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I z  v s e b i n e  

Foto: Ales  Kolar 

V s portnem parku v Slovenski Bistriči so v torek, 15. oktobra, gostili 
tradičionalni nogometni turnir obč inskih reprezentanč. Na z e 5. 
sreč anju, ki sta ga organizirala Zavod za s port Slovenska Bistriča in 
S portna zveza Slovenska Bistriča, so se pomerile ekipe obč in Makole, 
Oplotniča, Poljč ane in Slovenska Bistriča. Skupna zmaga je ostala doma. 
Bistrič ani so svoj tretji naslov prvakov osvojili povsem zasluz eno, saj so 
premagali vse tekmeče. Prečej zanimanja je pritegnila tudi revijalna 
tekma, v kateri je ekipa gospodarstva z zadetkom Henrika Stegneta 
premagala selekčijo negospodarstva.  

 
T. A. 

Nogometno druženje v Slovenski Bistrici  

Avtor fotografije na naslovnici: 

Aleš Kolar 
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Spos tovani obč anke in obč ani obč ine Slovenska 
Bistriča, 
izteka se meseč poz arne varnosti, oktober, ko gasilci 
odpremo vrata svojih gasilskih domov in pokaz emo 
svojo res evalno opremo in tehniko. V tem meseču 
gasilči opravimo veliko preventivnih nalog, ena izmed 
njih je tudi ozaves č anje obč anov, uč enčev v osnovnih 
in srednji s oli, v vrtčih in drugih ustanovah v obč ini 
Slovenska Bistriča. V tem č asu obč anom predstavimo 
tudi nekaj vaj z različ nimi tematikami, bodisi res evanje 
ponesreč enih v prometnih nesreč ah, nesreč ah z 
nevarnimi snovmi bodisi ob izbruhu poz ara. 
Na območ ju obč ine Slovenska Bistriča skrbi za poz arno 
varnost deset prostovoljnih gasilskih drus tev. V obč ini 
deluje tudi eno poklično drus tvo, ki skrbi za poz arno 
varnost v Impolu. Nas a organizačija v obč ini Slovenska 
Bistriča skupaj s teje 1585 č lanov. Največ je in 
nastarejs e drus tvo v obč ini in eno izmed prvih v 
Sloveniiji, PGD Slovenska Bistriča, s teje č astljivih 141 
let, kolikor je staro gasilstvo v Sloveniji. 
Nas a enota je končesionar za posredovanje ob 
nesreč ah v čestnem prometu in v nesreč ah z nevarnimi 
snovmi. Letno povpreč no opravi okoli 120 urgentnih in 
dvakrat toliko neurgentnih izvozov. Prav pri urgentnih 
izvozih, ob pogledu na pos kodbe sokrajanov, 
prijateljev, sorodnikov in znančev, ki so jih uterpeli v 
nesreč i, ob stiku s smrtjo v samem res evanju in pri 
nudenju pomoč i ponesreč enčem, se gasilči sreč ujemo z 
velikim psihič nim stresom. Ti dogodki nas za vedno 
zaznamujejo, saj imamo gasilci - tako kot vsi ljudje - 
č ustva.  
In tukaj zato moram priznati, da odziv do nas e 
organizačije s strani obč anov, kakor tudi s strani raznih 

podjetij v nas i obč ini ni taks en kot ga prič akujemo 
gasilči.  
Gasilstvo ni le druz enje in tekmovanja, č eprav se lahko 
pohvalimo, da imamo v nas i obč ini tudi olimpijske 
prvake in podprvake z letos nje olimpijade. Gasilstvo je 
veliko več . Prostovoljno gasilsko drus tvo je 
humanitarna organizačija, ki za opravljanje svojih 
nalog potrebuje zanesljive in psiho-fizič no sposobne 
ljudi in ogromno tehnike, s č imer lahko osebam in 
podjetjem nudi kakovostno pomoč  in res evanje. 
Gasilči smo odvisni od finanč ne pomoč i obč anov in 
podjetij v obč ini ter obč inskega prorač una z »moč no« 
postavko v toč ki, ki zadeva gasilče. Sami se 
dogovarjamo z delodajalči in urejamo vse v zvezi z 
odsotnostjo gasilčev z dela ob udelez bi na 
intervenčijah in tudi sami plač ujemo refundačijske 
zahtevke. Zato upamo, da bodo svetniki ob 
sprejemanju obč inskega prorač una gasilčem 
naklonjeni, saj so sredstva, ki jih prejema nas e drus tvo 
kot osrednja enota, komaj zadostna za golo prez ivetje 
in plač evanje osnovnih stros kov. 
V nas i enoti si tudi z elimo več jega posluha in prispevka 
podjetij in podjetnikov iz bistris ke obč ine, saj vsi svoje 
poz arne nač rte predajajo osrednji gasilski enoti v 
obč ini – nas i enoti, ki jim nato izda potrdilo o prejetju 
poz arnega nač rta in seznanitvi z njim. 
Sam menim, da bi se na tem področ ju moralo nekaj 
spremeniti in premakniti na za nas ugodno stran, od 
katere bi obe strani imeli korist. Bistris ki gasilči se 
zavedamo krize, ki je zajela slehernega Bistrič ana. V 
nas em drus tvu imamo smele nač rte za posodobitev 
opreme, vendar brez vas e pomoč i, dragi obč ani in 
obč anke ter spos tovani podjetniki, teh z elja ne bo moč  
uresnič iti. Na konču naj vam v imenu bistris kih 
gasilčev zaz elim lepe jesenske dni in veliko mirnih in 
prijetnih trenutkov.  
 
Z gasilskim pozdravom Na pomoč ! 
 

Robert Grum, 
poveljnik PGD Slovenska Bistriča, 

vis ji gasilski č astnik I. st. 

Robert  Grum 
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Redna seja Občinskega sveta Občine 
Slovenska Bistrica  
 
Svetniki Občinskega sveta Občine Slovenska 
Bistrica so se v četrtek, 3. oktobra, sešli na 19. 
redni seji. Med drugim so se seznanili s poročilom 
o polletnem uresničevanju občinskega proračuna 
za leto 2013. 
Svetniki niso potrdili predlaganih sprememb in 
dopolnitev Statuta Obč ine Slovenska Bistriča in 
Poslovnika obč inskega sveta. Obravnavali so poroč ilo o 
delovanju javnih zavodov in analizo o poloz aju 
invalidov v obč ini Slovenska Bistriča. Seznanili so se s 
trendi varnostnih pojavov v obč ini v prvem polletju 
tega leta. Prisluhnili so tudi očeni izvajanja obč inskega 
programa varnosti v obč ini in poroč ilu o delu obč inske 
komunalne ins pekčije v preteklem letu. Podali so s e 
soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za s port 
Slovenska Bistriča Marjana S timča in pozitivno mnenje 
k imenovanju Valerije Kidrič  za direktoričo Čentra za 

sočialno delo Slovenska Bistriča. Sprejeli so tudi 
naloz beni projekt za obnovo dvorča na Zgornji 
Polskavi.  

T. A. 

Foto: Ales  Kolar 

Širitev KTV-omrežja 

Nov zakupnik kabelsko razdelilnega 
sistema (KRS) Slovenska Bistriča - Zgornja 
Polskava je od sredine letos njega leta dalje 
druz ba Telemačh s sedez em v Ljubljani. 
Druz ba je namreč  lastnis ko prevzela 
dosedanjega zakupnika, Kabel TV, d. o. o., 
Petrovč e, in na osnovi tega prevzela vse 
pogodbene obveznosti iz pogodbe o 
zakupu KRS, sklenjene leta 2005 med 
Zavodom za KTV in informiranje Slovenska 
Bistriča in podjetjem Kabel TV, d. o. o., 
Petrovč e. Zakupna pogodba je bila 
sklenjena za obdobje 20 let, se pravi, do 
leta 2025. 
Druz ba Telemačh bo v sklopu svoje 
poslovne strategije razvoja in nadaljnje 
s iritve KTV-omrez ja v okviru ekonomsko - 
tehnič nih in investičijskih moz nosti na 
območ ju obč ine Slovenska Bistriča v 
prihodnjem obdobju v kratkem opravila 
anketne poizvedbe na terenu oziroma po 
posameznih območ jih (KS) zaradi 
pridobitve podatkov o stvarnem potenčialu 
novih naroč nikov, kar bo predstavljalo eno 
od ključ nih osnov za sprejem odloč itev o 
morebitni nadaljnji izgradnji in vlaganjih v 
s iritev KTV-infrastrukture. 
 
 

Drago Čož 
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Tomaž Ajd 

Tehnopotica načrtuje poseben sklad za 
najboljšo poslovno idejo 

 
Skupina Tehnopotica, ki je namenjena oblikovanju 
in vrednotenju podjetniških idej, nadaljuje svoje 
dejavnosti. V nekdanjem mladinskem centru v 
Slovenski Bistrici so uredili prostor za ljudi z 
idejami, podjetnike in morebitne investitorje.  
Za prihodnje mesece pripravljajo več zanimivih 
predavanj. Najprej bo Rok Furman v ponedeljek, 4. 
novembra, ob 18. uri predaval o aeroponičnem 
sistemu Flora. Pobudnik Tehnopotice Danilo Tič ne 
skriva smelih načrtov.  
Danilo, skupino Tehnopotica ste ustanovili konec 
leta 2010. S kakšnim namenom? 
Ideja se mi je porodila, ko sem prebral poziv Steva 
Blanka, guruja, ki predava na univerzi v Stanfordu v 
Kaliforniji. Gre za to, da bi nove poslovne modele in 
ideje spremenili v gibanje in ga razs irili v vsako vas. 
Z elel sem, da bi nekaj spremenili tudi v mojem 
domač em kraju. Zato sem se odloč il, da bom poskus al 
nekaj narediti. Od ustanovitve smo izvedli z e enajst 
predavanj. Z odzivom sprva nisem bil najbolj 
zadovoljen, saj sem v projekt vloz il veliko č asa. Zdaj pa 
se je izkazalo, da so se razmere tako spremenile, da je 
tudi lokalna skupnost s pomoč jo nekaterih ljudi 
ugotovila, da bi bilo vredno nas a prizadevanja 
uresnič iti. Ta podpora mi je dala nov zagon, tako da 
letos nadaljujemo z nekoliko boljs o energijo in z 
ljudmi, ki pri tem sodelujejo. 
Zato je tudi pomembno, da ste v nekdanjem 
mladinskem centru uredili skupen prostor. Kaj ste 
že postorili, da boste lahko nemoteno izvajali 
načrtovana predavanja? 
Prvi pogoj je bil, da sta se lokalna skupnost in Klub 
s tudentov Slovenska Bistriča strinjala, da bi uredili 
poseben prostor. V č asu, ko tukaj ni s tudentov, bo 
namenjen nas im dejavnostim. Spomladi letos smo 
najprej sklenili, da uredimo infrastrukturo in hitro 
internetno povezavo. Potenčialni podjetniki, ki imajo 
ideje in zač enjajo s startupi, lahko namreč  tukaj 
določ en č as prez ivijo skupaj in izmenjujejo ideje. Ob 
ponedeljkih popoldne oziroma zveč er bomo 
organizirali predavanja, ki bodo koristna za podjetnike 
kot tudi tiste, ki s ele z elijo na podjetnis ko pot. Tako si 

bodo lahko delili znanje in izkus nje, ki jih imajo. Na 
predavanja bomo povabili podjetnike, ki so uspes ni, in 
tudi tiste, ki jim ni uspelo uresnič iti svojih nač rtov. Iz 
obeh zgodb se lahko veliko nauč imo.  
Prvo zanimivejše predavanje bo v ponedeljek, 4. 
novembra, ob 18. uri. 
Rok Furman bo predstavil svoj startup projekt, ki ni 
več  samo ideja. Sistem Flora bo prvič  predstavil ravno 
v Tehnopotiči, pozneje pa bo predaval s e na 
biotehnič ni fakulteti. Menim, da bo predavanje zelo 
zanimivo, zato vabim vse, ki poznajo te zadeve. 
Prav tako načrtujete izvedbo krožkov 
računalništva in podjetništva v osnovnih šolah in 
na Srednji šoli Slovenska Bistrica ter tekmovanje 
za najboljšo poslovno idejo v letu 2014. 
V osnovne s ole z elimo uvesti kroz ke programiranja. 
Lani smo s kroz kom zač eli na 2. osnovni s oli Slovenska 
Bistriča. Menimo, da programi, s katerimi danes delajo 
otroči pri rač unalnis kih kroz kih, niso dovolj, to ni 
programiranje. Č e se pri glasbi uč ijo not, torej glasbene 
pisave, je prav, da se nauč ijo s e rač unalnis ke. V Estoniji 
se v ta namen programiranja uč ijo z e v prvem razredu 
osnovne s ole. Zato bodo estonski uč enči slovenskim v 
prihodnje zagotovo velika konkurenča. Č e z elimo 
nas im otrokom zagotoviti dobro prihodnost, je prav, da 
delamo v to smer. Prav tako nač rtujemo, da se bomo 
povezali s podjetnis kim kroz kom na Srednji s oli 
Slovenska  Bistriča. Tako bi se razvila zasnova za 
iskanje najboljs e ideje v nas i regiji oziroma vsaj v 
okoliči Slovenske Bistriče. V ta namen bi ustanovili 
poseben sklad, s katerim bi podjetjem, ki zač enjajo 
svojo poslovno pot in tez ko pridejo do denarja, tudi 
finanč no pomagali. Ravno to bi gibanju dalo veliko 
vrednost.  
Torej, k vam so vabljeni vsi z idejami ... 
Ja, vsi, ki imajo kakrs nekoli inovativne ideje in se 
ukvarjajo s startup projekti. Vabljeni so vsi, ki so 
povezani s posli in tehnologijo. V ta namen je 
Tehnopotiča tudi ustanovljena. Poskus a namreč  najti 
pravo razmerje – da bo na konču potiča res okusna.  
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V Podč etrtku je 19. in 20. septembra 
potekala 3. problemska konferenča 
komunalnega gospodarstva, na kateri 
so razpravljali o uč inkovitosti 
komunalnih storitev v Sloveniji in o 
tem, kako izboljs ati komunalne 
storitve. Konferenče so se udelez ili 
predstavniki obč in in komunalnih 
podjetij ter domač i in tuji strokovnjaki. 
Na konferenči je sodeloval tudi z upan 
dr. Ivan Z agar, ki je v svojem prispevku 
predstavil pogled obč in na organi-
ziranost in zagotavljanje stros kovno 
uč inkovitega izvajanja komunalnih 
storitev. 

