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KAZALO

Ob svetovnem dnevu družin je Leo 
klub Slovenska Bistrica, v katerem 
se združujejo mladi, stari med 16 in 
30 let, v soboto, 24. maja, priredil 
lokalni dan družin. Pripravili so 
ustvarjalne delavnice, izdelovali 
so rože, broške, slikali, risali in 
ustvarjali iz slanega testa. Dodali 
so tudi športno-rekreacijske igre, v 
vseh dejavnostih so sodelovali tako 
starši kot njihovi malčki. Malčki 
so lahko prebirali knjige v bralnem 
kotičku, si poslikali obraz in uživali 
ob sladkih dobrotah. Leoni so izvedli 
tudi dobrodelni tek pod sloganom 
Tečem, da pomagam, izkupiček 

pa bodo namenili za prebivalce s 
poplavljenih območij v Srbiji ter 
Bosni in Hercegovini. Dobrodelni tek 
je potekal tudi v drugih slovenskih 
krajih. Posebna atrakcija so bila 
napihljiva igrala safari, otroke in 
odrasle pa sta zabavala tudi klovna. 

A. M.

V petek, 16., in soboto, 17. maja, so se 
pri dvorcu Štatenberg na tradicionalnem 
motorističnem shodu zbrali člani Moto-
rističnega kluba Grofi Attems iz Sloven-
ske Bistrice. Kljub slabšemu vremenu so 
se srečanja udeležili tudi gostje iz Avstri-
je, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.
Organizatorji so poskrbeli za pester za-
bavni program, udeleženci so se pome-
rili v različnih motorističnih igrah, pred-
vsem pa je šlo za prijetno druženje.
Motoristi so se podali tudi na panoram-
sko vožnjo po območju občin Makole, 
Poljčane in Slovenska Bistrica.

Štatenberg v znamenju 
ljubiteljev motorjev

Bistriški Leo klub ob svetovnem dnevu 
družin organiziral druženje
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Slovenska Bistrica je v soboto, 7. junija, 
znova gostila državno prvenstvo za no-
vinarje v tenisu. Prireditev so pripravi-
li Teniški klub Slovenska Bistrica (letos 
praznuje 30. obletnico delovanja), tednik 
Panorama in številni pokrovitelji, častni 
pokrovitelj pa je bil župan Občine Sloven-
ska Bistrica dr. Ivan Žagar.
Rezultati final:  Ženske: Maja Žiberna – 
Miča Vipotnik 6:3, moški, do 40 let: Peter 
Pevc – Edi Sep 6:2, do 55 let: Bojan Gla-
vič – Miha Vipotnik 6:4, do 65 let: Dušan 
Arzenšek – Srečko Trglec 6:2, nad 65 let: 
Oto Giacomelli – Peter Kancler 6:2.
Končni vrstni red, ženske: 1. Maja Ži-

berna (RTV Slovenija – Studio City), 2. 
Miča Vipotnik (samostojna novinarka), 
3. Sonja Merljak (Delo); moški, do 40 
let: 1. Peter Pevc (Sport TV), 2. Edi Sep, 
3. Tadej Vidrih (oba Pop TV), do 55 let: 
1. Bojan Glavič (Nedeljski), 2. Miha Vi-
potnik (samostojni novinar), 3. Aleš Tihec 
(Sport TV), do 65 let: 1. Dušan Arzenšek 
(Le Mond diplomatique), 2. Srečko Trglec 
(RTV center Maribor), 3. Darko Koren 
(RTV Slovenija), 5. Bojan Sinič (Pano-
rama) itd., nad 65 let: 1. Oto Giacomelli 
(Delo), 2. Peter Kancler (Večer), 3. Jože 
Jagodnik (RTV center Maribor) itd. 

T. A.

V Slovenski Bistrici znova državno 
novinarsko DP v tenisu

Foto: Leo klub
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Razmišljanje o 
izobraževanju …
V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, 
ki se ne bodo naučili učiti.             
                                                      Alvin Toffler

Pomen izobraževanja, tako formalnega 
kot neformalnega, v zadnjih letih narašča. 
Živimo v učeči se družbi, v družbi znanja. 
Izobraževanje je naložba, ki prinaša viso-
ke obresti, še posebej v odraslem obdobju.
Ključna kompetenca za vseživljenjsko iz-
obraževanje in učenje je kompetenca uče-
nje učenja, kar pomeni sposobnost učiti se 
in vztrajati pri učenju, organizirati lastno 
učenje, vključno z učinkovitim upravlja-
njem s časom in informacijami, individu-
alno in v skupinah.

