič na solidarnostna 
akčija drz avljanov in drz avljank Republike Slovenije. 
Krvodajalstvo v Sloveniji je opredeljeno kot humano 
dejanje, kot gibanje za z ivljenje in odraz najvis je 
solidarnosti med ljudmi. Rdeč i kriz  Slovenije je edina 
humanitarna organizačija v Republiki Sloveniji, ki 
ima javno pooblastilo za organiziranje krvodajalskih 
akčij. Dnevno mora darovati kri v Sloveniji 400 
krvodajalk in krvodajalčev, da zadostimo potrebam 
zdravstva. V Območ nem zdruz enju Rdeč ega kriz a 
Slovenska Bistriča letno povpreč no daruje kri 2500 
krvodajalk in krvodajalčev z območ ja obč in 
Slovenska Bistriča, Oplotniča, Poljč ane in Makole, 
kar pomeni 1125 litrov krvi letno. Delez  
krvodajalčev na s tevilo prebivalčev je 7,40 odstotka. 

S tevilo krvo-
dajalk in krvo-
dajalčev ne 
upada. 
Pomembno je 
več anje s te-
vila tistih, ki 
prvič  darujejo 
kri. Leta 2012 
jih je bilo 244. 
V Sloveniji 

letno povpreč no daruje kri 100.000 krvodajalk in 
krvodajalčev, kar pomeni 45.000 litrov krvi letno. 
 Območ no zdruz enje Rdeč ega kriz a Slovenska 

Bistriča organizira prostovoljne krvodajalske 
akčije od leta 1953. V zač etku je bila 
krvodajalska akčija samo v Slovenski Bistriči. 
Pozneje so bila organizirana s e odvzemna mesta 
na Pragerskem, v Poljč anah, Oplotniči, Makolah, 
na Keblju, S martnem na Pohorju in Tinju. Tako 

je s e danes. Letno je organiziranih 18 rednih 
krvodajalskih akčij. Leta 1953 je kri darovalo 53 
krvodajalk in krvodajalčev, leta 1985 1674, leta 
1995 1855, leta 2005 2161, leta 2010 2300 in leta 
2012 2653. Odvzem vrs ijo delavči Čentra za 
transfuzijsko medičino Univerzitetnega klinič nega 
čentra Maribor.  

Območ no zdruz enje Rdeč ega kriz a Slovenska Bistriča: 
Janko Predan, dr. med., predsednik 

Marija Bračič, sekretarka 

VSI LJUDJE SMO POTENCIALNI DAROVALCI 
IN PREJEMNIKI KRVI! 
Pridruz ite se veliki druz ini krvodajalk in 
krvodajalčev v Sloveniji! Zahvala bo obč utek, 
da ste pomagali res iti č loves ka z ivljenja, 
pomagali ljudem ozdraviti. 
Kdo lahko daruje kri? 
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo vsaj 
50 kg. Zač asno se odsvetuje odvzem krvi 
nekaterim rizič nim skupinam, npr.: 
odvisnikom od alkohola in drugih 
prepovedanih drog. Kri mora biti varna za 
tistega, ki jo bo prejel. Z enske lahko darujejo 
kri vsake s tiri meseče, mos ki vsake tri meseče. 
Na krvodajalsko akčijo ni treba priti tes č ; 
priporoč a se zauz itje nemastnega obroka, npr. 
kruha z marmelado, č aja ali sadnega soka. 
Kaj ob odvzemu krvi še izvemo?  
Vsakega krvodajalča testirajo na povzroč itelje 
hepatitisa in nekaterih spolno prenosljivih 
bolezni (HIV, sifilis). 

SPOŠTOVANE KRVODAJALKE IN KRVODAJALCI,  
SPOŠTOVANE SODELAVKE IN SODELAVCI RDEČEGA KRIŽA! 
Ob 150-letniči svetovnega gibanja Rdeč ega kriz a, 60-letniči 
prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji, ob 4. juniju – sloven-
skem dnevu krvodajalstva, in 14. juniju – svetovnem dnevu 
krvodajalčev, vam č estitava in se zahvaljujeva za vas  prispevek. 
S solidarnostjo in aktivnim udejstvovanjem s irite ideje, na kate-
rih temelji svetovno gibanje Rdeč ega kriz a. 
Spos tovane krvodajalke in krvodajalči, vas a nesebič na ljubezen 
do soč loveka, ki se izraz a v darovanju krvi, res uje z ivljenja in 
vrač a zdravje. S pomoč jo vseh krvodajalk in krvodajalčev v 
Sloveniji ohranjamo samozadostnost preskrbe z zdravo krvjo. 
Vse vas, ki s e niste darovali krvi in ste zdravi, prijazno vabiva v 
nas e vrste. Pridobite si izkus njo, kaj pomeni darovati del sebe 
in zagotoviti kri – ne le drugim, tudi sebi, č e bi bilo potrebno.  