3. problemska konferenca komunalnega gospodarstva                           Vojka Osojnik 

Posvet »Ali potrebujemo občine?« 
V luč i razprav o upravič enosti in smiselnosti ukinjanja 
oziroma zdruz evanja obč in je v Drz avnem svetu 1. 
oktobra potekal posvet z naslovom »Ali potrebujemo 
obč ine?«. 
Posvet je vodil in povezoval drz avni svetnik in vodja 
Interesne skupine lokalnih interesov v Drz avnem 
svetu Milan Ozimič . 
Posveta so se udelez ili s tevilni z upani ter poznavalči in 
strokovnjaki za področ je lokalne samouprave. 
Predsednik Drz avnega sveta Mitja Bervar je v svojem 
uvodnem nagovoru s e posebej poudaril, da se je 
reforme lokalne samouprave potrebno lotiti s čelostno 

strategijo in strokovnimi argumenti. 
Kot uvodnič ar je s svojim referatom na posvetu 
sodeloval tudi dr. Ivan Z agar, ki je spregovoril o 
posledičah predlagane reorganizačije obč in in o 
spremembah finanč nih predpisov za nadaljnji razvoj 
lokalne samouprave. Posebej je poudaril, da so izmed 
s Slovenijo primerljivimi evropskimi drz avami najbolj 
uspes ne ravno tiste z najbolj razvito lokalno 
samoupravo in da je kriza priloz nost, ko lahko 
zač nemo razmis ljati o čelostni strategiji, ki je potrebna 
za reformo lokalne samouprave. Izmed predlaganih 
sprememb zakonodaje pa je najbolj zaskrbljen ravno 

nad predlogom spre-
memb Zakona o finanči-
ranju obč in in nad pre-
dlogom Zakona o davku 
na nepremič nine, saj bi 
sprejetje obeh v predla-
gani obliki lahko pome-
nilo, da bi obč ine izgubile 
kar petino sredstev, kar bi 
vplivalo tudi na njihov 
nadaljnji razvoj. 
Udelez enči posveta so si 
bili enotni, da je potrebna 
čelostna strategija razvoja 
lokalne samouprave ter 
da bi zdruz evanje obč in 
moralo temeljiti na 
strokovnih podlagah in ob 
soglasju drz avljanov 
(obč anov). 
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Od 7. do 10. oktobra je v Bruslju potekal dogodek 
Open Days – enajsti teden regij in mest. Ta največ ji 
dogodek, ki je v čeloti posveč en regionalni politiki, sta 
skupaj organizirala Odbor regij in Generalni direktorat 
Evropske politike za regionalno in urbano politiko v 
sodelovanju z 200 regijami in mesti iz 30 drz av. 
Potekal je pod skupnim naslovom »Taking of 2020« in 
se osredotoč il na regije in mesta ter njihovo pripravo 
programov kohezijske politike za obdobje 2014‒2020. 
Letos njega dogodka se je udelez ilo več  kot 6000 
udelez enčev iz vse Evrope, med katerimi so bili 
predstavniki lokalnih, regionalnih in načionalnih 
politik, gospodarstveniki in akademiki, ki so sodelovali 
v razpravah, na seminarjih in delavničah, 
organiziranih v sklopu tega dogodka. 
Ob otvoritveni slovesnosti dogodka so navzoč e 
nagovorili Jose  Manuel Barroso, predsednik Evropske 
komisije, Ramo n Luis Valča rčel, predsednik Odbora 
regij, in Johannes Hahn, komisar za regionalno 
politiko. V svojih nagovorih so pozvali Evropski svet in 
parlament, naj č imprej dokonč no sprejmeta prorač un 
EU za obdobje 2014‒2020. 

Predsednik Barroso je prav tako poudaril 
pomembnost regionalnih oblasti pri razvoju in 
napredku Evrope. Komisar Hahn pa je poudaril, da bo 
reforma kohezijske politike, ki temelji na realnih 
projektih, prihajajoč ih iz regionalnih in lokalnih okolij, 
pripeljala h konkurenč nosti Evropske unije. 
V okviru letošnjega dogodka je potekal tudi seminar 
»Manergy«. Potekal je v sklopu projekta »Manergy«, 
ki pomaga državam Centralne Evrope, da 
racionalizirajo porabo energije in zmanjšajo 
izkoriščanje fosilnih virov energije ter povečajo delež 
izkoriščanja obnovljivih virov energije (ki jih 
opredeljujejo Kjotski protokol, Strategija 20-20-20 in 
drugi sklenjeni dogovori). Partnerji v projektu Manergy 
pomagajo lokalni javni upravi pri iskanju poti v smeri 
samozadostne regijske oskrbe z energijo. Projekt je 
obsežen in ima mednarodni značaj, kar pomeni, da bo 
na ta način omogočena podpora oblikovanju energetske 
politike EU. Na seminarju je kot govorec in 
razpravljavec sodeloval tudi dr. Ivan Žagar, ki je v 
svojem prispevku predstavil probleme in rešitve 
priprave Trajnostnega  energetskega akcijskega plana 
in njegovo vključenost v izvajanje na lokalnem nivoju. 
Tovrstni načrti so podlaga za načrtovanje in izvajanje 
aktivnosti na področju učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije, kar uspešno izvajamo tudi v 
občini Slovenska Bistrica (energetska sanacija šol, 
zdravstvenega doma idr.). 
Poleg dr. Žagarja so na seminarju sodelovali še 
strokovnjaki iz Italije (Marcello Antinucci, Leonardo 
Colucci), Luksemburga (Ulrich Leopold), Madžarske 
(Balazs Borkovits) in predstavnik Evropske komisije 
(William Gillett). 

OPEN DAYS 

103. plenarno zasedanje Odbora regij 

103. zasedanje Odbora regij je letos potekalo soč asno 
z dogodkom Open Days, na katerem so č lani Odbora 
regij razpravljali in sprejeli stalis č a o boljs i porabi 
sredstev iz strukturnih skladov, o predlogu prorač una 
Evropske unije za leto 2014 s e posebej v tistem delu, 
ki je ključ en za izvajanje ukrepov na prednostnih 
področ jih (zaposlovanje mladih). 
Č lani Odbora regij so sprejeli tudi stalis č e glede 
»č etrtega z eleznis kega paketa« (nanas a se na zadnji 
del reforme o evropskem z eleznis kem prometu, ki se 
je zač ela leta 2011), ki ga je v svojem mnenju 
predstavil poroč evaleč Pasčal Mangin, regionalni 
svetovaleč iz Alzičije. V poroč ilu je mnenja, da je 
vključ evanje regij ključ nega pomena za reformo 
z eleznič, katere namen je odpreti »evropski z eleznis ki 
trg« konkurenči. Magnini je tudi mnenja, da bi 
regionalne oblasti morale imeti več jo vlogo pri 
upravljanju z eleznis kega trga. 
Slovensko delegačijo je tudi na tokratnem plenarnem 
zasedanju vodil dr. Ivan Z agar. 
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Čiščenje grezničnih gošč in blata iz malih  
komunalnih čistilnih naprav                                                                              Jerneja Zorko 

Julija so prič ele veljati nove čene komunalnih storitev, 
ki so pripravljene v skladu z novo državno Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (krajs e in v nadaljevanju U-MEDO, Uradni list 
RS, s t. 87/2012 in spremembe). 
Največ  nejevolje med uporabniki je nastalo zaradi 
novega nač ina obrač unavanja storitve greznič, zato v 
nadaljevanju ponovno podajamo nekaj obrazloz itev.  
Po novem nač inu je osnova za obračun storitve 
poraba pitne vode v gospodinjstvu, ki se 
obračunava mesečno, s č imer je ukinjeno plač ilo 
rač una po izvedeni storitvi praznjenja greznič. Z U-
MEDO je tudi predpisano, da je čena enotna (enaka) za 
vse uporabnike, ki odvajajo odpadno vodo ali v 
grezničo brez iztoka ali obstoječ o pretoč no grezničo 
ali v malo komunalno č istilno napravo (MKČ N). V 
obč ini Slovenska Bistriča se storitev obrač unava vsem 
uporabnikov, ki niso priključ eni na javno kanalizačijo, 
zaključ eno s č istilno napravo. 
Zakaj se kot osnova za obračun uporablja 
poraba pitne vode? 
Č is č enje greznič nih gos č  sodi med obvezne storitve 
javne sluz be odvajanja in č is č enja odpadne vode, kar 
pomeni, da je potrebno vsako grezničo oč istiti 
najmanj enkrat na tri leta. Izvajaleč javne sluz be 
vam tako vsaka tri leta posreduje pisno obvestilo o 
rednem č is č enju vas e grezniče. Č e je grezničo 
potrebno oč istiti pred predvidenim triletnim 
obdobjem, se sami naroč ite na storitev č is č enja 
greznič na č istilni napravi Slovenska Bistriča po 
telefonu na telefonski številki 02 843 00 24. 
Namen rednega č is č enja greznič nih gos č  na čelotnih 
področ jih obč in je zmanjs ati obremenitve tal, zas č ititi 
vire pitne vode in podtalničo, ki je prekomerno 

obremenjena tudi zaradi odpadne vode, ki se iz 
greznič odvaja v okolje. Se pa zavedamo, da je to samo 
korak k č istejs emu okolju in da je potrebno ukrepati 
tudi na drugih področ jih. 
V doslej veljavnem nač inu, ko so uporabniki prejeli 
rač un po izvedeni storitvi, se je pogosto dogajalo, da 
so se nekateri uporabniki zahtevani storitvi izogibali 
oz. storitve niso pustili izvesti, niso pravoč asno 
poravnali rač una za izvedeno storitev, gos č e pa so 
izpraznjevali tudi kar v naravo (na njive, travnike, v 
potoke). S predpisanim nač inom v novi metodologiji, 
ko se storitev porabnikom obrač unava meseč no, glede 
na porabo pitne vode, je moz no prepreč iti taks no 
neodgovorno ravnanje posameznikov. Prav tako nač in 
obrač una glede na porabo pitne vode stimulira 
uporabnike, da prič nejo z varč evanjem pitne vode, na 
kar se opozarja z e leta. Nekateri uporabniki z e sedaj 
varč ujejo s pitno vodo, medtem ko drugi to naravno 
dobrino s e vedno prekomerno tros ijo. Z uvedbo 
obrač una glede na porabo pitne vode uporabniki, ki 
varč no ravnajo s pitno vodo, plač ujejo manj. V primeru 
trič lanske druz ine je razlika v čeni storitve grezniče 
lahko tudi do 2,52 €/meseč, saj se poraba pitne vode v 
gospodinjstvih z enakim s tevilom druz inskih č lanov 
razlikuje. Primerjava pokaz e, da imajo trič lanska 
gospodinjstva s povpreč no porabo pitne vode do 33 
odstotkov, gospodinjstva, ki pa varč ujejo s pitno, pa 
čelo do 50 odstotkov niz je stros ke meseč nega 
obrač una storitve greznič od gospodinjstev s 
prekomerno porabo pitne vode. Poraba pitne vode v 
trič lanski druz ini je v nas i obč ini v razponu od 9 do 18 
m3 meseč no. Porabo vode v gospodinjstvu lahko 
razdelimo v s tiri skupine, kot je prikazano v 
pregledniči 1. 
 

 
Mesečna poraba 

pitne vode 

   Mesečni obračun za 
postavko storitev grez-
nice po ceni 0,28 €/m3 

pitne vode, z DDV 

Strošek na 
osebo v €/

mesec, z DDV 

Skupna poraba od 9 
m3  oz. 3 m3/osebo 

1. skupina: Uporabniki z nizko porabo vode 
Druz ina varčuje s porabo pitne vode in npr. koristi dez evničo za zalivanje 
vrta, pitne vode ne koristi za pranje avtomobilov. Varč uje tudi pri splos ni 
porabi v gospodinjstvu. 

2,52 0,84 

Skupna poraba 12 
m3  oz. 4 m3/osebo 

2. skupina: Uporabniki s povprečna porabo pitne vode na mesec  3,36 1,12 

Skupna poraba 13,5 
m3 oz. 4,5 m3/osebo 

3. skupina: Predpisana normirana poraba, kjer ni podatka o porabi pitne 
vode preko vodomernega s tevča; predpisana poraba po Uredbi MEDO je 150 
litrov na osebo na dan, kar znas a 4,5 m3/meseč za eno osebo 

3,78 1,26 

Skupna poraba nad 
14 m3 oz. nad 5 m3/

osebo 

4. skupina: Prekomerna poraba pitne vode 
Č e z elijo uporabniki zniz ati stros ke, morajo razmis ljati o varč evanju pri 
porabi pitne vode. Nekatere trič lanske druz ine porabijo tudi 18 m3/pitne 
vode na meseč, kar je več  kot povpreč na poraba za s tirič lansko druz ino (16 
m3) oz. enako normirani porabi za s tirič lansko druz ino (4 × 4,5 m3/meseč). 

5,04 (pri porabi vode 18 
m3 meseč no) 

1,68 

Preglednica 1: Primer porabe vode in obračuna storitve greznic za tričlansko družino: 
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Odkar se grezniče zarač unavajo po novem nač inu, smo 
storitev izvedli z e pri več  uporabnikih kot pred uvedbo 
novega nač ina obrač una. 
V 15 primerjanih naseljih smo letos po uvedbi nove 
metodologije zarač unavanja izpraznili 111 greznic 

več (+ 37 odstotkov) in izč rpali 313 m3 gošč več (+ 
48 odstotkov) kot v prejšnjem planskem čiščenju. 
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se je v preteklih 
letih kar 37 odstotkov uporabnikov izognilo rednemu 
č is č enju greznič nih gos č . 

Na rač unih, ki jih prejemate, so za storitev odvajanja in 
č is č enja odpadnih voda navedene naslednje storitve: 
1) storitve grezniče/MKČ N 
2) storitve omrez nina 
3) okoljska dajatev 
Skupaj odvajanje in čiščenje 
Storitev, navedena pod točko 1, storitve greznice/
MKČN, se obrač unava za izvedbo prevzema, č rpanja in 
č is č enja greznič nih gos č  oz. blata iz MKČ N. Nač in 
obrač una storitve je skladno z državno uredbo U-
MEDO spremenjen, saj je osnova za obrač un poraba 
pitne vode. 
Č e primerjamo tri-, pet- in s estč lansko druz ino, je 
najbolj obremenjena grezniča s estč lanske druz ine. V 
primeru enake frekvenče odvoza gos č  (vsaj enkrat na  
tri leta) bi morala s estč lanska druz ina imeti več jo 
grezničo kot trič lanska,  da blato iz grezniče ne bi 
odtekalo v okolje. V povpreč ju pa imajo tako velike kot 
male druz ine obič ajno enako velikost grezniče, ki 
znas a 34 m3. S estč lanska druz ina bo grezničo najprej 
napolnila in tudi najbolj obremenila greznič no gos č o, 
saj porabi tudi več  pralnih sredstev, mila, č istil in 
seveda »proizvede« več  fekalij kot trič lanska. Pri enaki 
velikosti grezniče bomo morali pri s estč lanski druz ini 
zato storitev izvesti pogosteje kot pri trič lanski.  
Kako ugotoviti velikost greznic? 
Velikost greznič glede na predvideno porabo pitne 
vode je projektirana v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD), kar pomeni, da morata 
biti velikost in izvedba greznice skladna z izdanim 
gradbenim dovoljenjem oz. PGD-projektom. Pri 
izvedbi storitve so se in se s e vedno izvajajo tudi 
dejanski popisi greznič. Obrač une storitev greznič 
lahko primerjamo tudi glede na s tevilo oseb, ki so 
priključ ene na eno grezničo. Pri povprečni porabi 
vode je strošek čiščenja greznice za eno osebo 1,12 
€/mesec.  Č e se grezniča izprazni na vsaka tri leta, je 
stros ek za eno osebo v triletnem obdobju 40,32 € 
oz. 13,44 €/leto. Z račionalno rabo pitne vode 
(varč evanjem) pa lahko uporabnik sam vpliva na 
porabo pitne vode in posledič no na konč no čeno 
storitve. Č e na primer trič lanski druz ini s povpreč no 
porabo vode izvedemo č is č enje grezniče enkrat v treh 
letih, bo obrač un za izvedbo storitve 120,96 €. Več ja 
druz ina bi v treh letih za storitev grezniče plač ala več , 
ampak bo zaradi prej polne grezniče storitev tudi prej 
naroč ila, zato primerjava obračunov na tri leta ni 

realna. Posledica novega načina je, da bodo 
greznice redno in pravočasno očiščene pri vseh 
uporabnikih, posledično pa se bo zmanjšalo 
odvajanje odpadnih voda v okolje. 
Storitev, navedena pod točko 2, omrežnina 
greznice/MKČN 
Omrez nina je sestavljena iz stros kov najemnine 
(amortizačije) č istilne naprave, kjer se greznič ne 
gos č e preč istijo, in stros kov zavarovanja č istilne 
naprave. Gre za novo predpisano storitev, ki jo je do 
sedaj v čeloti subvenčionirala Obč ina Slovenska 
Bistriča in se uporabnikom ni obrač unavala. V skladu z 
novo državno uredbo U-MEDO se storitev 
omrez nina obrač unava uporabnikom in se porazdeli 
med vse uporabnike, ki koristijo č istilno napravo. 
Storitev, navedena pod točko 3, okoljska dajatev 
Storitev se v skladu z drz avno Uredbo o okoljski 
dajatvi za onesnaz evanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (Uradni list RS s t. 80/2012 in 
spremembe) obrač unava z e nekaj let. Čena okoljske 
dajatve ostaja enaka in znas a 0,5283 €/m3 porabljene 
pitne vode v primeru obstoječ e grezniče in 0,0528 
EUR/m3 v primeru odvajanja odpadne vode v MKČ N s 
pozitivno očeno delovanja. 
Skupaj odvajanje in čiščenje: je seštevek vseh treh 
postavk in ga NI MOGOČE primerjati z izvedbo 
storitve odvoza, praznjenja in č is č enja greznič nih gos č , 
ki se je obrač unavala pred spremembo čen. Kot je z e 
navedeno, je z obrač unom pred spremembo čen 
mogoč e primerjati samo postavko pod 1 – storitve 
grezniče/MKČ N. 
 