Vendar lahko učenci to kompetenco raz-
vijejo le ob skrbni podpori in usmeritvi 
učiteljev mentorjev, postopoma in siste-
matično. Dober učitelj je tisti, ki učen-
cem vselej osmisli učenje, jim predstavi 
učne cilje in jih skupaj z njimi implemen-
tira v praksi. Da v slovenskem šolskem 
sistemu ne manjka dobrih in zagnanih 
učiteljev, pričajo uspehi naših učencev, 
ki so primerljivi s tistimi v državah EU 
in na nekaterih področjih celo izstopajo 
navzgor. V okviru raziskave PISA 2012 

so se slovenski učenci v šolskem uspehu 
izkazali za nadpovprečne pri matemati-
ki in naravoslovju. Poleg tega so učenci 
izkazali bolj pozitiven odnos do šole kot 
ustanove kot drugod, kar priča o tem, da 
lahko svoje uspehe še nadgradijo. Zelo 
smele napovedi in dobri obeti. Toda razi-
skava temelji na stanju izpred dveh let, ko 
se v slovenskem šolskem sistemu še niso 
kazali pogubni rezi kadrovanja in krčenja 
števila zaposlenih. Ali bomo ob zmanjša-
nju števila zaposlenih in nalaganju novih 
obveznosti še zmogli dati učencem tisto 
»nekaj več«, ali pa bomo zgolj uspeli ude-
janjati redni pouk? Kako bomo krčili ka-
kovostne, dobro uveljavljene programe, ki 
so prinašali nadpovprečne uspehe? Ali se 
bodo slovenske šole ponovno začele deliti 
na tiste večje, z višjim standardom, in tiste 
manjše, vaške, ki bodo začele postopoma 
izumirati, saj bodo starši prepisali svo-
je otroke drugam, pa ne zaradi kvalitete 
učiteljev, le-ti so odlični povsod, temveč 
preprosto zaradi manjše ali skoraj ničel-
ne izbire interesnih dejavnosti, projektov, 
nadstandarda šole?
Na ta in še na številna druga odprta vpra-
šanja ne vemo odgovora, lahko samo ugi-
bamo in upamo, da bo zmagala zdrava 
kmečka pamet. In zdrava pamet je boljša 
kot žamet. Pa smo spet tam, pri znanju, 
namreč. Ne dopustimo, da bi postalo zgolj 
domena privilegiranih. Zavzemajmo se za 
enake možnosti in kakovostno javno šol-
stvo, ki smo ga izgrajevali vrsto let. Zavze-
majmo se za ohranitev standardov, ki smo 
jih s trudom dosegli. Naj se naš entuzia-
zem ne razbije na čereh vladnih omejitev 
in ukrepov. Naj zmagata razum in znanje, 
da bomo skupaj živeli lepšo prihodnost. 
Aktiv ravnateljev in ravnateljic občin 
Makole, Oplotnica, Poljčane in Sloven-
ska Bistrica ima za sabo pestro leto, leto, 
ko nam MIZŠ kljub daljšim odsotnostim 
(bolniška, porodniška) ni dovoljevalo za-
poslovati novih delavcev; v velikem deležu 
nam niso dali sredstev za pokritje stroškov 
prve polovice tretje četrtine plačnih neso-
razmerij; naložili so nam, glede na s skle-
pom določena finančna sredstva za šolo, 
odpuščanje tudi do deset in več odstotkov 
delavcev. Ravnatelji smo se kljub vsem 
tem pritiskom trudili za učence izpeljati 
šolsko leto čim bolj mirno, kljub krčenju 
strokovnega kadra in porajanju novih so-
cialnih stisk, ki jih opažamo med učenci.
Tako učencem in njihovim staršem kot 
učiteljem želim v imenu aktiva ravnateljev 
prijetne in brezskrbne počitniške dni, naj 
si naberejo moči za izzive, ki nas čakajo z 
novim šolskim letom.