DAROVANJE ORGANOV: SLOVENIJA 
TRANSPLANT – PROJEKT DAROVALEČ 
Darovanje organov ali tkiv pomeni: 
-da smo res ili z ivljenje na smrt bolnemu 
srč nemu bolniku, pljuč nemu bolniku ali bolniku 
z odpovedjo jeter, za katerega danas nja 
medičina ni imela več  druge res itve kot 
presaditev; 
-da smo ledvič nemu bolniku, ki je bil ure in 
dneve vezan na aparat – umetno ledvičo – 
pomagali, da z ivi spet svobodno; 
-da smo pomagali marsikateremu bolniku vrniti 
vid … 
Območ no zdruz enje Rdeč ega kriz a Slovenska 
Bistriča je pooblas č eneč za zbiranje pristopnih 
izjav darovalčev. Č e se odloč ite za darovanje, se 
oglasite v pisarni Območ nega zdruz enja Rdeč ega 
kriz a na Partizanski uliči 21 v Slovenski Bistriči, 
da izpolnite in podpis ete pristopno izjavo 
darovalča. Opredelitev za darovanje je zapisana 
na kartiči zdravstvenega zavarovanja. 

Jože Kos s Kostanjevca, 
Zdravko Širec iz Kočna ob 
Ložnici, Anton Košič s 
Križnega Vrha in Branko 
Lunder s Spodnje Polskave so 
kri darovali več kot 100-krat. 
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90 let PGD Šmartno 
na Pohorju 

 
Prostovoljno gasilsko drus tvo S martno na Pohorju 
letos praznuje 90 let delovanja.  
Zač etki gasilstva na S martnem segajo v leto 1923. V 
stari s oli se je 15. junija zbrala ugledna drus č ina z 
namenom, v kraju ustanoviti gasilsko drus tvo. Prvi 
obč ni zbor je skličal trgoveč z lesom Leopold Vors a. 
Z e naslednje leto so zgradili prvi gasilski dom, ki je 
bil lesen. Leta 1929 je drus tvo nabavilo prvo roč no 
brizgalno, deset let pozneje pa so slovesno odprli 
nov, več ji, zidani gasilski dom. Tretji, sedanji dom pa 
so postavili v letih 1971 in 1972. Velja s e omeniti, da 
so s marski gasilči leta 1980 kupili avtočisterno, ki je 
bila takrat edina taks na v takrat s e skupni obč ini 

Slovenska Bistriča.  
Č astitljiv jubilej 
bodo obelez ili 3. 
avgusta, s parado 
in proslavo. Ob 
jubileju bodo 
izdali tudi bilten.  
 

Predsednik PGD 
Šmartno na 
Pohorju Vlado 
Berdnik, ki 
drus tvo vodi od 
leta 2008, je 
povedal, da so z 
obnovo sedanjega 
gasilskega doma 
zač eli leta 2000. 
 

V PGD S martno na Pohorju je vključ enih okoli 180 č lanov. 
Uporabljajo gasilsko vozilo GVČ 16/25 (avtočisterno) in 
mos tveno vozilo. 

Gasilči S martnega so zaradi svojih tekmovalnih dosez kov 
znani tudi daleč  izven meja Slovenije. Kar trikrat zapored so 
namreč  osvojili naslov gasilskih olimpijskih prvakov. Ekipa B 
je prvič  slavila leta 2000 v daljnem finskem mestu Kuopio. 
Drugič  so zmagali leta 2005 v Varaz dinu na Hrvas kem, tretjič  
pa so prestiz ni naslov olimpijskih prvakov osvojili leta 2009 v 
Ostravi na Č es kem. Ekipa B se je tudi letos uvrstila na 
olimpijado, ki bo potekala od 14. do 21. julija v frančoskem 
Mulhousu. Pridruz ili so se jim tudi mlajs i kolegi iz ekipe A. 

Trikratni zaporedni olimpijski prvaki 

Udeleženci letošnje gasilske olimpijade (Foto: FOTO BRBRE) 
Spodaj: Mitja Furman, Tomaz  Strehar, Klemen Berdnik, Jure Pristovnik, Matej Pristovnik, Peter Peč ovnik, 
Matej Prepelič , Simon Plibers ek, Valentin Peč ovnik, Denis Podvrs nik, Borut Furman 
Zgoraj: Ivo Mlaker, Vlado Ač ko, Andrej Navers nik, Marijan Pus nik, Vlado Berdnik, Ivan S tefanič , Anton S pes, 
Ervin S tukl, Bogomir Koros eč, Branko Z igart, Dejan Kalan (vodja) 

Poveljnik  Rudi Strehar  Predsednik Vlado Berdnik 

»Do danes smo obnovili čeloten dom, nazadnje smo 
uredili fasado, letos bomo obnovili s e garaz e. Koneč 
leta 2011 smo kot prvo drus tvo v obč ini Slovenska 
Bistriča pridobili defibrilator. Da sluz i svojemu 
namenu, se je pokazalo pred kratkim, ko je nas  č lan 
res il z ivljenje krajanu in č lanu drus tva, ki mu je 
zastalo srče. V prihodnje bomo znova več  pozornosti 
namenili delu z mlajs imi tekmovalnimi enotami.« 
 
 
 
 

Tomaž Ajd 

Gasilski dom (Foto: FOTO BRBRE)  
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20 let Okteta Tinje KUD 
Otona Župančiča 
 
Zametki okteta segajo v čas po osamosvojitvi 
Slovenije. Takratni ustanovni člani so sprva 
prepevali v moškem pevskem zboru. V želji po 
resnejšem in intenzivnejšem ustvarjanju se je 
skupina pevcev pričela zbirati na dodatnih vajah. 
S časom je projekt zacvetel, nastala je resna 
zasedba in takratni pevci so se od zbora odcepili 
in ustanovili Nonet Tinje. Uradni začetek 
samostojne poti Okteta Tinje pa sega v leto 1993. 
Glavni pobudnik je bil Jože Blažič, dolgoletni 
predsednik, ki v oktetu prepeva še danes in je 
edini ustanovni član Okteta Tinje v sedanjem 
zboru. 
 