Razlaga storitev, navedenih na računih 

Ugotovitve pri izvajanju storitev  
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Na področ jih, kjer vodovodni sistemi niso v 
upravljanju Komunale Slovenska Bistriča, se poraba 
pitne vode ne obrač una glede na dejansko porabo, 
ampak po s tevilu zač asno in stalno prijavljenih 
stanovalčev s predpisano porabo pitne vode po U-
MEDO, ki je 150 l/osebo/dan oz. 4,5 m3/osebo/meseč. 
Komunala je vse upravljavče javnih vodovodnih 
sistemov v obč ini (OKP Rogas ka, KS Tinje, KS Zgornja 
Loz niča, Pohorski izviri, KS Zgornja Polskava) pisno 
pozvala, da zač nejo z rednim javljanjem porabe pitne 
vode njihovih uporabnikov. Podatke o dejanski porabi 
pitne vode sta nam z e posredovali OKP Rogas ka 
Slatina in KS Zgornja Polskava, prve podatke so nam 
posredovali tudi Pohorski izviri, ostali upravljavči 
vodovnih sistemov pa se na nas  poziv s e niso odzvali. 
Podatki o dejanski porabi pitne vode se upos tevajo 
tudi pri obrač unu okoljske dajatve, zato bi se več jim 
druz inam meseč ni stros ek na poloz niči zniz al, saj je 
dejanska poraba pitne vode obič ajno niz ja od 
predpisane po U-MEDO. Nač in obrač una po dejanski 

porabi pitne vode preko vodomernega s tevča je 
moz en samo za uporabnike, priključ ene na javni 
vodovodni sistem. 
Oprostitev plačila za kmetijska gospodarstva 
Vsa kmetijska gospodarstva, ki imajo gnojno jamo in 
katerih lastniki podajo svojo MID KMG in pisno izjavo 
o č rpanju greznič nih gos č  iz svoje grezniče v svojo 
gnojno jamo ter uporabi te gnojniče po s estih mesečih 
izključ no na svojem zemljis č u, so opros č eni storitve 
č is č enja greznič. Pozdravljamo pa dejanja vseh 
kmetijskih gospodarstev, ki so se oprostitvi plač ila 
storitve grezniče odpovedala, kar kaz e na ekolos ko 
osves č enost kmetij, ki se ukvarjajo z bio kmetijstvom. 
V grezničah se namreč  ne nahajajo samo fekalije, 
ampak se zaradi prisotnosti detergentov in ostalih 
snovi, ki preko sanitarnih odtokov konč ajo v grezniči, 
v njej razvijajo tudi strupene snovi, ki so po 
s estmeseč ni »predelavi« v gnojni jami neprimerna za 
odlaganje v okolje (npr. na njive in travnike). 

V pregledniči podajamo čene storitev greznič v 30 
obč inah, kjer so z e sprejeli nov nač in obrač unavanja. 

Cena storitve v občini je trenutno četrta najnižja 
cena v Sloveniji. 

Možnosti znižanja mesečnih stroškov za okoljsko dajatev in storitve greznic 

PRIMERJAVA CEN STORITEV GREZNIC PO OBČINAH                                                                         Jerneja Zorko 

OBČINA 
cena storitve greznice 

OMREŽNINA čiščenje 
(greznice) 

izračun za porabo 1 m3 izračun za porabo 12 m3 

subvencija občine 

na m3 brez DDV mesečno brez DDV EUR/ mesec z 9,5% DDV EUR/ mesec z 9,5% DDV 

Logateč 0,1602 € 0,0000 € 0,18 € 2,11 € 14,3% čena storitve; 100% omrez nina 

Č rnomelj 0,1951 € 2,4300 € 2,87 € 5,22 € 25% omrez nina 

Semič  0,1951 € 0,7410 € 1,03 € 3,38 € 35% omrez nina 

Slovenska Bistriča 0,2552 € 1,0920 € 1,48 € 4,55 €   

Makole 0,2552 € 1,0920 € 1,48 € 4,55 €   

Poljč ane 0,2552 € 1,0920 € 1,48 € 4,55 €   

Kidrič evo 0,2655 € 0,3918 € 0,72 € 3,92 € 70% čena storitve; 96,3% omrez nina 

Brez iče 0,2981 € 0,7039 € 1,10 € 4,69 € 50% omrez nina 

Radovljiča 0,3191 € 3,1662 € 3,82 € 7,66 €   

Grosuplje 0,3233 € 0,2792 € 0,66 € 4,55 €   

Ivanč na Goriča 0,3236 € 0,2215 € 0,60 € 4,49 €   

Dobrepolje 0,3247 € 0,2700 € 0,65 € 4,56 €   

Pivka 0,3382 € 0,5294 € 0,95 € 5,02 €   

Braslovč e 0,3687 € 0,0885 € 0,50 € 4,94 €   

Polzela 0,3687 € 0,0869 € 0,50 € 4,94 €   

Prebold 0,3687 € 0,0800 € 0,49 € 4,93 €   

Tabor 0,3687 € 1,0391 € 1,54 € 5,98 €   

Vransko 0,3687 € 1,3559 € 1,89 € 6,33 €   

Z aleč 0,3687 € 0,0921 € 0,50 € 4,95 €   

Čelje 0,3700 € 0,1100 € 0,53 € 4,98 €   

Dobrna 0,3700 € 0,1100 € 0,53 € 4,98 €   

S tore 0,3700 € 0,1100 € 0,53 € 4,98 €   

Vojnik 0,3700 € 0,1100 € 0,53 € 4,98 €   

Domz ale 0,3980 € 8,2366 € 9,45 € 14,25 € omrez nina: sept. 4,1365 €, okt. 4,6490 € 

Menges  0,3980 € 6,4022 € 7,45 € 12,24 € omrez nina: sept. 2,1341 €, okt. 2,6676 € 

Trzin 0,3980 € 5,2340 € 6,17 € 10,96 € omrez nina: sept. 1,7474 €, okt. 2,1808 € 

Lukoviča 0,3980 € 15,9474 € 17,90 € 22,69 € omrez nina: sept. 2,0000 €, okt. 2,5000 € 

Moravč e 0,3980 € 9,9973 € 11,38 € 16,18 € omrez nina: sept. 3,3324 €, okt. 4,1655 € 

Čerkniča - grezniče 0,2253 € 0,8360 € 1,16 € 3,88 €   

Čerkniča - MKČ N 0,5643 € 0,8360 € 1,53 € 8,33 €   

Los ka dolina - grezniče 0,2820 € 2,5454 € 3,10 € 6,49 €   

Los ka dolina - MKČ N 0,8472 € 2,5454 € 3,71 € 13,92 €   

povprečna cena 0,3472 € 2,1179 € 2,70 € 6,88 €   

razlika med našo in povprečno ceno -0,0920 € -1,0259 € -1,22 € -2,33 €   
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Ali veste, da za pitje porabimo samo odstotek ali dva 
od čelotne količ ine nač rpane pitne vode? Č e se v 
s tirič lanski druz ini vsak č lan druz ine prha na dan pet 
minut, se v enem tednu porabi 2800 litrov vode, kar 
predstavlja triletno zalogo pitne vode za eno osebo. 
Porabo vode lahko najhitreje zmanjs amo v kopalniči. 
Podatki kaz ejo, da le za umivanje porabimo 39-krat 
več  vode kot je spijemo. Poraba pitne vode na osebo je 
zelo različ na. Podatki iz Amerike kaz ejo, da Američ an 
dnevno porabi 425 litrov vode, saj naj bi samo za 
zalivanje trate vsak teden porabili toliko vode, da bi se 
z njo vsi ljudje na svetu lahko prhali s tiri dni! 
Največ jo porabo pitne vode na osebo na dan v Evropi 
ima S panija (265 l/osebo), najmanjs o pa Litva z 80 l/
dan, v Sloveniji znas a poraba 150 l/dan, v Afriki pa 
samo 50 litrov/osebo na dan. Poraba vode je odvisna 
od nač ina z ivljenja ljudi, podatki pa kaz ejo, da je 
poraba vode na podez elju niz ja kot v mestih. Prav tako 
na porabo pitne vode vpliva starost ljudi. Z le nekaj 
malenkostmi in malo spremembo vsakodnevnih 
navad bi lahko količ ino porabljene vode bistveno 
zmanjs ali. S tem pa pomagali tudi naravi in prihranili 
kar nekaj denarja. Vas zanima, kako? Za zač etek si 
poglejmo nekaj zanimivih dejstev ter izredno 
priroč nih nasvetov za varč evanje z vodo. 

Kot verjetno z e veste, po nepotrebnem izgubljate 
vodo, č e jo pustite teč i, medtem ko si umivate zobe. 
Vodo med s č etkanjem vedno zaprite in jo ponovno 
odprite, s ele ko morate sprati ustno votlino. Č e med 
umivanjem zob pustite vodo teč i, v enem letu porabite 
neverjetno količ ino vode. Z e med enim dvominutnim 
s č etkanjem zob lahko z zaprtjem pipe prihranite do 
deset litrov vode na dan. 
Prhanje ali kopanje? Prhanje seveda. Za kopel 
porabite pribliz no 150 litrov vode, za petminutno 
prhanje pa do 100 litrov. Prečej vode pa lahko 
privarč ujete tudi med prhanjem, č e med vsakim 
nanosom mila oziroma s ampona zaprete vodo. Č eprav 
je vč asih spros č ujoč e stati pod tekoč o vodo, se 
poskusite tej potratni navadi izogniti.  

Umivanje rok. 
Bistvo temeljitega 
umivanja rok je, da 
jih dobro namilite. 
To se z lahkoto 
poč ne ob zaprti 
pipi.  
Previdno s 
splakovanjem 

Novejs i stranis č ni kotlič ki porabijo s est do deset litrov 
vode na spakovanje, medtem ko starejs i tudi do 
dvakrat več . Bolj ekonomič ni so kotlič ki s sistemom 
dvojnega splakovanja, s katerim lahko porabimo tudi 
tretjino vode manj. Seveda pa je najbolj ekonomič no, 
da se za splakovanje stranis č  uporablja dez evniča in 
ne pitna voda, saj za porabo sanitarij porabimo 30 
odstotkov vode v gospodinjstvu. Prav tako bomo 
prihranili pri porabi vode, č e bomo ostanke hrane, 
robč ke in druge odpadke odstranili v ustrezne 
zabojnike za smeti oziroma ostanke hrane 
kompostirali in ne splaknili skozi stranis č no s koljko. 
Hladite se z vodo iz hladilnika  
V poletnih mesečih je voda iz pipe lahko prečej topla, 
s e zlasti, č e vodovodne čevi niso dobro izolirane. 
Mnogi imajo to navado, da pustijo vodo teč i nekaj č asa, 
dokler ne priteč e hladna. Le med č akanjem, da iz pipe 
priteč e mrzla voda, vč asih izgubimo kar 12 litrov 
vode. Prav zato je postavitev stekleniče z vodo v 
hladilnik veliko bolj modra in varč nejs a res itev. 
Kot smo omenili z e na zač etku, moramo biti pazljivi 
ravno pri malenkostih. Z dejstvom, da lahko le z 
umivanjem zob porabimo oziroma prihranimo tudi do 
20 litrov vode, si predstavljajte, koliko lahko 
prihranite tudi pri drugih stvareh. 
Izkoristite deževnico 
Največ  vode potros ite poleti, s e posebno, č e morate 
zalivati vrt in veliko rastlin. Stros ek lahko zmanjs ate 
tako, da začnete zbirati deževnico, ki steč e s strehe. 
Namestite več je posode ali sode za vodo ob vznoz je 
z lebov in zajeto vodo pozneje uporabite za zalivanje. 
Preverite pipe in tesnila 
Ste se morda z e kdaj vpras ali, koliko vode izgubimo s 
pus č anjem tesnil, pip, kotlič kov in ostalih naprav? Č e 
iz pipe priteč e ena sama kaplja na sekundo, izgubimo 
pribliz no 25 litrov vode na dan, letno pa se količ ina 
izgubljene vode poveč a na deset tisoč  litrov. Zato 
preverite pipe, tesnila in odtoke ter se preprič ajte, 
da vam voda ne uhaja, seveda pa ne pozabite tudi na 
kotlič ek, saj lahko v tem primeru izgubimo tudi do 90 
tisoč  litrov letno. Vsaka kapljiča s teje. 
Viri: Agenčija za uč inkovito rabo energije 
www.prijaznejsidom.si 
 

Jerneja Zorko 

Kako zmanjšati porabo pitne vode 

 Poraba vode 

splakovanje straniščne školjke 6  10 l/eno splakovanje 

kopanje v kopalni kadi 120  200 l 

tuširanje, voda teče ves čas 50  100 l 

pranje perila 20 l/dan 

puščanje straniščnega kotlička okoli 135 l/dan 

puščanje vodovodne pipe (ena 25 l/dan 

petminutno umivanje zob, ob 25 l 
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Slovesno odprtje krožišča pri 2. OŠ 
Slovenska Bistrica  
 
V sredo, 16. oktobra, so namenu tudi uradno predali 
novo kroz is č e pri 2. osnovni s oli v Slovenski Bistriči. Z 
naloz bo so prečej izboljs ali prometno varnost in 
pretoč nost prometa v mestu. Pomembno pridobitev so 
slovesno odprli uč enči s ole, ki so se v kroz is č e zapeljali 
s kolesi in rolerji, ter č lani AMK Člassič Slovenska 
Bistriča s svojimi starodobnimi vozili. Zapel je tudi 
mladinski pevski zbor 2. osnovne s ole Slovenska 
Bistriča. Ravnateljiča s ole Sonja Arbeiter je poudarila, 
da je novo kroz is č e pomembno tako za s olo kot tudi za 
vrteč. Z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan Z agar 

pa je povedal, da je 
naloz ba stala 
dobrih 600 tisoč  
evrov, denar so 
zagotovili iz obč i-
nskega prorač una. 
Z upan je ob tej 
priloz nosti spo-
mnil tudi na ostale 
pomembnejs e 
naloz be na področ ju prometne infrastrukture, ki so jih 
oziroma jih bodo s e izvedli v obč ini. Med drugim naj bi 
ravno v teh dneh zaključ ili obnovo Partizanske uliče z 
izgradnjo kroz is č a. 
 