Margareta Voglar, vodja medobčinskega aktiva ravnateljev

Foto: Foto Studio Brbre
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Občinski svet tudi o 
zmanjšanju števila volišč

občinskega sveta za to leto. Seznanili so 
se z dolgoročnim razvojnim načrtom ob-
čine Slovenska Bistrica. V prvem branju 
so sprejeli tudi nekaj odlokov, med njimi 

Občinski svet Občine Slovenska Bistri-
ca se je v sredo, 14. maja, sešel na redni 
seji. Svetniki so po sprejetju spremenjene-
ga dnevnega reda potrdili program dela 

Tomaž Ajd

Foto: Aleš Kolar

Občina Slovenska Bistrica se je aprila pri-
družila šestim občinam v Sloveniji, ki so 
pristopile k projektu Srcu prijazna občina.
Zdravje predstavlja največjo človeško 
vrednoto in našo največjo prioriteto. V 
Sloveniji vsako leto zaradi zastoja srca 
umre skoraj 2000 ljudi (5 do 6 ljudi na 
dan), saj se bolniku pomoč ne nudi pra-
vočasno.
Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti 
ena izmed temeljnih vrednot moderne 
družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu, 
zaradi pomanjkanja časa in favoriziranja 
lastnih osebnih potreb velikokrat zane-
marjena. Imamo srečo, da obstaja nekaj 
ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in 
nas s svojimi dejanji opominjajo na to, da 
je potrebno sočloveku v nesreči pomagati. 
Zato nas pri nudenju prve pomoči osebi, 

ki jo potrebuje, ne bi smeli voditi zakonski 
predpisi, temveč naši notranji vzgibi, naša 
dobrosrčnost in želja po pomoči drugim.
iHELP mobilna aplikacija za reševanje 
življenj
iHELP je mobilna aplikacija za pametne 
telefone, namenjena takojšnjemu SOS-ob-
veščanju v primeru zdravstvenega stanja, 
ki zahteva takojšnjo pomoč. Z aplikacijo 
lahko pomagamo ne le sami sebi, temveč 
tudi drugim osebam v primeru nenadne-
ga srčnega zastoja ali drugih kritičnih 
zdravstvenih stanj. Platforma iHELP po-
nuja rešitev tudi za starejše telefone, saj 
podpira SMS-alarmiranje. Danes vsi tele-
foni prejemajo SMS-sporočila in zato tudi 
sistem iHELP pošlje SOS-alarm v obliki 
SMS-sporočila.

Srcu prijazni tudi v naši občini

odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode ter o oskrbi z 
vodo. Potrdili so tudi investicijska progra-
ma za obnovo vrtca na Zgornji Polskavi in 
dograditev vrtca na Zgornji Ložnici. Ob-
činski svet je obravnaval tudi sklep okrajne 
volilne komisije o zmanjšanju števila vo-
lišč na območju občine Slovenska Bistri-
ca (od dosedanjih 50 volišč jih je ukinila 
kar 20). Po polemični razpravi so svetniki 
poudarili, da je bilo število volišč v obči-
ni že zmanjšano in da njihovo dodatno 
zmanjševanje nikakor ni sprejemljivo. Za 
parlamentarne in lokalne volitve so zato 
sprejeli sklep, da bodo na državno ozi-
roma okrajno komisijo poslali protestno 
noto. Svetniki so v nadaljevanju obravna-
vali kadrovske in premoženjske zadeve ter 
poročilo o delu javnih zavodov. Ob koncu 
so se seznanili še s pojasnili o delovanju 
Javnega zavoda za KTV in informiranje. 
Ugotovili so, da bo po lokalnih volitvah v 
novem sklicu občinskega sveta potrebno 
ustrezno urediti status zavoda.

Kaj omogoča? 
S SOS-sporočilom aplikacija obvesti pri-
jatelje, družino in vse uporabnike iHELP, 
ki so v neposredni bližini (SOS-radij od 
100 do 500 metrov), o kraju nesreče in po-
membnih zdravstvenih podatkih bolnika 
oziroma ponesrečenca.
•	Sproži klic na reševalno službo (številka 

112).
•	Vodi skozi temeljne postopke oživljanja 

(TPO).
•	Prikaže lokacijo najbližjih avtomatskih 

eksternih defibrilatorjev (AED) in 
bolnišnic oziroma zdravstvenih domov.