V obdobju svojega delovanja se je oktet nekajkrat 
sooč il s tez avo s tevila pevčev; to je nihalo med pet in 
devet.  
V vseh teh letih delovanja se je zapisalo kar nekaj 
dogodkov, na katerih so s svojim petjem navdus ili 
s tevilne poslus alče. Posebej ponosni so na zahvalo za 
več kratno sodelovanje na sreč anju pevskih zborov v 
Stič ni. Pot jih je pred leti zanesla tudi izven meja 
Slovenije, v S vičo, na gostovanje k slovenskim 
izseljenčem; to izkus njo si s tejejo s e posebej v č ast.  
V novejs i zgodovini je iz noneta nastal oktet, v 
zadnjem obdobju pa so skupino okrepili svez i, mlajs i 
glasovi. Starost pevčev se giblje vse od 22 pa vse do 
72 let. Poleg veselja do petja in ustvarjanja jih 
druz ita tudi dobra volja in ustvarjalni zagon. V 
trenutni zasedbi gre za zanimivo kombinačijo 

mladostne energije, zagnanosti ter hkrati zrelosti in 
izkus enj. Nad oktetom bdi predsednik Ervin S ega, ki 
je koordinator in idejni vodja okteta. Njegova desna 
roka je tako imenovani »odbor«, ki pomaga pri 
organizačiji končertov, pevskih priprav ipd. Za 
strokovno in umetnis ko vodenje skrbi Marjan 
Krajnč, ki je oktet prevzel prav v letos njem letu, ko ta 
obelez uje 20. obletničo svojega delovanja.  
Velika intenzivnost delovanja okteta se odraz a 
predvsem v zadnjih letih, saj je nanizal kar nekaj 
zanimivih tematsko raznolikih končertov – od 
več era napitnič v Gori pod lipo pri Gregorič u pa vse 
do več era, imenovanega Pridih Dalmačije, kjer so 
donele znamenite dalmatinske pesmi. Hkrati se je v 
zadnjih letih z intenzivnostjo delovanja dvignila tudi 
kakovost prepevanja, kar se odraz a v tem, da je oktet 
v letos njem letu z e drugič  zapored po kakovosti 
dosegel regijsko raven. Oktet na leto naniza okoli 20 
uradnih nastopov, v resniči pa se nastopov nabere 
prečej več  (razna praznovanja in neformalna 
druz enja). Redno se udelez ujejo raznih sreč anj 
pevskih skupin, posebej radi se udelez ijo 
vsakoletnega sreč anja v Pesniči. Pravzaprav so 
s tajerski koneč Slovenije s svojimi nastopi z e 
dodobra preč esali. Izpostaviti velja tudi uspes no 
sodelovanje s Planinskim drus tvom Slovenska 
Bistriča in s kulturnim drus tvom iz Oz balta. Naj 
dodamo s e to, da se je s priključ itvijo mlajs ih 
generačij dodobra razz ivelo tudi druz enje izven 
pevske sobe. Z e od prej je v navadi okteta druz enje 
na piknikih, po novem pa je zaz ivelo s e vsakoletno 
druz enje na raznih aktivnih poč itničah – lani so bili 
na raftingu po reki Soč i, kar bodo letos ponovili.  
 
Velika z elja je, da bi oktet ustvarjal in deloval s e 
vrsto let. Pevči okteta si moč no z elijo postopoma 
vključ evati tudi mlade generačije pevčev, s tem 
ohranjati ljudsko izroč ilo in prekrasno slovensko 
več glasno petje. S e naprej z elijo uspes no sodelovati s 
sosednjimi kulturnimi drus tvi pa tudi tkati pevske in 
prijateljske vezi z raznimi pevskimi skupinami po 
Sloveniji.  
 
 

Ervin Šega, predsednik Okteta 
Tinje KUD Otona Z upanč ič a  

Osrednja prireditev ob jubileju je predvidena za 
soboto, 16. novembra 2013, v dvorani doma 
krajanov in gasilčev na Tinju. Program se sičer s e 
oblikuje, zagotovo pa bo pestro obarvan – tako z 
izborom pesmi kot tudi z gosti. 

Zdajs njo zasedbo tvorijo naslednji č lani:  
Po glasovih: Matej Florjanč ič , Vili Pis otek (1. tenor), 
Marko Čapl, Jernej S ega (2. tenor), Ervin S ega, 
Aleksander Vladimir Lenars ič  (1. bas), Joz e Blaz ič , 
Stanko Ač ko in Alojz Mlakar (2. bas).  