T. A. 

Foto: Ales  Kolar 
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Skupni nastop bistriških podjetnikov na 
sejmu MOS 2013 
 
Odziv z letos njega nastopa bistris kih podjetnikov na 
Mednarodnem sejmu obrti in podjetnis tva, 46. po vrsti, 
je bil tradičionalno dober, vsaj kar zadeva skupni 
nastop pod pokroviteljstvom Obč ine Slovenska Bistriča 
in v organizačiji Razvojno informačijskega čentra 
Slovenska Bistriča. Poleg nekaterih več jih bistris kih 
podjetij, ki so na sejmu razstavljala samostojno, so na 
skupnem razstavnem prostoru nastopili: (v hali F ‒ 
obrt): Kovinopasarstvo, Primoz  Feltrin, s. p.; 
Ključ avnič arstvo, Franč Gajs ek, s. p.; Lesna galanterija, 
Daniel Gajs t, s. p.; S ternmatik, Oskar S tern, s. p.; Tis ler 
lesno proizvodna in trgovska druz ba, d. o. o.; 
Mojstrovina, d. o. o.; Kamen, d. o. o. 
Po besedah razstavljavčev se sičer obisk sejma manjs a, 
vendar je odziv potenčialnih kupčev s e vedno dovolj 
dober, da je nastop na sejmu opravič ljiv. Predvsem tudi 
zaradi glavnine stros kov skupnega nastopa, ki ga 
pokrije obč inski prorač un. Razstavljavči so na sejmu 
podaljs ali seznam kupčev in razdelili veliko 
promočijskega gradiva. Kaks na bo realizačija iz tega 
naslova, pa se bo pokazalo ob zaključ ku poslovnega 
leta oziroma s e pozneje. 
Na letos njem sejmu se je poleg obrtnikov na 
razstavis č u, kjer sta se predstavila gostinstvo in 
turizem, prvič  predstavil tudi bistris ki turizem. V hali E 
so razstavljali ponudniki turistič nih storitev iz 
Slovenske Bistriče in okoliče, in sičer: Hotel Jakeč; 
Vinogradnis tvo Fres er; Vinogradnis tvo in vinarstvo 
Vehovar, Vila platana, d. o. o.; Trajnostno kmetovanje 
Zorjan; Hotel Leonardo; Zavod za kulturo Slovenska 

Bistriča; RIČ Slovenska Bistriča. 
Prvi skupni nastop bistris kih turistič nih delavčev je, 
zahvaljujoč  trudu posameznikov, poz el dober odziv 
obiskovalčev. Bilo je nekaj improvizačije, vendar so 
pridobljene izkus nje tiste, ki bodo pomembne pri 
organizačiji prihodnjih skupnih nastopov. Sklepna 
ugotovitev skupnega nastopa je vsekakor, 
pomembnost promočije lokalnega turizma pod skupno 
blagovno znamko, torej v povezovanju med lokalnimi 
turistič nimi ponudniki in s irs e na nivoju regije oziroma 
drz ave. Sejemski nastop je pokazal, da je v turistič ni 
industriji konkurenča velika, kar pravzaprav 
predstavlja priloz nost za vsakogar, ki svojo ponudbo 
pripelje do odlič nosti. Toliko bolj kot v kateri koli drugi 
gospodarski panogi je za ponudnike turistič nih storitev 
pomembno, da so na turistič nem zemljevidu. Ključ no je 
biti viden! 
 

Tomaž Pristovnik, RIČ Slovenska Bistriča 
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Kako do dobrot z lokalnih kmetij? 
Z nekaj kliki! 
 
Reklo, da je jesen najbogatejs i letni č as, tudi letos na 
Bistris kem ni ostalo prezrto. Razvojno informačijski 
čenter Slovenska Bistriča je namreč  ravno ob prič etku 
letos nje jeseni javnosti predstavil spletno trz ničo 
jemdomače.si. Gre za eno izmed aktivnosti v sklopu 
projekta Oskrbimo LAS – dobro za nas, ki ga RIČ izvaja 
v sodelovanju z Obč ino Slovenska Bistriča, poteka pa 
ob pomoč i Lokalne akčijske skupine Zadruga LAS 
Dobro za nas in evropskega mehanizma Leader.  
Temeljni namen spletne trz niče je preprost – 
lokalnemu prebivalstvu na enem mestu ponuditi 
izbrano ponudbo odlič nih (in pogosto prezrtih) 
lokalnih pridelkov in izdelkov, ki jih pridelajo lokalni 
pridelovalči. Slednjim spletna trz niča predstavlja 
dodatno moz nost za predstavitev rezultatov dela 
svojih rok, s tem pa tudi novo trz no pot za ustvarjanje 
dohodka. Pridelki, ki jih ponuja spletna trz niča, so pri 
pridelovalčih prevzeti in do kupča dostavljeni s e isti 
dan, s č imer se transportna veriga karseda skrajs a, s 
tem pa se ohranijo tudi vse kvalitete, ki jih ponujajo 
lokalna z ivila. 
Mnogi med vami ste spletno trz ničo jemodomače.si z e 
spoznali – do sedaj smo z lokalnimi pridelki oskrbeli z e 
lepo s tevilo tistih, ki ste oddali svoje naroč ilo in na 
lastnem kroz niku preverili, kaks ni so okusi lokalnih 
dobrot. Spletna trz niča namreč  ponuja pestro ponudbo 

sadja, zelenjave, z itnih izdelkov, medu, kruha in pečiva, 
pozabiti pa ne smemo niti na vina in sokove. 
Za vse tiste, ki spletne trz niče s e niste obiskali oziroma 
ste se nakupom preko spleta do sedaj raje izognili, pa 
smo v nadaljevanju pripravili kratek vodič , kako 
poteka nakup preko spleta. Gre za varen nač in 
nakupovanja, potrudili pa se bomo, da bo spletni 
nakup tudi enostaven – č etudi niste ves č i uporabe 
spleta. V primeru, da ste v dilemi glede izbire ali med 
nakupom potrebujete kakrs nokoli informačijo, nas 
lahko kontaktirate preko e-pos te, spletnega klepeta 
(okvirč ek desno spodaj na naslovni strani) ali nas 
poklič ete na nas o telefonsko s tevilko 070 205 430. 
Kako torej poteka nakup v spletni trz niči? 
1. korak: Obiščete spletno tržnico 
V spletni brskalnik vnesete www.jemdomače.si in z e 
ste v spletni trz niči. Zadnji izdelki, dodani v ponudbo, 
izdelek meseča in priporoč eni izdelki so prikazani z e 
na vstopni spletni strani, ostalo ponudbo pa lahko 
razis č ete s klikom na katero izmed kategorij, ki so 
razvrs č ene na levi strani.  
 2. korak: Izberete želene izdelke 
Ko izberete kategorijo, vam preostane le s e, da se 
odloč ite, kateri izdelek je tisti, ki ga z elite naroč iti. Za 
laz jo odloč itev lahko pri izdelkih kliknete na 
podrobnosti, kjer so zbrane podrobnosti o določ enem 
izdelku. Č e teh ne potrebujete, lahko kar takoj dodate 
izdelek v kos aričo. In tako naslednjega in s e 
naslednjega – dokler v kos aričo ne dodate vsega, kar 
potrebujete. 
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MARTINOVANJE IN PRIREDITEV 
»NAPOLNIMO SI ZABOJČEK« 
V SLOVENSKI BISTRICI 
 
V ponedeljek, 11. novembra 2013, med 12. in 22. 
uro na Trgu svobode 
Prireditev se bo prič ela s predstavitvijo spletne 
trz niče, ki je svoja vrata odprla meseča 
septembra, 11. novembra pa se bodo ponudniki 
predstavili tudi na stojničah. 
Ob 15.30 s e posebej vabimo otroke in druz ine. 
Obiskali nas bosta miška Frida in vrtnarica 
Micka, ki vam bosta pomagali s svez imi, zdravimi 
in okusnimi lokalnimi pridelki napolniti zabojč ke, 
ki jih boste lahko brezplač no odnesli domov. 
Ob 17. uri pa se bo prič elo letos nje 
martinovanje. Z mos tom, mladim vinom, 
peč enimi kostanji in drugimi kulinarič nimi 
dobrotami izpod Pohorja se nam bodo pridruz ili 
bistris ki vinogradniki, vinotoč i in turistič ne 
kmetije. Pripravljen bo tudi poseben program, v 
katerem bodo na prizoris č e pripeljali sod z 
z upanovim vinom, izvedeli pa bomo s e, kako 
umno kletariti. 

Za zabavo in glasbo bo skrbel ansambel Poskočni 
muzikanti iz Slovenske Bistriče. 
Pridruz ite se nam! 
 
Vabimo: Občina Slovenska Bistriča in RIČ Slovenska 
Bistriča v sodelovanju s Konzorčijem vinogradnikov 
Ritoznojč an in lokalnimi pridelovalci 

3. korak: S košarico na blagajno 
Ko je kos ariča polna (s klikom nanjo, desno zgoraj na 
spletni trz niči, lahko vsak hip sproti preverite, kaj vse 
je z e v njej), kliknete »na blagajno« in prič ne se s e 
zadnji del naroč ila, to je plač ilo.  
Svetujemo, da se nakupa lotite kot registrirani 
obiskovalči (tako vam ne bo potrebno vedno znova na 
blagajni vpisovati svojih kontaktnih podatkov), seveda 
pa lahko nakup opravite tudi kot gost. Navedete svoje 

kontaktne podatke, izberete 
nač in dostave (naroč eno lahko 
prevzamete sami na sedez u 
spletne trz niče, lahko pa vam 
nakup dostavimo tudi mi) ter 
se v skladu s tem odloč ite za 
nač in plač ila (predplač ilo ali 
plač ilo ob prevzemu). 
Preprič ani smo, da boste tudi 
vi v ponudbi spletne trz niče 
zagotovo nas li nekaj zase in se 
nanjo z veseljem vrač ali. 
Spletna trz niča pa se vam bo 
predstavila tudi v z ivo – 
otvoritvena prireditev, ki smo 
jo poimenovali »Napolnimo si 
zabojč ek«, bo potekala 11. 
novembra od 12. ure naprej 
na Trgu svobode v Slovenski 
Bistriči. Predstavili se bodo 

pridelovalči, ki ponujajo svoje pridelke v spletni trz niči, 
ob 15.30 pa bosta trg obiskali tudi mis ka Frida in 
vrtnariča Mička, ki vam bosta na svoj nač in pomagali 
napolniti promočijske zabojč ke odlič nih pridelkov, 
prireditev pa se bo nadaljevala z veselim 
martinovanjem!  
Vabljeni, da tudi vi napolnite svoj zabojč ek! 
 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 
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Katrinas     
V Vites ki dvorani Bistris kega gradu bo v č etrtek, 14. 
novembra, ob 19. uri končert priznane skupine 
Katrinas. Končert bi moral biti na sporedu z e 6. 
septembra, vendar so ga zaradi bolezni v skupini 
preloz ili. 

Zavod za kulturo Slovenska Bistriča tokrat v 
sodelovanju z Razvojno informačijskim čentrom 
Slovenska Bistriča in domač ijo Gora pod lipo pripravlja 
novembrsko dogodivs č ino za poslus alke in poslus alče 
Radia Si. 
Na Radiu Si vsak meseč pripravijo novo adrenalinsko 
ali kaks no drugo pustolovs č ino, namenjeno 
poslus alčem, ki s pravilnimi odgovori na zastavljena 
nagradna vpras anja vsak dan dobijo moz nost za prav 
posebna doz ivetja. 
Za meseč november tako pripravljajo etno-kulinarič ni 
kičk, ki bo potekal na Bistris kem Pohorju, nagrajeni 
poslus alči pa se bodo podali na mlinarjev dan. Gre za 
enega izmed dogodkov, ki ga Zavod za kulturo 
Slovenska Bistriča ponuja kot zaključ ni izlet ali 
kulturno-naravoslovni dan v okviru projekta Doz ivetje 

Pohorja. Namenjen je tako uč enčem osnovnih s ol kot 
tudi druz inam in vsem tistim odraslim, ki bi z eleli 
spoznati z ivljenje in delo mlinarjev, kakrs no je bilo 
nekoč . 
Novembrska dogodivs č ina se bo zač ela pri Jakč evem 
mlinu ob potoku Loz niča na Malem Tinju, kjer se bodo 
lahko udelez enči preizkusili tudi v mletju z ita. 
Drugi del bo potekal na domač iji Gora pod lipo v 
Tinjski Gori, ki je postavljena na temeljih stare 
tradičionalne his e s č rno kuhinjo. Nagrajenči bodo 
spoznali gospodarja domač ije, Leno in Primoz a, 
pozdravila pa jih bo tudi etnolos ka skupina »Loz nis ke 
ufarče«, ki bo pripravila kulinarič no delavničo. Nauč ili 
se bodo pripraviti in v krus ni peč i tudi spekli okusen 
kruh in ognjis č no potičo. 

Jana Jeglič 

Etno-kulinarični kick                                                                                                    

Zavod za kulturo Slovenska Bistriča je ob pomoč i 
Krajevne skupnosti Spodnja Polskava in druz ine Koren 
s Spodnje Polskave obnovil kapelo, po domač e Čaplovo 
kapelo.  
Kapeliča zaprtega tipa stoji na polju na severni strani 
vasi. Ima pravokoten tloris z zaobljenim zadnjim 
delom. Zidana je iz kamena in opeke. Na vrhu trokapne 
opeč ne strehe je kovan z elezni kriz . Vrata so kovana. 
Na oltarni mizi je lesen doprsni kip Marije z Jezusom. 
Postavljen je na pruč ko in obleč en. 

V okviru svojih dejavnosti v Zavodu za kulturo 
Slovenska Bistriča izvajamo tudi pedagos ke delavniče, 
namenjene otrokom v vrtčih in osnovnih s olah, preko 
katerih otroči spoznavajo kulturno dedis č ino 
domač ega okolja in umetnostno zgodovino ter doz ivijo 
grad kot kulturni spomenik. Organiziramo praznovanja 
rojstnih dni in različ ne kuharske delavniče, prav tako 
otrokom ponujamo doz ivetje v naravi (pastirč kov, 
mlinarjev ali kovač ev dan). 

Obnovljena Caplova kapela na Spodnji Polskavi 

Etnološko-kulturni vrvež v gradu 
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V petek, 18. oktobra, smo v Bistris kem gradu v sklopu 
več erov Dobrote slovenske kuhinje gostili prles ki 
kabaret z naslovom »Kisla z upa«. Po kabaretu sta 
nastopajoč a, Marko Koč ar in Tadej Vesenjak, postregla 
prles ke dobrote. 

Na obisku v Bistriškem gradu romar iz Francije 
V ponedeljek, 16. septembra, se je v Bistriškem gradu 
ustavil romar Hubert Morel iz Francije. 73-letni 
upokojenec je pohodnik že deset let, za njim je že več kot 
deset tisoč prehojenih kilometrov. 1. avgusta letos se je v 
dogovoru z Evropskim kulturnim centrom svetega 
Martina Turskega odpravil po poti svetega Martina, in 
sicer od Lyona do Zagreba v skupni dolžini 1200 
kilometrov. Ob slovenskem delu poti se nahajata cerkev 
svetega Martina na Šmartnem na Pohorju in Bistriški grad. 
Pohodnika Morela sta v prostorih gradu pozdravila župan 
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in direktorica 
Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica Herta Žagar. Morel 
je ob tej priložnosti povedal, da bo na svojem romanju 
skušal zbrati informacije, ki bodo prispevale k čimprejšnji 
potrditvi poti Via Sancti Martini. Prvi del poti je že dobro 
označen, izdelani so tudi lepi vodniki. 
 

Tomaž Ajd 

V galeriji  
V sredo, 23. oktobra, smo odprli z e 11. razstavo Čiči 

umetnije. Razstava bo 
odprta do 23. 
novembra.  
Od petka, 25. oktobra, 
je v razstavis č u 
Graslov stolp na ogled 
razstava 100 let v 
dobro dedis č ine. Gre 
za pregled konserva-
torske dejavnosti v 
severovzhodni Slove-
niji v zadnjih 100 
letih. 

Prleški kabaret Kisla župa 

Prva obnovitvena dela na dvorcu Zgornja Polskava  
Zač eli smo z obnovo baroč nega dvorča na Zgornji 
Polskavi. Prva dela potekajo v pritlič ju zgradbe. 
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Tomaž Ajd 

Matej Kos, v. d. ravnatelja Osnovne šole 
Šmartno na Pohorju: »Šolo moramo 
odpreti in jo napolniti z otroki« 

 
V petek, 4. oktobra, je vodenje Osnovne šole 
Šmartno na Pohorju prevzel magister Matej Kos. 
Naloge vršilca dolžnosti ravnatelja bo opravljal eno 
leto. Na vodstvenem delovnem mestu je po 
postopku imenovanja, ki je v javnosti dvignil precej 
prahu, zamenjal dolgoletno ravnateljico Nevenko 
Dovnik Potisk. Svet zavoda Osnovne šole Šmartno 
na Pohorju je za Kosa glasoval s šestimi glasovi za 
in petimi proti. Mariborčan Matej Kos, po izobrazbi 
sociolog in dober poznavalec kulturne zgodovine 
Pohorja, ne skriva smelih načrtov ‒ predvsem želi 
izboljšati sodelovanje šole z lokalnim okoljem. 
Zaradi zapletov pri postopku imenovanja verjetno 
ni bilo ravno lahko začeti z delom. Kako so vas 
sprejeli v kolektivu? 
V kolektivu so me sprejeli zelo dobro. Uč iteljem sem 
namreč  povedal, da jim moramo zagotoviti varnost. Z e 

15 let pouč ujem po različ nih s olah. Zato vem, da lahko 
uč itelj dobro dela z otroki, ko se v s oli poč uti varno in 
ima urejene formalnosti. Tako smo v prvih dneh uredili 
formalnosti, uskladili smo urnike in pogodbe. Uč itelji 

lahko sedaj zadihajo 
spros č eno ter se 
dobro in varno 
poč utijo v razredu. 
Diplomirali ste 
ravno iz kulturne 
zgodovine Pohorja 
v 19. in 20. 
stoletju. 
Ja, z e takrat, ko sem 
delal to nalogo, sem 

ugotovil, da ima ta kraj korenine, da ima svojo zgodbo, 
zato sem se tudi prijavil na delovno mesto ravnatelja. 
Skratka, verjamem v moč  ljudi, ki tukaj z ivijo. 
Verjamem tudi v stars e, katerih otroči so pri nas. Imam 
jasno vizijo, da moramo s e bolj prebuditi s olo. Povezati 
jo moramo s krajem, narediti s e bolj prijazno in uvesti 
nove programe. Gre za to, da bo pris lo s e več  otrok. 
Tako bomo vzpostavili nivo, s katerim bo s ola zadihala 
ter bomo imeli dovolj otrok in kakovostno delali s e 
naprej. 
Katere bodo prve prireditve, dejavnosti? 
Povedal sem, da moramo najprej stvari urediti v s oli. 
Potem pa bom povabil vse stars e in ravnatelje 
sosednjih obč in. Skratka, s olo s e bolj odpreti kraju in 
okoliči. Tako bodo ljudje lahko videli, da smo dobra 
s ola. Zaupam uč iteljem. Menim, da imam zelo dober 
kader. Prejs nja ravnateljiča mi je predala zelo 
kakovostno s olo. Zato verjamem, da lahko veliko 
naredimo na tem, da bo pris lo s e več  otrok. Kar pa je 
bistvo moje vizije – s olo moramo odpreti in jo napolniti 
z otroki. 
Delo vršilca dolžnosti ravnatelja boste opravljali 
eno leto. V tem času boste že poskušali uresničiti 
prve načrte. 
Prvi in osnovni nač rti so, da s ola zadiha spros č eno, 
kreativno in zelo delovno. Poskus ali jo bomo odpreti 
do te mere, da zagotovimo dodaten in nadaljnji vpis 
otrok. V tem letu imam moz nost, da uč iteljem, stars em 
in otrokom pokaz em, da lahko zadiham s s olo in jo 
naredim prijazno in kakovostno.  
Torej lahko pričakujemo, da v prihodnje ne bomo 
več govorili o težavah zaradi premajhnega vpisa 
otrok na Šmartnem na Pohorju? 
To je pročes. Ne bi rad preveč  visoko letel nad tlemi, 
vsekakor pa je treba zač eti. Z elim si to in delal bom na 
tem. To bomo poskus ali narediti z novimi programi, 
zelo kakovostno s olo in odprtostjo do kraja. Potem 
bodo ljudje sem prihajali s e bolj spros č eni in v č im 
več jem s tevilu. 

Foto:  Ales  Kolar 
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Projekt SOCIALNI IN KULTURNI 
KAPITAL (SKK) 
 
Septembra smo zač eli izvajati projekt Dvig sočialnega 
in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti. Namenjen je 
razvoju enakih moz nosti in spodbujanju sočialne 
vključ enosti. Projekt sofinančira Ministrstvo za 
izobraz evanje, znanost in s port. 
V njem sodelujemo: Srednja šola Slovenska Bistrica 
(koordinatorica projekta), Vrtec Otona Župančiča, 
2. osnovna šola Slovenska Bistrica in Osnovna šola 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. 
Glavni čilj projekta je graditi sočialni in kulturni kapital 
tako, da bomo vzpostavljali medsebojno zaupanje in 
spodbujali kulturo dialoga z raznolikimi dejavnostmi, 
ki povezujejo s olo z okoljem. 
DEJAVNOSTI PROJEKTA  
1. JAZ, TI, MI 
Razvijanje sočialnih ves č in z generačijskim in 
medgeneračijskim sodelovanjem 
2. OD IDEJE DO ODEJE 
Razvijanje sočialnega podjetnis tva in podjetnis kih 
kompetenč 
3. OD KULTURNEGA BAZARJA DO ABONMAJA 
Spodbujanje vrstnis ke in medgeneračijske 
ustvarjalnosti 
4. KAVARNA ZA STARŠE POD KOSTANJI 
Stars i z izmenjavo izkus enj krepijo stars evske 
kompetenče 
5. UČNI KROGI 
Razvoj uč nih kompetenč, vrstnis ka in medvrstnis ka 
uč na pomoč  

6. KJE JE MOJ/TVOJ DOM? 
Spodbujanje medkulturno-integrativnih dejavnosti 
Septembra so nekatere dejavnosti z e stekle, npr. sejem 
in zavijanje s olskih potrebs č in in sejem oblač il. 
Tovrstna dejavnost je bila zelo zanimiva za uč enče in 
dijake. Popestrili smo jih z delavničami, ki so bile 
namenjene stars em in otrokom, uč enčem in dijakom. 
Poleg sejma je dijake navdus ila delavniča sočialnih 
iger, na kateri so se med seboj spoznavali, odkrivali 
neznano, krepili prijateljske vezi in med seboj 
komuničirali. Pester program dejavnosti pa se je 
izvedel oktobra, natanč neje v tednu otroka, ki je 
potekal od 7. do 12. oktobra.  
 

Simona Luetič 

Varne točke tudi v Slovenski Bistrici vse 
bolj prepoznaven projekt 
 
Uničefove varne toč ke za otroke postajajo vse bolj 
uspes en in prepoznaven projekt. V desetih letih so 
zaz ivele z e v 26 krajih po Sloveniji. Gre za različ ne 
javne prostore, kamor se lahko otroči zateč ejo po 
pomoč , č e se znajdejo v stiski. Otroči jih prepoznajo po 
nalepki – smejoč i se his iči, ki je names č ena ob vhodu 
na vidnem mestu. V Slovenski Bistriči imamo deset 
varnih toč k, in sičer se nahajajo v Knjiz niči Josipa 
Vos njaka, vseh treh lekarnah, zdravstvenem domu, v 
Fotu Brbre, poličijski postaji, domu Minke Namestnik - 
Sonje, Čvetlič arni Čvet in od ponedeljka, 9. septembra, 
tudi v bistris kem Drogerie Marktu. 
 

T. A. 

2. Osnovna šola 
Slovenska Bistrica 

Foto:  Ales  Kolar 
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Maja 2014 bo OŠ Minke Namestnik - 
Sonje organizatorka regijskih iger 
Specialne olimpijade Slovenije 
 
Spečialna olimpijada je nač in z ivljenja oseb z motnjami 
v dus evnem razvoju, posredno pa tudi njihovih druz in 
in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje psiho-
fizič nih sposobnosti in vsesplos na sočializačija oseb z 
motnjami v dus evnem razvoju. Slogan 
spečialnoolimpijskega gibanja se glasi: »Pustite mi 
zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom 
pogumen v svojem poskusu«.  
Tudi Osnovna s ola Minke Namestnik - Sonje je č laniča 
Spečialne olimpijade Slovenije (SOS). Poudarek dajemo 
splos ni psiho-fizič ni pripravljenosti uč enčev in tudi 
spečifič nim s portom in programom. Tudi v tem 
s olskem letu se z elimo udelez iti različ nih tekmovanj, ki 
imajo tako tekmovalno kot tudi (in predvsem) 
sočializačijsko noto. Nas a z elja je, da se č im več  nas ih 
uč enčev s portno udejstvuje, spozna različ ne s porte in 
da vsak na svojem področ ju dosega zase vrhunske 
rezultate. 

Meseča maja 2014 bo Osnovna s ola Minke Namestnik - 
Sonje organizatorka regijskih iger SOS, za kar se bomo 
za pomoč  obrnili tudi na lokalno skupnost, bodisi v 
obliki pomoč i pri izvedbi bodisi v obliki prostovoljstva 
pa tudi morebitnih donačij, saj bo organizačija iger, na 
katerih prič akujemo okrog 350 tekmovalčev in 
spremljevalčev, za nas o s olo kar velik zalogaj. Hvalez ni 
bomo za vsakrs no pomoč  in spodbudo med samim 
tekmovanjem. 
Mi nismo zgolj posebni in drugač ni, kot velja stereotip. 
Mi smo spečialisti. Vsak na svojem področ ju. Pridruz ite 
se nam in nas spoznajte. 
 

Janko Stergar, prof. 

Delovna terapija 
 
Velika pridobitev v s olskem letu 2013/14 je delovna 
terapija. Delovna terapevtka k nam prihaja iz Čentra za 
sluh in govor Maribor dvakrat tedensko. Vsak torek 
obravnava uč enče iz oddelkov s ole in vsak petek 
uč enče posebnega programa. Delo poteka individualno 
oziroma v manjs ih skupinah. 
Kaj je delovna terapija? 
Delovna terapija ljudem omogoč a vključ evanje v 
vsakodnevne z ivljenjske aktivnosti (okupačije), ki so za 
njih smiselne in namenske in posledič no pozitivno 
vplivajo na njihovo zdravje in dobro poč utje. Delovni 
terapevt pomaga posamezniku, da kljub 
primanjkljajem in omejitvam postane č im bolj 
samostojen pri osnovnih z ivljenjskih aktivnostih, kot 
so skrb zase, skrb za svoj dom, priprava obrokov, 
nakupovanje, rokovanje z denarjem, delo, prosti č as ... 
Č loveka obravnava čelostno z upos tevanjem njegovih 
vrednot in okolja, v katerem z ivi in deluje. 
O delovni terapiji 
Delovna terapija je zdravstvena stroka. Čilj 
delovnoterapevtske obravnave je, osebi, ki se sooč a z 
boleznijo, pos kodbo ali drugimi okolis č inami, 
omogoč iti bolj zadovoljno, laz je in/ali samostojnejs e 
delovanje v njenem vsakodnevnem z ivljenju. 
Osredotoč a se na aktivnosti, ki jih posameznik mora ali 
z eli poč eti, na področ ju oz jih in s irs ih dnevnih 
aktivnosti, ki so vezane na skrb zase in druge 
(oblač enje, hranjenje, kopanje, mobilnost, skrb za dom, 

uporaba javnega prometa, priprava obrokov …), delo 
(iskanje zaposlitve, izvajanje dela …), izobraz evanje 
(sodelovanje v s oli, neformalno izobraz evanje …), igro 
(moz nosti igre, sodelovanje v njej), prez ivljanje 
prostega č asa (moz nosti in sodelovanje v prostoč asnih 
aktivnostih) in vključ evanje v druz bo (v skupnost, 
druz ino, med vrstnike …). Stremi h kakovostnejs emu 
z ivljenju ljudi in njihovemu dobremu poč utju, zato k 
vsakemu posamezniku pristopa individualno in ga 
obravnava čelostno (upos teva njegove vrednote, 
interese, kulturno okolje, izkus nje …). Deluje tudi 
preventivno in s svojimi pristopi pripomore k 
samostojnejs emu, varnejs emu in uč inkovitejs emu 
delovanju ljudi, s tem pa vpliva na prepreč evanje 
morebitnega poslabs anja njihovega stanja (pos kodb, 
bolezni ...). 
Kako delovni terapevt 
pomaga? 
Terapevt uč i nove oziroma 
primernejs e nač ine za 
boljs e izvajanje aktivnosti; 
svetuje glede pripomoč kov 
in prilagoditev okolja 
(doma ali v s oli); razvija 
nove sposobnosti, ves č ine 
in zanimanja (za delo, 
prosti č as …). 
 