Od 26. junija do 5. julija se bodo v Pionirski 
knjižnici Slovenska Bistrica za osnovnošolce, 
učence od 1. do 9. razreda, vsak delovni dan od 
10. do 13. ure odvijale USTVARJALNE DELAVNICE 
s knjigo v roki. Dobrodošli v našo družbo vsi, ki si 
tudi med počitnicami želite ustvarjanja, druženja, 
dobrih zgodb, dogodivščin, odkrivanja zakladov in 
seveda prijetnega kratkočasenja. 
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ČETRTEK, 27. 6. 2013 Ni poletja brez pisanih ribic. Tokrat bomo iz bele gline naredili veselo druščino MAVRIČNIH GLINENIH RIBIC, ki bodo služile kot pripet ali viseč okras. Vsi, ki se nam boste pridružili že prvi dan, pa boste svoje okrašene kozarce in pokrove še malo pobrusili s smirkovim papirjem in jim dodali svetleč okras. 

PETEK, 28. 6. 2013 

Delavnico bomo pričeli z bru
šenjem ribic, sledilo bo barv

anje in za 

njim novo ustvarjanje. Izdelali bomo UNIKATNE OKVIRJE Z 

OGLEDALOM. Ta nam bo v pomoč, da se bomo lahko vanj 

pogledali vsak dan in videli sebe ta
ko kot druge. Ogledalca nas 

bodo spomnila, da ne smemo pozabiti, kd
o smo 

in kako lepi smo. 

SREDA, 26. 6. 2013 

Prvi dan našega druženja bomo ustvarjali z glino. Krasili bomo 

STEKLENE KOZARCE S POKROVI, ki bodo lepa in priročna 

shramba za mnoge drobne stvari. Vsi, ki se nam boste 

pridružili, s sabo prinesite steklen kozarec s pokrovom, za vse 

ostalo bomo poskrbele knjižničarke. 

SREDA, 3. 7. 2013 

Sredo bomo pričeli z barvanjem in lakiranjem GLINENIH RIBIC in 

UNIKATNIH OKVIRJEV. Temu ustvarjanju bo sledilo razgibano, 

skrivnostno in nadvse zabavno ISKANJE KNJIŽNIH 

ZAKLADOV. Najboljše iskalce zakladov čakajo nagrade. 

ČETRTEK, 4. 7. 2013 

V knjižnici bomo naredili pravo LUTKOVNO GLEDALIŠČE. Iz 

različnih materialov bomo izdelovali PRSTNE LUTKE. Zaželeno je, 

da s sabo prinesete ostre škarje. 

TOREK, 2. 7. 2013 

Da bomo vsi skupaj lažje odjadrali na krilih vetrov proti morju in 

da nam na plaži ne bo dolgčas, bomo v torkovi ustvarjalni 

delavnici iz vej, valovite lepenke in vrvic izdelali JADRNICE, ki 

bodo služile kot okr
as in prijetna igrača za

 krajšanje časa kje 
ob 

vodi. 

PONEDELJEK, 1. 7. 2013 

Nov teden bomo pričeli z IZDELAVO DOMA NAREJENEGA EKO 

PRALNEGA PRAŠKA IN MEHČALCA ZA PERILO. Delavnico bo 

vodila gospa Karin Dreo iz drogerije Karin. Tokrat vas prosimo, 

da s sabo prinesete pollitrske plastenke, za vse ostalo bomo 

poskrbeli v knjižnici. Vsak zase in le vsi skupaj lahko storimo 

veliko za naravo, zato vabljeni k ustvarjanju. 

PETEK, 5. 7. 2013 Preden se bomo razšli, nas čaka še DAN KUHARSKIH 
MOJSTROVIN in PRESENEČENJ. Kdor se nam bo pridružil,  naj s sabo prinese predpasnik. Njam njam, slastna knjiga! 

K vsaki delavniči bomo pripeli zgodbo, pravljičo, 
kratko anekdoto ali strokovni nasvet iz zakladniče 
knjig na knjiz nih poličah v Pionirski knjiz niči. 

 
Darja Kolar 

DELOVNI ČAS OSREDNJE KNJIŽNICE Z ENOTAMI V JULIJU IN 
AVGUSTU  

Osrednja knjižnica Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica 
Pon.: 8.00–18.00 
Tor.: 8.00–15.00 
Sre.: 11.00–18.00 
Čer.: 8.00 15.00 
Pet.: 8.00–15.00 
KNJIGOMAT 24 ur/dan 

KNJIŽNICA 
POLJČANE 
Pon.: 9.00–15.00 
Čet.: 11.00–18.00 

KNJIŽNICA 
OPLOTNICA 
Tor.: 10.00–18.00 
Pet.: 10.00–14.00 

KNJIŽNICA PRAGERSKO 
Sob.: 9.00–12.00 

KNJIŽNICA TINJE 
Sre.: 15.00–18.00 

KNJIŽNICA KEBELJ 
Sre.: 11.30–14.00 

KNJIŽNICA 
MAKOLE 
Sre.: 13.00–18.00 

www.knjiznica-slovenskabistrica.si 

S knjižnico v poletje 
 
V poletje nas bo popeljala razstava nas e lokalne 
ustvarjalke Joz iče Tomazini, ki se v razstavis č u 
knjiz niče predstavlja z več  motivi, med katerimi v 
ospredje stopa motiv čvetja, ustvarjen v njeni 

priljubljeni tehniki, akvarelu (in 
tudi pastelu). Ljube so ji tudi 
podobe staroz itnosti, ki jih 
predstavlja mlin, in naravnih 
vrednot s č rnim biserom Pohorja.  
Razstava bo na ogled do 12. julija 
2013. 
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Laporčani povabili ministra, 
nadškofa in pisatelja 
 