Jasmina Petovar, dipl. 
delovna terapevtka 



                                                              Šolstvo                                           Stran 21                                                           

Osnovni šoli na Črešnjevcu in v Laporju 
znova z nazivom kulturna šola 

 
Osnovni šoli Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in 
Gustava Šiliha Laporje sta si že drugič prislužili 
naziv kulturna šola. Priznanje sta prejeli na 
zaključni prireditvi 20. septembra v Cerkljah na 
Gorenjskem. O nosilkah naziva je presojala 
strokovna komisija Javnega sklada republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, ki je pregledala in 
ocenila obšolske kulturne dejavnosti na šolah, ki 
so se prijavile na razpis. Na zaključni prireditvi so 
si otroci ogledali film Razredni sovražnik. 
Pogovarjali so se tudi z ustvarjalci tega filma, 
mentorji pa so sodelovali na okrogli mizi o filmu v 
osnovni šoli. Prireditve se je udeležil tudi 
podžupan Občine Slovenska Bistrica Stanislav 
Mlakar.  
Lidija Milošič, ravnateljica Osnovne šole Dr. Jožeta 
Pučnika Črešnjevec: 
»Na razpis smo se prijavili iz preprostega razloga. Na 
kulturnem področ ju se vsakodnevno veliko dogaja. 
Zato, da smo lahko vsa ta dogajanja strnili pod eno 
streho, je bila ta prijava edinstvena priloz nost.« 
Margareta Voglar, ravnateljica Osnovne šole 
Gustava Šiliha Laporje:  
»Idejo za prijavo so podale uč iteljiče, ki so zasledile 
razpis. Bistvo ni v razpisu, ampak v tem, kar na s oli 
poč nemo, da na kulturnem področ ju prečej delamo. Č e 
pa s e nekdo od zunaj to opazi, 
smo s e toliko bolj veseli.« 
Nina Krajnčič, mentorica na 
Črešnjevcu: 
»Na nas i s oli se dogaja 
marsikaj. Imamo gledalis ki 
klub in gledalis ki kroz ek, 
pevski zbor – tako otros ki kot 
mladinski, otroči tudi ples ejo. 
Nas e prireditve so z e kar 
uveljavljene – daljs e in krajs e. 
V vseh interesnih dejavnostih, 
v vseh namenskih dnevih 
nekako skus amo vpletati 
kulturo, tako da res vsi otroči 
sodelujejo v kulturnih 
aktivnostih na s oli.« 
Božena Brence, mentorica v Laporju:  
»Ponosna sem na ta naziv. Pri prvem me s e ni bilo na 
s oli, zdaj pa sem delala bolj v ozadju. Zbirala sem 
dokazila o vsem, kar se je v preteklih treh letih 
pomembnega zgodilo na kulturnem področ ju. To 
pomeni, da sodelujem z vsemi zaposlenimi na s oli in 
velikim s tevilom uč enčev na s oli.  

In kaj so za pridobitev naziva kulturna šola počeli 
nekateri učenci Osnovne šole Gustava Šiliha 
Laporje? 
Vid Žišt: 
»Poč el sem razne stvari, največ  pozornosti pa sem 
posvetil igralstvu. V gledalis kem klubu sodelujem z e od 
č etrtega razreda. Takrat sem pridobil kar nekaj znanj. 
Skupaj s sos olči sem se udelez il tudi s tevilnih 
tekmovanj in revij, na katerih smo bili tudi zelo 
uspes ni.« 
Timotej Gril 
»Najbolj sem aktiven kot glasbenik. Z glasbo se 
ukvarjam od malih nog. Z e v vrtču sem bil č lan 
pevskega zbora, takrat sem v glasbeni s oli zač el igrati 
tudi harmoniko. S harmoniko nastopam na 
tekmovanjih in prireditvah. Sem tudi č lan s olskega 
benda, s katerim sem med drugim lani nastopil na 
znanem festivalu Lent.« 
Tilen Požgan  
»Tudi jaz največ  č asa posveč am glasbi. S s olsko 
folkloro sodelujemo na raznih revijah in prireditvah. V 
s olskem ansamblu igram klarinet. Skupaj z bratom, s 
katerim nastopava na različ nih prireditvah, sva 
zmagala tudi na enem izmed tekmovanj. S klarinetom 
sem na regijskem tekmovanju osvojil zlato priznanje, 
na drz avnem pa srebrno. Prav tako pojem v s olskem 
zboru. V prihodnje bi rad ustanovil svoj ansambel.« 

 

 

Naziv kulturna s ola si je letos prisluz ilo 53 osnovnih 
s ol. V kategoriji srednje velike s ole je to postala OS  
Goris niča, kulturna s ola v kategoriji male in 
podruz nič ne s ole pa Zavod sv. Stanislava, OS  Alojzija 
S us tarja Ljubljana. S projektom Kulturna s ola in z 
razglasitvijo z eli JSKD predstaviti najbolj kakovostne 
dosez ke osnovnih s ol na področ ju kulturnih 
dejavnosti ter s irs o javnost seznaniti s primeri dobre 
prakse. Doslej je naziv kulturna s ola prejelo z e več  kot 
250 osnovnih s ol od pribliz no 450, pri č emer morajo 
s ole naziv obnoviti na vsaka tri leta. Trenutnih nosilk 
naziva je skupaj z letos njimi pribliz no 200. 

Tomaž Ajd 

Foto:  Ales  Kolar 

Foto:  Ales  Kolar 
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Otroci so se zabavali 
 
Bistris ka lokalna skupnost se lahko tudi letos pohvalili 
z bogato bero dejavnosti, ki so bile namenjene otrokom 
ob njihovem mednarodnem dnevu in tednu. Rdeč a nit 

letos njega tedna otroka je bila Kako je biti otrok v 
danas nji druz bi. Mnogi dogodki so dokazali, da lahko 
otrokom in mladostnikom s pomoč jo druz ine, s ole, 
vrtča in drugih organizačij in drus tev prič aramo 
prijazno otros tvo in odras č anje, otroči pa se lahko 
zabavajo. Tako je bilo tudi v č etrtek, 10. oktobra, v 
mestnem parku. Namesto ugriza v kislo jabolko so 
otroči lovili slastne griz ljaje, se zabavali, s koda le, da so 
jih sredi igre pregnale dez ne kaplje. 
 

T. A. 

Mladi znova o prometni problematiki 
 

Z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan Z agar je v 
petek, 4. oktobra, v prostorih Obč ine Slovenska Bistriča 
gostil predstavnike osnovnih s ol in mentorje prometne 
vzgoje. Na tradičionalnem sreč anju so obravnavali 
prometno problematiko v okoliči osnovnih s ol in na 
s olskih poteh. Uč enči so opozorili na nekatere tez ave, s 
katerimi se sreč ujejo pri prihodu v s olo.  
Bistris ki z upan je ob tej priloz nosti povedal, da ravno v 
tem č asu izvajajo nekaj pomembnih naloz b, s katerimi 
bodo s e izboljs ali prometno varnost v obč ini. Po 
njegovih besedah je zelo pomembno spos tovanje 
prometnih predpisov, sičer pa so zadovoljni s prvimi 
rezultati projekta Varovana soseska. Sreč anje so 
pripravili v sklopu dogodkov ob Tednu otroka. 
 

Tomaž Ajd 

Foto: Ales  Kolar 

Foto: Ales  Kolar 
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Predstavitev srednjih šol in poklicev na 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska 
Bistrica 
 
Ob Tednu otroka so tudi na Osnovni s oli Pohorskega 
odreda Slovenska Bistriča pripravili s tevilne dejavnosti 
in prireditve. S e posebej pestro je bilo v sredo, 16. 
oktobra. Najprej so v uč ilničah svoje programe 
predstavile nekatere srednje s ole (Srednja gradbena 
s ola in gimnazija Maribor, Srednja s ola za oblikovanje 
Maribor, Srednja s ola za gostinstvo in turizem Maribor, 
Biotehnis ka s ola Maribor, Srednja zdravstvena in 
kozmetič na s ola Maribor, Srednja strojna s ola Maribor, 
Srednja elektro-rač unalnis ka s ola Maribor, III. 
gimnazija Maribor in Srednja s ola Slovenska Bistriča). 
Nato je za uč enče 8. in 9. razredov v s portni dvorani 

Bistriča potekala s e trz niča pokličev. Spoznali so lahko 
vrsto zanimivih pokličev. Svoje delo so med drugimi 
predstavili vodovodni ins talater, čvetlič ar, varnostnik, 
frizerka, fizioterapevtka, kozmetič arka, poklični gasileč 
in res evaleč. 
 

T. A. 

Bistriška župnijska Karitas na srečanje 
povabila starejše in invalidne osebe 
 
Z upnijska Karitas je na druz enje, ki je bilo v nedeljo, 
15. septembra, povabila vse starejs e in invalidne osebe 
ter njihove spremljevalče iz vseh z upnij v dekaniji 
Slovenska Bistriča. Vabilu na tradičionalno sreč anje se 
je odzvalo veliko starejs ih, ki so lahko uz ivali ob 
pisanem in bogatem programu, saj je marsikomu 
napolnil srče z upanjem, da niso sami. Uvod v sreč anje 

je bila mas a v farni čerkvi svetega Jerneja, nadaljevanje 
druz enja pa je potekalo v Sloms kovem domu, kjer sta 
povabljenče nagovorila dekan Franč Brglez in vodja 
bistris ke Karitas Milan Borko. 
Karitas pomeni ljubezen do bliz njega, karitativna 
dejavnost, ki jo izvajajo organizačije v okviru 
Rimskokatolis ke čerkve, pa deluje po vsej Sloveniji. 
Karitativna dejavnost je moč no razvejana in 
prostovoljči pomagajo povsod, kjer so ljudje potrebni 
pomoč i.  

A. M. 

Foto: Edi Grobler 
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Stran 24                                       Praznično mesto                 Informator, oktober 2013 

Božično-novoletni sejem in Praznično 
mesto 

Dečembra, natanč neje od 13. do 24., se bo v nas em 
mestu odvijal boz ič no-novoletni sejem. Vso dogajanje 
bodo popestrile različ ne prireditve v sklopu 
»Praznič nega mesta«, ki se bodo odvijale na mestnem 
trgu in na grajskem dvoris č u pod grajsko lipo. 
Organizatorji dogodka so Zavod za kulturo Slovenska 
Bistriča, RIČ Slovenska Bistriča, Komunala Slovenska 
Bistriča, Obč ina Slovenska Bistriča, Medobč inska 
turistič na zveza (MTZ) Slovenska Bistriča in OI JSKD 
Slovenska Bistriča. 
Ob turistič ni in kulinarič ni ponudbi z elimo pripraviti 

tudi pester zabavni in kulturno-etnolos ki program, 
zato vas prijazno vabimo, da skupaj z nami 
soustvarjate predpraznič no dogajanje. Veseli bomo, č e 
boste s svojim nastopom popestrili dogajanje v nas em 
mestu. Vljudno vas prosimo, da nas o morebitnem 
sodelovanju obvestite po telefonu na telefonsko 
s tevilko 051 368 672 (Ales ) ali po elektronski pos ti na 
naslov ales.tomazic@zavod-ksb.si oziroma nas 
obis č ete v sprejemni pisarni Bistris kega gradu do 1. 
dečembra. 
Vsem nastopajoč im bomo po nastopu omogoč ili 
okrepč ilo, za katerega bo poskrbela MTZ Slovenska 
Bistriča. 

Razpis za razstavo jaslic na prostem 

Praznič no vzdus je v nas em mestu se bo zač elo 13. 
dečembra, ko bo v sejemskih his kah zaz ivel boz ič no -

novoletni sejem, ki bo trajal vse do 24. dečembra. 
Dogajanje bodo popestrile različ ne prireditve 
»Praznič nega mesta«. 
V sklopu teh prireditev z elimo obiskovalčem ponuditi 
tudi razstavo jaslič na prostem. Zato k sodelovanju 
vabimo drus tva, posameznike, s ole in vrtče, ki bi z eleli 
s svojimi jasličami obogatiti praznič no vzdus je v nas em 
praznič nem mestu. 
Jasliče so lahko različ nih velikosti in izdelane iz 
naravnih materialov. Razstavljene bodo na notranjem 
in zunanjem grajskem dvoris č u. Za varovanje bo 
poskrbljeno v okviru varovanja gradu. 
Vljudno vas vabimo, da s svojo ustvarjalnostjo pri 
upodabljanju svetopisemskih zgodb pomagate 
ustvariti č arobnost praznikov. 
Vse, ki bi z eleli sodelovati pri tovrstnem dogodku, 
prosimo, da nam svojo odloč itev sporoč ite na 
elektronski naslov ales.tomazič@zavod-ksb.si ali po 
telefonu na telefonsko s tevilko (02) 80 55 357. 
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Na Črešnjevcu obeležili 4. krajevni 
praznik 
 
Krajevna skupnost Č res njeveč je obelez ila svoj 4. 
krajevni praznik. Rdeč a nit praznovanja je med 
drugimi dogodki bila 180-letniča zač etka osnovnega 
s olstva na Č res njevču. Prireditve so se zač ele z e v 
č etrtek, 12. septembra, s pohodom, ki ga je organiziralo 
domač e drus tvo upokojenčev, in se v petek nadaljevale 
z več erom ljudskega petja v organizačiji drus tva 
invalidov. V soboto, 14. septembra, so poloz ili veneč k 
spomeniku z rtvam narodnoosvobodilne vojne pri 
osnovni s oli dr. Joz eta Puč nika in nadaljevali z drugimi 
prireditvami. 
Osrednjo prireditev so obogatili s kulturnim 
programom, podelitvijo priznanj KS in pokalov za 
področ je s porta. Slavnostni govornik je bil predsednik 
krajevne skupnosti Simon Unuk. Nedelja pa je bila 
rezervirana za sreč anje starejs ih krajank in krajanov v 

organizačiji krajevne organizačije Rdeč ega kriz a in 
krajevne skupnosti. 
 

A. M. 

Foto: Edi Grobler 

Vabilo 
na prireditve  ob   

krajevnem prazniku 
 

Ob prazniku KS Šmartno na Pohorju 
 bodo v tednu od 10. do 16. novembra 

potekale spremljajoče prireditve v 
organizaciji raznih društev in KS. 

Praznovanje bomo zaključili s proslavo v 
nedeljo, 17. novembra, ob 10.30  

v prostorih OŠ Šmartno na Pohorju. 
 

KS Šmartno na Pohorju 

Foto:  Ales  Kolar 
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Teden mobilnosti v Slovenski Bistrici 
 
S e en vseevropski Teden mobilnosti je za nami. 
Po nasmejanih otros kih obrazih sodeč  je bilo zabavno! 
Otroči so uz ivali v sonč nem, poznopoletnem dnevu in 
se podili med količ ki in ovirami na poligonu za rolkanje 
ter na kolesih, ko so se merili v spretnostnem 
kolesarjenju. Nagrajeni so bili s č udovitim dnem, ki so 
ga namesto v s olskih klopeh prez iveli zunaj, na zraku. 
Za spodbudo, da bi č im več krat ponovili vajo na poti v 
in iz s ole, ter za dober zgled vsem ostalim so v dar 
dobili s e spominsko majičo z motivom trajnostne 
mobilnosti. Majiče je sodelujoč im podarila Obč ina 
Slovenska Bistriča, ki je za izvedbo aktivnosti v Tednu 
mobilnosti pooblastila Razvojno informačijski čenter 
Slovenska Bistriča. 
Ta je pomagal pri izvedbi dogodka pred 2. osnovno 
s olo Slovenska Bistriča, ki je s pomoč jo predstavnikov 
Osnovne s ole Pohorskega odreda in Srednje s ole iz 
Slovenske Bistriče, z g. Juretom Pirs em na č elu 
poskrbela za izvedbo tekmovanja in kulturni program. 
Uč enčem in dijakom je bil na voljo tudi model 
električ nega kolesa, namenjen preizkusnim voz njam, 
kar so otroči s pridom izkoristili. 
Poličista Poličijske postaje Slovenska Bistriča sta 
radovednim osnovnos olčem hitela pojasnjevati pravila 
varne voz nje, obnas anja v prometu in tudi kaks no 
premeteno vpras anje sta dobila. Ali sta odgovorila na 
vsa vpras anja, ne vemo, vemo pa, da so bili uč enči 
zadovoljni, pa tudi poličista v vlogi uč iteljev sta se 
dobro odrezala. 
Ob konču tekmovanja je nastopila glasbena skupina 2. 
osnovne s ole Slovenska Bistriča. Zbrane je nagovorila 
ravnateljiča Sonja Arbaiter, sklepno besedo pa je imel 
z upan Obč ine Slovenska Bistriča dr. Ivan Z agar, ki je 
ugotovil, da so otroči dober zgled stars em in drugim, 
ko gre za aktivno premagovanje poti in prostega č asa. 
Pes  in predvsem na kolesih namesto v avtomobilu. 
Č estital je tekmovalčem in obljubil, da se bodo pes či in 
kolesarji lahko kmalu preselili tudi v čenter mesta, 
potem ko bodo nova kroz is č a, uliče s ploč niki in 

kolesarskimi stezami dokonč ani ... 
Med drugim se je v č asu Tedna mobilnosti v sluz bo 
podalo kar nekaj javnih usluz benčev, ki so izkoristili 
lepo vreme. V mestnem parku so se v soboto, zadnji 
dan mobilnega tedna, zainteresirani preizkus ali pri 
testiranju hoje. 
Teden mobilnosti je tako minil, vendarle bodo 
gradbeni delavči s e nekaj č asa na gradbis č ih, preden 
dokonč ajo delo, pa tudi lepega vremena s e ne bo kmalu 
koneč. Zato, kolesarji in pes či, »hajd« na kolo in pot 
pod noge. Najbolj hrabrim (in zelenim) tudi zima ne bo 
pris la do z ivega. 
 
 

Tomaž Pristovnik, 
RIČ Slovenska Bistriča 
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Delovanje Javnega zavoda za šport po 
nacionalnem programu športa 
 
Javni zavod za s port se vsako leto prijavi na obč inski 
razpis za s portne dejavnosti po načionalnem programu 
s porta. V to dejavnost so zajeta s olska s portna 
tekmovanja (v nadaljevanju S S T), rekreačijske 
prireditve in velike prireditve, ki jih organizira zavod. 
Tokrat bomo s irs e predstavili S S T, ki imajo v nas i 
obč ini z e 30-letno tradičijo, vseskozi v obliki, kakrs na 
je danes, ob tem, da vsako leto v sodelovanju s 
s portnimi pedagogi osnovnih s ol nač rtu s e kaj dodamo.  
Tekmovanja so zelo razvita in vsako leto ugotavljamo, 
da je več  udelez enčev. Zač enjajo se jeseni, z zač etkom 
s olskega pouka, in se konč ajo spomladi oziroma poleti, 
ko se s ola konč uje. Vsa tekmovanja so razdeljena na 
dve kategoriji: v prvi tekmujejo uč enči 6. in 7. 
Razredov, drugi uč enči 8. in 9. razredov. Sodelujejo 
tudi s ole iz obč in Makole, Poljč ane in Oplotniča. 
Program je naslednji: 
Č e ses tejemo, gre za 24 prireditev, ki jih Javni zavod za 
s port Slovenska Bistriča organizira ob pomoč i 
zainteresiranih klubov in drus tev (AD, KK, OK, kegljač i, 
JK) ter ob pomoč i s olskih s portnih pedagogov in drugih 
pedagogov iz osnovnih s ol. 
Slovenskobistris ki s port na tak nač in is č e mlade 
talente. Trenerji v klubih in drus tvih lahko na teh 
tekmovanjih pois č ejo tiste, ki z e kaz ejo nadarjenost za 
različ ne s portne dejavnosti. Vsako leto je zavod tudi 
organizator kaks nega področ nega tekmovanja ali tudi 

regijskega. 
Vsa tekmovanja do obč inskega nivoja se finančirajo iz 
sredstev, ki jih zavod pridobi na obč inskem razpisu po 
načionalnem programu s porta, ostala tekmovanja 
vis jega ranga so pa stros ek udelez enčev in ministrstva 
za s olstvo in s port. Veliko se dela tudi na č im boljs i 
s portni vzgoji otrok, imamo pa tudi odlič ne pogoje 
prav zaradi dobre s portne infrastrukture. 
Delo javnega zavoda za s port ni samo skrb za objekte, 
ampak tudi operativno sodelovanje pri s portni 
dejavnosti otrok, rekreačijski dejavnosti in velikih 
prireditvah, ki jih organizira zavod. 
 

Marjan Štimec, direktor 
Zavoda za s port Slovenska Bistriča 

650 udeležencev na 16. Impoliadi 
 
V Slovenski Bistriči so v petek, 6., in v soboto, 7. 
septembra, potekale tradičionalne s portne igre 
podjetja Impol – Impoliada 2013. Z e s estnajsto leto so 
se zaposleni iz industrijske čone Impol pomerili na 
s portnih poligonih. V s tirinajstih disčiplinah in v 
različ nih starostnih kategorijah je sodelovalo kar 650 
delavčev. Na zaključ ni prireditvi na gradu S tatenberg je 
zbrane nagovoril č lan uprave Impola Vlado Leskovar. 
Organizatorji so zadovoljni, da uprava na č elu s 

predsednikom Jernejem 
Č oklom podpira ta velik 
projekt z bogato tradičijo.  
 

T. A. 

Foto:  Ales  Kolar 

september jesenski kros; atletska olimpijada (500 nastopajoč ih) 

oktober mali nogomet (mlajs i in starejs i) 

november s ah; kos arka (starejs i deč ki in starejs e dekliče) 

dečember odbojka (starejs e dekliče, starejs i deč ki); judo; namizni 

tenis (ekipno) 

januar dvoranski nogomet (starejs i deč ki); namizni tenis 

(posamič no) 

februar kos arka (mlajs i deč ki, mlajs e dekliče); kegljanje 

mareč dvoranski atletski mnogoboj za mlajs e in starejs e uč en-

če in uč enke 

april med dvema ognjema; mini odbojka za mlajs e 

maj posamič no atletsko prvenstvo; Bistriča Open v judu 

junij  atletski troboj za mlajs e 

Program tekmovanj 
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Pri Treh kraljih srečanje 
Severnoštajerske in Pomurske 
regije društev Sožitje 
 
Pri Treh kraljih na Bistriškem Pohorju so v soboto, 
21. septembra, gostili srečanje društev Sožitje 
Severnštajerske in Pomurske regije. Devet društev, 
vključno z bistriškim, šteje 1500 članov, bistriško 
170.  
Letos mineva 50 let od ustanovitve Zveze Sožitje, 
društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju, zato je vzniknila pobuda, da bi posamezne 
regije ob tej častitljivi obletnici organizirale 
enodnevna srečanja. 
Sreč anja se je udelez ilo 530 č lanov, kar je bilo za 
prireditelja, Drus tvo Soz itje Slovenska Bistriča, velik 
zalogaj. Kljub vsemu so udelez enčem podarili 
nepozabne trenutke, za medijsko prepoznavnost 
drus tev, njihove napore za pomoč  osebam z motnjami 
v dus evnem razvoju in vključ evanje v sočialno okolje, 
pa je poskrbela tudi Radijska delavniča znančev. O 
dejavnostih drus tva in tez avah, s katerimi se sreč ujejo 
druz ine, so spregovorili Miliča Klokoč ovnik, dolgoletna 
predsedniča bistris kega drus tva, z upan Obč ine 
Slovenska Bistriča dr. Ivan Z agar, predsedniča Zveze 
Soz itje dr. Katja Vadnjal in predsedniča regije Andreja 
Resman. Vse je povezovala misel, da so taks na sreč anja 
v danas njem č asu s e kako potrebna, saj nas napolnijo z 
novo energijo in pogumom, da bijemo bitke. Te so 
nujno potrebne za zagotovitev kakovosti z ivljenja 
tistih, ki so jih sojeniče tako ali drugač e zaznamovale 
z e v zibelki, in njihovega č im boljs ega vključ evanja v 
vsakodnevno okolje. 
Vsa drus tva so se predstavila s kratkim nastopom 
svojih č lanov, prireditev so popestrili s e z bogatim 
kulturnim programom. Pokrovitelj sreč anja 
Severnos tajerske in Pomurske regije je bila Obč ina 
Slovenska Bistriča, za kar se ji organizatorji 
zahvaljujemo. 
Naj konč amo z ganljivo pesmijo dolgoletne 
predsedniče Miliče Klokoč ovnik, ki jo je v uvodu 
prireditve deklamirala Martina Klemenč ič  in z njo 
ganila srča mnogih udelez enčev. Tudi zato, ker je v 

pesem ujeto bistvo soz itja z nas imi »marjetkami«. 
 

Tanja Pušnik, predsedniča Drus tva 
Soz itje Slovenska Bistriča 

MAMA 
 

Pris la sem v vajin svet veselja in miru, 

pris la sem ves drugač en, kot sta prič akovala. 

Vem, z oč kom sta se spras evala, 

ZAKAJ, ZAKAJ narava nama tako je dala. 
 

Mama, nes teto vrat zaman odprla si, 

da pojasnila in razlage dobila bi – 

a nič , prav nič  se ni spremenilo. 
 

Mama, nihč e ni kriv, da jaz drugač na sem. 

Narava me taks no je v zibel poloz ila, 

da kot brs ljan se oklepam te 

in č akam tvoj nasmeh in roko tvojo, 

ki nez no boz a me in stiska k sebi. 
 

Mama, ne jokaj, saj sem sreč na, 

č eprav ostala bom kot marjetka mala, 

ki k sonču se priklanja iz pomladne trate, 

in tebi, mama moja, nosi tople, soč ne z arke. 

(Miliča Klokoč ovnik) 

Foto:  Edi Grobler 
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Društvo Behar iz BiH na obisku v Centru 
za starejše Metulj 
 
V Čentru za starejs e Metulj so v ponedeljek, 16. 
septembra, gostili rokodelke iz Čazina v Bosni in 
Herčegovini. Drus tvo Behar zdruz uje z enske, ki 
pomagajo ohranjati izroč ilo roč nih del iz svojega dela 
drz ave. S Čentrom za starejs e Metulj so se povezale 
aprila letos, ko so bile bistris ke rokodelke na obisku v 
Čazinu. Gre za zanimivo izmenjavo različ nih kulturnih 
rokodelskih tradičij. Metuljč iče, kot se same imenujejo 
č laniče Čentra za starejs e Metulj, so gostjam pripravile 
nepozaben sprejem. V druz enje so jih popeljale z 
narodno pesmijo, s č udovito razstavo umetnin, ki jih 
ustvarjajo tako v čentru kot doma, in z bogato 
pogostitvijo. Udelez enke sreč anja so pozdravili tudi 

predstavniki Metulja in Čentra za sočialno delo 
Slovenska Bistriča ter podz upan Obč ine Slovenska 
Bistriča Alojz Mlakar. 

T. A. 

Foto: A.Kolar 

Pestro dogajanje na 17. Podobah 
bistriških domačij 
 
Od 5. do 7. septembra so na Zgornji Polskavi pri 
gostis č u Golob gostili z e 17. tradičionalno prireditev 
Podobe bistris kih domač ij. Organizirali so jih Obč ina 
Slovenska Bistriča, Medobč inska turistič na zveza 
Slovenska Bistriča, Razvojno-informačijski čenter 
Slovenska Bistriča, območ na enota Kmetijsko 
svetovalne sluz be Slovenska Bistriča in Turistič no 
drus tvo Vinič ar Zgornja Polskava v sodelovanju s 
kmetovalči in turistič nimi drus tvi s Pokos , Zgornje 
Polskave, Spodnje Polskave in Pragerskega.  
Prireditev so slovesno odprli v soboto, 7. septembra. V 
kulturnem delu programa so nastopili mes ani pevski 
zbor Glaska, mos ki pevski zbor Obrtnik in turistič ni 
podmladek osnovne s ole Zgornja Polskava. Istega dne 
je bilo tudi predavanje profesoriče Milene Furek pod 
delovnim naslovom Panjske konč niče. Prostovoljno 
gasilsko drus tvo Zgornja Polskava je predstavilo novo 
gasilsko vozilo, predstavili so se tudi turistič ni 
podmladki. Obiskovalči so si lahko ogledali prihod 

konjeniče, podkovanje konj in dresurno jahanje. Na 
voljo sta bila tudi voz nja s koč ijo in jahanje konj. 
Sobotni program so zaključ ili z veseličo z ansamblom 
Pajdas i. V nedeljo, 8. septembra, so se druz ili tudi 
s ahisti. Č ez dan so nastopile skupine ljudskih pevčev in 
godčev ter glasbena skupina My way iz podruz nič ne 
s ole Zgornja Polskava. Obiskovalči so se prijetno 
zabavali tudi ob spremljanju tekmovanja v s aljivih 
igrah, ki so ga pripravila turistič na drus tva. Letos nja 
prireditev Podobe bistris kih domač ij se je zaključ ila s 
slovesno podelitvijo priznanj turistič nim drus tvom in 
priznanj za najboljs i kruh.  V spremljevalnem 
programu so potekali s e drugi dogodki in prireditve – 
kmeč ka trz niča, dan odprtih vrat na vrtnarijah, prikazi 
kmeč kih obrti in obič ajev, razstave in različ ne 
demonstračije.  Vsak dan se je bilo mogoč e podati tudi 
na panoramsko voz njo s turistič nim vlakčem, na kateri 
so si obiskovalči lahko ogledali kmetije in turistič ne 
znamenitosti na območ ju Pokos , Spodnje Polskave in 
Pragerskega. V okviru prireditve je bila na ogled tudi 
razstava fotografij avtorja Frančija Padez nika Od 
Polskavskih in Dravinjskih gorič. 

D. Č. 

Foto:  A. Kolar 
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V ponedeljek, 4. novembra, ob 18.30 v Knjižnici Josipa 

Vošnjaka na Trgu svobode 16, Slovenska Bistrica 

»Potovanje po Maroku je bilo izven vseh standardov 

potovanja. Z osemdesetletno babico sva prečesali 

deželo podolgem in počez. Potovanje pa nama je 

popestril Abdulah.« 

Edinstveno gorstvo Atlas se razteza na severnem delu 

Afrike, njegovo popolno nasprotje pa je Sahara, ki leži 

ob njegovem vznožju. Na težko dostopnih področjih 

živijo ljudje, ki se le s težavo preživljajo. Mnogi 

pridelujejo zelenjavo in vzgajajo živino le za golo 

preživetje. Nekaj redkih pa se tudi v odmaknjenih 

predelih ukvarja s turizmom. Utrip turizma je tam 

povsem drugačen, saj je stik med domačini in turisti 

zelo pristen, tesen in, kot bi lahko še opisali, povsem 

domač. Mnogi domačini turiste ustavijo kar ob cesti in 

jim ponudijo vse mogoče, brez kakršnih koli katalogov  

in cenikov. 