Laporč ani so tudi tokrat, odkar je predsednik sveta 
krajevne skupnosti izkus eni S tefan Otorepeč, 
pripravili bogat program praznovanja krajevnega 
praznika. Praznovati so zač eli z e v soboto, 15. junija, 
ko so izvedli s ahovski turnir in prvi pohod po novo 
označ eni laporski pohodnis ki poti. KID Zven je v 
Slovenski Bistriči ponudil ogled Mozartove otros ke 
opere Bastien in Bastiena v izvedbi Glasbene in 
baletne s ole Antona Martina Sloms ka iz Maribora. 
Na Koč nem so v nedeljo, 16. junija, blagoslovili 
prenovljeno podruz nič no čerkev sv. Egidija. Ta č ast 
je pripadla nads kofu in metropolitu dr. Marjanu 
Turns ku. V sredo, 19. junija, je bil gost zdaj z e 
tradičionalnega literarnega več era v S ilihovi dvorani 
pisatelj Tone Partljič , v č etrtek, 20. junija, pa je 
kmetijo Aksentijevič  obiskal minister za kmetijstvo 
in okolje mag. Dejan Z idan. V petek bo kmeč ka 
trz niča s predstavitvijo vas kih odborov na novih 

stojničah, last KS Laporje, gost bo vrhunski s portnik 
Alen S ket, doma z Levič a. Na osrednji slovesnosti 
bodo v soboto, 22. junija, podelili priznanja KS, ki jih 
bodo prejeli Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje 
ter nekdanja predsednika PGD Laporje Franc Ačko 
(tudi vsestransko aktiven krajevni funkčionar) in 
Branko Mlakar iz Hos niče. Laporski krajevni 
praznik bodo s končertom v okviru festivala Poletje 
v Laporju v nedeljo, 23. junija, zaključ ile Vivere. 
V KS Laporje bodo letos zgradili 970 metrov novih 
ploč nikov s kanalizačijo v naselju Z abljek, 
prič akujejo posodobitev lokalne česte skozi naselje 
Koč no ob Loz niči, nadaljujejo se aktivnosti za novi 
vrteč v Laporju. 

(bs)  

14. grajsko ocenjevanje vin 
 
Drus tvo vinogradnikov Ritoznoj Slovenska Bistriča 
je v petek, 7. junija, v bistris kem gradu organiziralo 
z e 14. grajsko očenjevanje vin.  
Pred 14 leti so se takratni predsedniki 
vinogradnis kih drus tev, ki so takrat delovala v obč ini 
Slovenska Bistriča, odloč ili, da bodo poleg 
drus tvenih očenjevanj, ki jih vsako leto prirejajo 
matič na drus tva, imeli s e dodatno očenjevanje, ki bo 
zrčalilo kakovost aktualnega letnika. K sodelovanju 
so povabili s e vinogradnis ko-vinarsko drus tvo iz 
Slovenskih Konjič. Potem ko se je nekdanja skupna 
bistris ka obč ina razdelila na več  obč in, je to 
pomenilo, da je grajsko očenjevanje preraslo v 
medobč insko. Na teh očenjevanjih se očenjujejo vina, 
nagrajena z zlato diplomo na drus tvenih 
očenjevanjih. Vsako leto se menja tudi organizator in 
se prireditev zato seli po obč inah oziroma drus tvih. 

Pokrovitelj tega očenjevanja je vedno tista obč ina, v 
kateri se prireditev odvija. Letos je bila na vrsti 
Obč ina Slovenska Bistriča, za organizačijo pa je 
poskrbelo Drus tvo vinogradnikov Ritoznoj.  
Tokrat je bil v očenjevanje poslan 101 vzoreč vina, in 
sičer č lanov Vinogradnis ko-sadjarskega drus tva 
Poljč ane, vinogradnis kih drus tev Makole, Martin 
Studeniče in Oplotniča, Vinogradnis ko-vinarskega 
drus tva Slovenske Konjiče in seveda Drus tva 
vinogradnikov Ritoznoj Slovenska Bistriča. 
Očenjevalna komisija v sestavi Darja Bovha kot 
predsedniča in č lani, Joz iča Jesenek, Joz e Jesenek, Edi 
Jug in Beno Zager, je imela tez ko delo, saj so bila vina 
vrhunskih kakovosti. Izmed 101 vzorča je bilo 89 
vzorčev upos tevanih za skupno povpreč no očeno, ki 
je znas ala 18,48. Podeljenih bo 13 srebrnih in 59 
zlatih diplom ter 17 velikih zlatih diplom. Podeljene 
bodo na prireditvi postavitve klopotča na Ritoznoju 
10. avgusta 2013. Komisija je z najvis jo očeno 
(19,73) očenila vino las ki rizling, suhi jagodni izbor, 
Vinogradnis tva Kros el iz Slovenskih Konjič. Vino je 
hkrati tudi prvak očenjevanja letnika 2013.  
Vsem vinogradnikom č estitamo za osvojene 
diplome, z elimo č im manj bolezni v vinogradu, da 
bomo tudi v prihodnje pridelali tako kakovostna in 
vrhunska vina. Vinograde naj vam č uvajo zavetniki 
sv. Urban, sv. Urh in sv. Martin.  