VOŠNJAKOV NAPOVEDNIK DOGODKOV V KNJIŽNICI SE DOGAJA 
MAROKO Z BABICO Potopisno predavanje svetovne popotnice Mateje Mazgan 

Literarni večer Milena Zupančič, slovenska gledališka in filmska igralka 
20. NOVEMBER – PRAZNIK SLOVENSKIH 

SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

20. november je dan, ko slovenske splošne knjižnice 

praznujemo. V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 

Bistrica bomo praznovali skupaj z vami ves teden. 

Vrhunec praznovanja praznika slovenskih splošnih 

knjižnic bo gostovanje Milene Zupančič, velike 

slovenske gledališke in filmske igralke, s predstavitvijo 

monografije, ki jo je izdala SNG Drama Ljubljana, z 

naslovom Milena Zupančič. 

V torek, 8. novembra, ob 18.30, v Knjižnici Josipa 

Vošnjaka na Trgu svobode 16, Slovenska Bistrica 

Avtor knjige Robert Šket nam bo zaupal, kako zakon 

privlačnosti deluje in kakšno moč imajo naše misli. 

Zakon privlačnosti je v zadnjih letih vse bolj medijsko 

izpostavljen. In ne boste 

verjeli, to skrivnost so 

poznali vsi veliki voditelji 

in pomembneži prejšnjih 

stoletij. Kaj še čakate? Da 

bi se počutili bolje, ne 

potrebujete storiti veliko. 

Že samo branje in misel 

na zakon privlačnosti 

spreminjata tok in moč 

vaših misli. 

OKVIR, SLIKA, RISBA Razstava slik Maje Pliberšek 
Razstava vsebuje samostojno izdelana platna iz 

grundirane jute, zavrženih okvirjev, starih oken in desk. 

Slike so izdelane v mešani tehniki akrila in kolaža. 

Motivika slik so ljudje, prevladujejo silhuete in krokiji. 

Podobe so združene v skupine ali pa so ujete v trenutku 

osamljenosti, zamolklega pogleda in tišine, ki jo 

pretrgajo kontrastne barve močnih ekspresionističnih 

potez, čopiča. 

KAJ ŠE ČAKATE? Predstavitev knjige Roberta  Šketa 
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Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, ki 

je vezan na šolsko leto, želimo šolarje in dijake 

motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev 

mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo 

obiskovanje splošnih knjižnic. Vsak sedmošolec in 

dijak 1. letnika ob obisku splošne knjižnice prejme 

izbrano knjigo. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje 

knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z 

najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev 

avtorjev in knjige.Učencem in dijakom, ki še niso 

vpisani v knjižnico, nudimo v okviru tega projekta 

popolnoma brezplačen vpis (brezplačna izkaznica). 

mCOBISS vam omogoča dostop do informacij več kot 

400 slovenskih knjižnic. Kadar koli in od koder koli. 

Poiščite in rezervirajte knjigo, revijo, časopis, DVD. 

Podaljšajte rok izposoje. Poglejte, kaj berejo drugi. 

Izdelajte si seznam priljubljenih knjig in ga delite z 

drugimi. Poglejte lokacijo knjižnice na zemljevidu in 

navodila za pot do knjižnic. Za telefone in tablice, ki 

delujejo z operacijskima sistemoma Android ali iOS, je 

na voljo brezplačna mobilna aplikacija. Več na http://

m.cobiss.si. 

 

Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje 

glavo. (Mongolski pregovor) 

Natalija Stegne 

V Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in  

v njenih enotah so se oktobra pričele ure pravljic.  

Namenjene so otrokom od 5. leta starosti dalje. 

· Slovenska Bistrica, ob četrtkih, ob 16.30 (NOVOST 

– vsak tretji četrtek v mesecu je na programu 

MAVRIČNA JOGA) 

· Poljčane, ob ponedeljek, ob 17. uri 

· Makole, ob ponedeljkih, ob 15. uri 

· Tinje, ob sredah, ob 17. uri 

· Kebelj, ob sobotah, ob 9. uri 

URE PRAVLJIC 

Iz nabranih raznolikih zelišč bodo predstavljeni čajne 

mešanice in zeliščni pripravki. Pole zelišč bodo predsta-

vljeni še povsem naravna zeliščna mazila, izvlečki ozi-

roma tinkture in čajne mešanice zelišč. Zelišča, ki bodo 

predstavljena, so nabrana ročno, skrbno posušena in 

ročno razrezana. 

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2013 

ZELIŠČARSKA RAZSTAVA  Božidar Žerjav, član Društva zeliščarjev Hermelika 

mCOBISS – virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah 
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Septembra v Slovenski Bistrici dva vrhunska nogometna dogodka 

Zavod za s port Slovenska Bistriča je v sodelovanju z 
Nogometno zvezo Slovenije ponovno na najboljs i 
moz ni nač in izvedel odmeven mednarodni nogometni 
turnir. Od 23. do 28. septembra so v s portnem parku v 
Slovenski Bistriči gostili prvi del kvalifikačij za 
evropsko prvenstvo nogometas ev do 17 let. Slovenski 
kadeti so odigrali dve tekmi z reprezentančama z 
Otoka. Uvodoma so izgubili proti S kotom z 1 : 3, nato 
pa morali premoč  priznati s e Walesu, ki je slavil s 3 : 0. 
Med obema tekmama so nas i upi v Bakovčih premagali 
Madz are s 4 : 2. V Slovenski Bistriči je bil na sporedu s e 
obrač un med S kotsko in Walesom, ki se je konč al brez 
zadetkov. V elitni del kvalifikačij so se uvrstili S koti in 
Valiz ani, slovenska izbrana vrsta je osvojila tretje 
mesto, č etrti pa so bili Madz ari.  

Izjemen uspeh nogometašev Aha Emmi Bistrice do 13 let 
V izvedbi Nogometne s ole Mladena Dabanovič a in 
Nogometnega kluba Aha Emmi Bistriča je v soboto, 21. 
septembra, potekal turnir za mlade Slovenija Open 
2013. Turnir je uspel v vseh pogledih, tako v 
tekmovalnem kot v organizačijskem. S e posebej se je 
izkazala domač a ekipa Aha Emmi Bistriča do 13 let, ki 
je osvojila drugo mesto. Mladi nogometas i pod 
vodstvom trenerja Vita Martinč ič a so nizali zmago za 
zmago. V č etrtfinalu so po streljanju kazenskih strelov 
premagali Aluminij iz Kidrič evega z 2 : 0, v polfinalu pa 
s e mos tvo Maribora z 1 : 0. Selekčija U-9 Nogometnega 
kluba Aha Emmi Bistriča je izpadla v č etrtfinalu po 
porazu proti ekipi Dobrovče - Miklavz . V kategoriji do 
13 let je nastopilo 16 mos tev, v kategoriji do devet let 
pa deset, in sičer iz Srbije, Bosne in Herčegovine, 
Madz arske in Slovenije. 

T. A. 

Slovenski upi neuspešni v boju z Otočani                                                                                   Foto: Aleš Kolar 

Predstavnik Walesa je direktorju Zavoda za s port 
Slovenska Bistriča Marjanu S timču v zahvalo za 
gostoljubje izroč il posebno plaketo 

Foto: A. Kolar 



                                             Satira v karikaturi                                    Stran 33                                                           

 

Karikature: Uroš Čož 

Gasilec Boštjan 

LUKA 
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»Krepak literarni zamah iz Slovenije« 
 
Tako se glasi č lanek o letos njem 11. literarnem 
nateč aju za najboljs o otros ko in mladinsko knjigo 
mestne obč ine Sčhwanenstadt v Gornji Avstriji. 
Mednarodna z irija v Sčhwanenstadtu je preverila 122 
prispevkov od 480 udelez enčev; 77 jih je bilo iz vseh 
avstrijskih dez el, 34 iz Slovenije in enajst iz Italije. Na 
nateč aju je bilo zastopanih 17 jezikov. 
Okvirna tema za leto 2013, Raznolikost jezika in 
jezikov; moz nosti sreč anja in odkrivanja …, je s e 
posebej nagovorila Pavlino Pogorevč, oplotnis ko 
upokojeno uč iteljičo slovenskega jezika. Tenkoč utno se 
je pribliz ala naravi in v enem zamahu je nastala 
zgodbiča Govoriča kresne noč i. Za ilustriranje zgodbe 
je nagovorila bistris ko slikarko Joz ičo Tomazini. Po 
mnenju z irije »se ilustračije perfektno ujemajo z 
besedilom, to pa je zelo privlač no in dobro nagovori 

otros ko dus o«. 
Od 34 slovenskih prispevkov, poslanih na letos nji 
nateč aj, je med 27 nagrajenimi tudi Govoriča kresne 
noč i. V kategoriji za odrasle (V. skupina) sta (v moč ni 
konkurenči) Pogorevčeva in Tomazinijeva prejeli 
posebno nagrado žirije.  
Slovesnosti in podelitve priznanj in nagrad je 21. 
septembra v gornjeavstrijskem mestu prisostvovala 
ilustratorka knjige Joz iča Tomazini. 
 

Pavlina Pogorevc 

Plemenite zgodbe Bistričanke Polone 
Lunežnik 

 
Pri zaloz bi Artizan 
je izs la slikaniča 
Plemenite zgodbe 
za otroke, v kateri 
je zbranih s est 
pouč nih zgodb, ki 
otroku na razumljiv 
nač in spregovorijo o 
pos tenju, druga-
č nosti, o tez avah 
zaradi nenavadnega 

priimka in pomoč i bliz njemu v tez avah.  
Avtoriča zgodb za otroke Bistrič anka Polona 
Lunežnik se je ob njenima otrokoma in ob opazovanju 
otrok njune starosti uspela vrniti v č as otros tva. Tako 
je s tankoč utnim posluhom spoznala mnoge stiske, ki 
otrokom lahko povzroč ijo nemalo skrbi, z alosti in 
poniz anja, ter uspela najti prave odgovore na 
izgovorjena, pa tudi nikoli izgovorjena vpras anja. In 
tako se je porodila ideja za izdajo slikaniče, ki jo je s 
svojimi č udovitimi ilustračijami opremila Alla Sledič. 
Slikaničo lahko naroč ite po elektronski pos ti na 

naslovu info@artizan.si. 
 

L. H. 



Satirični kabaret Ogledala na  
26. Čufarjevih dnevih 
 
Bistris ki gledalis č niki so dosegli s e en odmeven uspeh. 
Bistris ko satirič no gledalis č e Us č ip teater se je z 
avtorsko gledalis ko predstavo, satirič nim kabaretom 
Ogledala, uvrstilo v tekmovalni del 26. Č ufarjevih dni. 
Gre za enega najstarejs ih festivalov ljubiteljskih 
gledalis č  na Slovenskem, ki se vsako leto, v meseču 
novembru, odvija na Jeseničah v spomin na 
slovenskega domoljuba, pesnika, pisatelja in dramatika 
Toneta Č ufarja. Na letos nji festival se je prijavilo 
rekordno s tevilo gledalis kih skupin, in sičer 35. 
Selektor Brane Kraljevič  je v tekmovalni del uvrstil  
s est predstav, med njimi tudi satirič ni kabaret 
Ogledala. Us č ipovči bodo s svojo kabaretno predstavo 
v č etrtek, 14. novembra, uradno odprli letos nje 

Č ufarjeve 
dneve. 14. 
november je 
sičer rojstni 
datum Tone-
ta Č ufarja. 
 

T. A. 
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Niko Turk najboljši ljubiteljski gledališki 
igralec v državi 

Ljubiteljski gledališki igralec Niko Turk iz 
Slovenske Bistrice je dosegel izjemen uspeh. Na 52. 
Linhartovem srečanju v Postojni, festivalu 
gledaliških skupin Slovenije in zamejstva, ki ga 
pripravlja Javni sklad republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, je prejel matička za najboljšo 
moško vlogo, vlogo jezičnega dohtarja v predstavi 
Burka o jezičnem dohtarju v izvedbi gledališke 
skupine Kulturnega društva Slomšek Slovenska 
Bistrica. 
Zagotovo ste ponosni na to priznanje. Ste ga po 
tihem tudi pričakovali? 
Amaterski gledalis ki igraleč tez ko reč e, da ne z eli 
doseč i kaj taks nega. Kar pa se tič e prič akovanj, moram 
povedati, da priznanja nisem prič akoval, ampak sem si 
ga po tihem resnič no z elel. Vedno se nekaj malega 

prič akuje. Č e je to nagrada oziroma potrditev te vrste, 
sem seveda zelo zadovoljen. 
Strokovna žirija je vlogo jezičnega dohtarja, ki ste 
jo odigrali, ocenila z odliko. Ta vloga je v današnjih 
časih še kako aktualna. 
Aktualna je zato, ker je brezč asna. Igra je bila sičer 
napisana v srednjem veku, z al ne vemo, kdo je njen 
avtor. Kljub temu je aktualna tudi danes. Zakaj? Ravno 
zaradi tega, ker so odnosi med ljudmi, raznorazne 
peripetije, zlagani odnosi, predvsem prevare v 
danas njem svetu oziroma na svetu nasploh brezč asni. 
Naloga rez iserja je bila, da je vlogo aktualiziral in jo 
postavil na oder č asu primerno. Zato je predstava tudi 
taks na, kot je, ne glede na to, kdaj je bila napisana. 
Koliko časa pa ste se pripravljali za to vlogo? Težko 
je verjetno govoriti o urah. 
Seveda, ure sičer na nek nač in ses tejes , ampak ne 
gledas  na to, koliko č asa je »zapravljenega«. Lahko pa 
reč em, da sem se pripravljal slabega pol leta. Končept 
smo zastavili v zač etku leta 2013, maja pa smo imeli 
premiero. 
Predstavo ste ponovili že kar nekajkrat. Bo še na 
ogled tukaj, v Slovenski Bistrici? 
Zagotovo s e bo na ogled, vendar termini zaenkrat s e 
niso določ eni. Glede na to, da smo predstavo letos v 
mestu izvedli z e s tirikrat, jo bomo ponovili v zač etku 
prihodnjega leta.  

Foto: A. Kolar 

Tomaž Ajd 

Foto: Iztok Kalan 











Spoštovani! 

 

Vabimo Vas na 

osrednjo žalno slovesnost ob dnevu spomina na mrtve  

v občini Slovenska Bistrica, 

ki bo v sredo, 30. oktobra 2013, ob 13.30, 

pred kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici. 

Govornik na žalni slovesnosti 

bo predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, 

Mitja Bervar. 

V imenu Republike Slovenije bo h kostnici na pokopališču venec položil 

predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, 

Mitja Bervar. 

V imenu Občine Slovenska Bistrica bo h kostnici na pokopališču venec 

položil župan dr. Ivan Žagar z delegacijo. 