 
 

Milica Kapun 
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Foto: Zavod za kulturo Slovenska Bistriča 
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Maj – mesec športa  
 
Javni zavod za s port Slovenska Bistriča je v meseču 
maju najbolj obremenjen z organizačijo raznih 
s portnih prireditev na objektih, s katerimi upravlja. 
Zavod za s port mora vsa tekmovanja na objektih, s 
katerimi upravlja, tehnič no organizirati, torej 
objekte pripraviti tako, da zadostijo pogojem 
posameznih panoz nih s portnih zvez za tekmovanja. 
Iz priloz enega razporeda je razvidno, da je dejavnost 
zavoda zelo z iva in da obiskovalčev ne manjka.  
Omeniti velja, da zavod za vse prireditve s e ni 
zadostno opremljen, vendar se trudijo zadeve 
izboljs evati. Kadrovsko so sičer po sistematizačiji od 
ustanovitve 90-odstotno zasedeni, vendar je bila ta 
sistematizačija narejena pred 15 leti, ko ni bilo s e 
niti sledu o sedanjem s portnem parku. V zvezi s tem 
bo v prihodnje potrebno kaj narediti. Lahko smo 
zadovoljni z uspes nostjo organizačije, saj pripomb 
na tehnič no izvedbo nimajo.  
Iz seznama s portnih dogodkov za meseč maj lahko 
razberete, kako pestro je v s portnem parku, s e 
posebej, č e k temu dodamo s e vsakodnevne treninge 
vseh uporabnikov ter redno delo  osnovnih s ol in 

srednje s ole. Kolikor pa poznamo rezultate 
s portnikov, ki uporabljajo objekte, verjamemo, da so 
rezultati in zdravje tisti, ki vrač ajo vloz ke v s portno 
infrastrukturo, ki je v nas i obč ini zgledna. Je pa 
meseč maj tudi tisti meseč, ki prinese zač etek 
priprav na odprtje mestnega kopalis č a, kar je zelo 
veliko delo, s e posebej ob zaostrenih ekolos kih 
zahtevah, o tem pa v naslednjem Informatorju. 
 
 

Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda 
za s port Slovenska Bistriča 

 
Datum Prireditev Čas Izvajalec 

4. 5. nogometna tekma – 2 ×; s portni park 10-14 NK Aha Emmi 

4. 5. nogometna tekma – č lani; s portni park 15-17 NK Aha Emmi 

5. 5. nogometna tekma – 4 ×; s portni park 10-20 NK Aha Emmi 

9. 5. Slovenska vojska – tekma, nogomet; s portni 
park 10-12 SV (vojas niča SB) 

11. 5. tekma v s portnem plezanju; s portna dvorana čel 
dan Alpinistič ni klub SB 

12. 5. kos arkarski turnir – mladi 10-12 KK Slov. Bistriča 

12. 5. trening twirlinga 13-16 Twirling klub Sas o 

13. 5. nogometna reprezentanča     

15. 5. medobč insko atletsko prvenstvo; s portni park   AD Slov. Bistriča 

17. 5. dobrodelni končert; s portna dvorana 14- KUD S martno 

18. 5. Bistriča Open; s portna dvorana 8-15 Judo klub Impol 

18. 5. kos arkarski turnir – mladi 16--
20 KK Slov. Bistriča 

18. 5. igre Impol; s portni park čel 
dan 

S D promočija zdra-
vja 

18. 5. nogometna tekma – 2 ×; s portni park 10-14 NK Aha Emmi 

19. 5. kos arkarski turnir – mladi 10-12 KK Slov. Bistriča 

19. 5. trening twirlinga 13-16 Twirling klub Sas o 

25. 5. twirling reprezentanča 10-17 Twirling klub Sas o 

25. 5. mednarodni miting; s portni park 12-18 AD Slov. Bistriča 

27. 5. nogometna reprezentanča     

29. 5. področ no atletsko tekmovanje; s portni park   AD Slov. Bistriča 

Foto: Tomaz  Ajd 

Foto: Tomaz  Ajd 
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35 let Smučarsko-
skakalnega kluba Šmartno 
na Pohorju 
 
Mineva 35. leto, odkar se je kopiča zanesenjakov 
odloč ila, da se bodo v S martnem na Pohorju aktivno 
posvetili s portu, predvsem smuč anju in smuč arskim 
skokom. Ustanovili so klub, ki se je v svoji zgodovini 
od amaterskega majhnega kluba, namenjenega 
predvsem druz enju in raznim vas kim aktivnostim, 
razvil v klub, ki ima danes pomembno vlogo tako na 
lokalnem kot tudi drz avnem nivoju. Skakalči 
pohorskega kluba so do sedaj skupaj dosegli z e več  
kot 50 kolajn na drz avnih prvenstvih, več  kot 25 
kolajn imajo v skupnih uvrstitvah pokala Čočkta 
(liga) in ogromno drugih medalj s klubskih in 
regijskih tekmovanj.  
Z e leta 1984 je legendarni trener in skakaleč Vlado 
Ač ko prvi preletel magič no znamko 100 metrov v 
Planiči (104 m). Ta mejnik sta prestavila Branko 
Kamenik, prvi skakaleč, ki je poletel na planis ki 
velikanki, in Rok Mandl, ki je postavil s e klubski 
rekord (197 m). Zgodovinski uspeh kluba je prav 
gotovo tudi skupno 5. mesto med vsemi klubi v 
Sloveniji (34) leta 2008. Rok Mandl, ki je s e vedno 
najuspes nejs i skakaleč v klubski zgodovini, je prvi, ki 

mu je uspelo osvojiti kolajno na č lanskem drz avnem 
prvenstvu. Preizkusil se je tudi v kvalifikačijah za 
tekmo svetovnega pokala v Planiči. Sičer pa nas 
razveseljuje najboljs i klubski kombinatoreč Joz e 
Kamenik, ki je leta 2011 z e nastopil na svetovnem 
prvenstvu v nordijskem smuč anju na Norves kem, 
zdaj pa vsi moč no upamo, da mu vis ja sila ne bo 
prepreč ila nastopa na olimpijskih igrah prihodnje 
leto v Rusiji. Joz e je namreč  č lan slovenske nordijske 
reprezentanče.  
Sičer pa ima klub neverjeten podmladek, saj več ina 
skakalčev redno osvaja kolajne na tekmah različ nih 
nivojev. Seveda pa delovanje kluba ni posveč eno 
zgolj pripravi vrhunskih s portnikov, pač  pa vse 
pogosteje deluje tudi na rekreativnem področ ju in 
področ ju organizačije tekmovanj. 
 
 

Dejan Jelenko, predsednik 
SSK S martno na Pohorju 

Foto: Branko Podvrs nik 

Priprave na veliki dogodek ob 35. obletniči, ki bo v soboto, 29. junija, 
v S martnem na Pohorju, so v polnem zagonu. Organizatorji upamo le 
s e na lepo vreme in veliko obiskovalčev, ki si z elijo zabave in 
nepozabnih trenutkov. Med drugimi gosti so udelez bo z e potrdili  
Primoz  Ulaga, Goran Janus, Primoz  Peterka in č es ki as Jaroslav 
Sakala. Za obiskovalče bomo pripravili nogometne tekme med 
zvezdami, bistris kimi direktorji (LIONS) in č lani SSK S martno. Po 
uradnem delu pa bo sledila zabava z ansamblom Mladi Dolenjči. 
Seveda bo, kot je to znač ilno za vse prireditve v organizačiji kluba, 
poskrbljeno za vrhunsko kulinariko in zabavno vzdus je. 
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Kljub slabemu vremenu 
dobri rezultati na 13. 
mednarodnem atletskem 
mitingu  
 
Atletsko drus tvo Slovenska Bistriča je gostilo z e 13. 
mednarodni atletski miting. V soboto, 25. maja, je v 
s portnem parku v Slovenski Bistriči v mrzlem in 
dez evnem vremenu nastopilo okoli 160 atletov in 
atletinj iz Slovenije, Madz arske in drugih drz av 
nekdanje Jugoslavije. Kljub vremenu, ki tekmo-
valčem in tekmovalkam ni bilo naklonjeno, smo 

videli nekaj dobrih rezultatov. Tako kot Kozmus je v 
metu kladiva normo za svetovno prvenstvo dosegla 
tudi Barbara S piler z rezultatom 69,58 metra. 
Uspes en je bil tudi tretji slovenski rekorder Roz le 
Prezelj. V skoku v vis ino je zmagal z izidom 2 metra 
in 22 čentimetrov in za s est čentimetrov zaostal za 
normo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. 
Dve zmagi sta ostali tudi v domač em klubu. Lara Gril 
je v skoku v vis ino slavila pred klubsko kolegičo 
Veroniko Podlesnik, Lara Bratus a S pendl pa je bila 
najboljs a v metu krogle. Po daljs em premoru se je na 
tekmovalis č e vrnil tudi Miran Vodovnik, ki je tokrat 
kroglo sunil 17,84 metra, kar je zadostovalo za 
č etrto mesto. Tina Boz ič  je v skoku v daljino 
preskoč ila pet metrov in 93 čentimetrov in za 
zmagovalko te disčipline Nino Kolarič  zaostala 19 
čentimetrov. Izmed bistris kih atletov sta si stopnič ke 
priborila s e Nejka Č erič  s tretjim mestom v teku na 
100 metrov in Damjan Sitar, ki je bil prav tako tretji 
v metu diska. Sičer pa so organizatorji, tako kot vsa 
prejs nja leta, znova poskrbeli za odlič no izvedbo 
tekmovanja, s e posebej je potrebno pohvaliti 
direktorja mitinga Bos tjana Fridriha. 
 
 

Tomaž Ajd 

Najboljs i slovenski atlet Primoz  Kozmus je v svojem 

prvem letos njem nastopu zmagal v metu kladiva z 

78,75 metra, kar je v tej sezoni trenutno č etrti naj-

boljs i izid na svetu. (Foto: Ales  Kolar) 

Foto: Ales  Kolar 

Foto: Ales  Kolar 
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Look at me – Poglej me  
 
KAZ EM VESELJE NAD PREPROSTIMI, VSAKDANJIMI 
IN MAJHNIMI STVARMI. 
Se znaš tako veseliti tudi ti? 
To je eden od 13 preprostih, pa vendar tako zelo 
kritič nih napisov, ki dajejo razstavljenim 
fotografijam z razstave Poglej me povsem drug 
pomen. 
Trinajst č rno-belih portretov otrok s posebnimi 
potrebami ponuja vpogled v č utenja teh otrok, 
spreminjanja njihovih druz in in preoblikovanja 
samega pogleda na z ivljenje s strani okoliče. Taks ni 
otroči ponujajo edinstveno priloz nost, da izstopimo 
iz vsakdanjih tez av in se nehamo vrteti v enolič nosti 
in brezvoljni ravnodus nosti. Razstava Look at me 
(Poglej me), katere pobudniča je Petra Greiner, 
soavtorja pa Rene Gomolj in Janez Debeljak, je luč  
sveta ugledala z e pred dobrim letom. Od takrat 
naprej se kot izredno uspes na in med s irs o javnostjo 
zelo dobro sprejeta seli na različ ne lokačije po 
Sloveniji. Med 25. aprilom in 25. majem smo jo 
gostili tudi v Slovenski Bistriči, v prostorih knjiz niče 
Josipa Vos njaka. 
V Pionirski knjiz niči je bilo na dan otvoritve razstave 
posebno lepo. Iz Zavoda 13 sta se nam pridruz ila 
Petra Greiner in Rene Gomolj, ki sta vsak na svoj 
nač in prisostvovala dogodku. Rene s svojim 
prefinjenim fotografskim oč esom in fotoaparatom v 

roki in Petra s svojo zgodbo. Z nami je delila svojo 
izkus njo s posebno drugorojenko Sofio, nam 
razloz ila, kaks en je namen razstave in predstavila 
delovanje zavoda, ki je nastal prav zaradi potreb le-
te. Dogodka se je na povabilo Zavoda 13 udelez il tudi 
z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan Žagar, ki je 
nagovoril goste in obiskovalče ter z odprtimi rokami 
sprejel razstavo v nas e mesto. S e eno posebno 
zgodbo je na najleps i moz en nač in z nami delila 
priljubljena slovenska mladinska pisateljiča Helena 
Kraljič. Doz iveto je predstavila svojo novo slikaničo 
z naslovom Imam downov sindrom. Predstavitve se 
je udelez il tudi »glavni junak« te zgodbe, fantič  Nejč, 
ki je star z e 12 let in mu v z ivljenju prav nič  ne 
manjka. Č eprav je poseben, se s e bolj kot vsak drug 
najstnik rad smeje, objema in druz i z ljudmi. 
Poseben č ar sta prireditvi dala tudi Žan Zafošnik z 
zvoki kitare in Helena Ajdnik, ki je čeloten program 
povezovala. 
Slis ano in videno se nas je dotaknilo. Nas e vsakdanje 
tez ave so ob slis anih zgodbah postale tako majhne in 
nepomembne. V nas so prebudile povsem nov in 
drugač en pogled na z ivljenje, ki ga z ivimo. Iskrive oč i 
ter brezskrbni in nasmejani obrazi teh posebnih 
otrok so nam dokazali, da se skrivnost posebnosti ne 
skriva v bolezenskem stanju ali omejitvah, marveč  le 
ta odkriva nove moz nosti, majhne č udez e in 
preprosto veselje do z ivljenja.  
 

Tekst in foto: Romina B. 
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AFNARIZMI 
 

LOPOVE JE VSE BOLJ SRAM.  
POLITIKI JIH DAJO V MALI KOŠ. 

~ 
NE PLJUVAJTE PO TLEH.  

TUDI TAM SO LJUDJE. 
~ 

UMRL JE PO POMOTI. 
 ZADELA GA JE MOŽGANSKA KAP. 

~ 
NAJVEČJI DEMOKRATI SO V TAJNI 

POLICIJI.  
VSAKOMUR PRISLUHNEJO. 

~ 
VČERAJ SO NAM PRALI MOŽGANE, 

DANES PEREJO DENAR,  
JUTRI SI BODO OPRALI ROKE. 

~ 
BOG MI JE PRIČA, DA SEM ATEIST. 

~ 
LJUDJE, UTAPLJA SE POLITIK. 

TAKOJ MU VRZITE MIKROFON. 

 

K
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ŠVICA 
HUDIČ JE V TEH ČASIH ŽIVETI, 

ZAKOLNE OB ŠANKU FLORJAN. 
SAJ STREHO IMAMO ZDAJ V KLETI 

IN NOČ JE PREBARVALA DAN. 
 

DEŽELA POSTALA BO ŠVICA, 
SPOMINJA OBLJUB SE FLORJAN. 

RESNICA ABOTNEGA VICA 
GROTESKNO UDARJA 

NA PLAN. 