•	Nudi splošne izobraževalne vsebine in 
napotke, kako se odzvati pri različnih 
poškodbah.

•	SMS-alarmiranje nujnih kontaktov (če 
nujni kontakt nima pametnega telefona 
oziroma naložene aplikacije iHELP/
PREMIUM paket).

Navedeno skupaj s številnimi povezoval-
nimi aktivnostmi, kot so popis defibrila-
torjev, graditev varnostne mreže, izobra-
ževanja, širjenje srčne ideje med podje-
tji, lokalnimi skupnostmi itd., aplikaciji 
iHELP povečujejo njeno dodano vrednost. 
iHELP pa je veliko več kot le aplikacija, je 
družbeno odgovorno gibanje, ki si priza-
deva za postavljanje novih, zelo potrebnih 
defibrilatorjev v tiste lokalne skupnosti, ki 
bodo izvajale največ aktivnosti ter s tem 
pripomogle k večji varnosti ljudi in širje-
nju srčne ideje. Več informacij o aplikaciji 
dobite na spletni strani www.ihelp.si.

Irena jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti
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Žled, ki je februarja letos prizadel Slove-
nijo, je veliko škode povzročil tudi na ob-
močju občine Slovenska Bistrica. Najhujše 
poškodbe so utrpela drevesa, ki so poraš-
čala razmočena tla, in tista, ki so rasla v 
strmih jarkih.
Eno takšnih območij je tudi Bistriški vin-
tgar, v katerem je – po ocenah Zavoda za 
gozdove Slovenije – žled poškodoval več 
kot 1000 kubičnih metrov lesne mase. Ve-
čina dreves je izruvanih, nekatera imajo 
polomljene vrhove ali posamezne veje. 
Zavod za gozdove Slovenije je marca in 

aprila evidentiral in označil vsa močneje 
poškodovana drevesa in o tem obvestil la-
stnike. Nekateri so se že lotili odprave pos-

Odprava posledic žledoloma v 
Bistriškem vintgarju

Matjaž Zupanič, Zavod za gozdove Slovenije

17. in 18. maja je v avstrijski deželi Spo-
dnja Avstrija v samostanu Götweig po-
tekal že 19. Evropski forum Wachau, ki 
vsako leto gosti visoke predstavnike iz 
vrst politike in kulture ter strokovnjake z 
različnih področjih, ki na plenarnem za-
sedanju in v okviru štirih delovnih krogov 
predstavljajo svoje poglede na situacijo in 
razvoj v Evropi.
Forum poteka v organizaciji Zveznega 
ministrstva za evropske in mednarodne 
zadeve Republike Avstrije in zvezne de-
žele Spodnje Avstrije, tako da sta letošnja 
gostitelja foruma bila avstrijski zunanji 
minister Sebastian Kurz in deželni glavar 
Spodnje Avstrije dr. Erwin Pröll. Po iz-
boru avstrijskega zunanjega ministrstva 
je bil na letošnji Evropski forum Wachau 

Evropski forum Wachau
Vojka Osojnik

povabljen in se ga je tudi udeležil bistriški 
župan dr. Ivan Žagar, ki je poleg plenar-
nega zasedanja sodeloval tudi v panelni 
razpravi »Evropa 2020 – impulzi za priho-
dnost«, v kateri so se udeleženci ukvarjali 
z vlogo in pomenom regij za prihodnost 
Evropske unije. V razpravi so se še posebej 
osredotočili na Strategijo Evropa 2020, ki 
jo je Evropski svet sprejel junija 2010. Cilj 
omenjene strategije je narediti Evropo bolj 
konkurenčno. Za to, da bo Evropa bolj di-
namična, stabilnejša in bolj trajnostna, sta 
potrebni tesna medsebojna povezanost 
in usklajenost gospodarskih politik držav 
članic (fiskalne politike, politike zaposlo-
vanja, socialna politike) ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti, še posebej pa je 
uspešen le decentraliziran razvoj, ki upo-

števa izvajanje celovitih projektov, ki izha-
jajo iz potreb in znanja lokalnega nivoja 
v smislu večnivojskega upravljanja, so bili 
zaključki omenjene razprave.
V naši občini je praktični primer takega 
razvoja industrijska cona Impol, kjer so-
delujejo občina, gospodarstvo in razvojne 
ustanove.

Foto: Tomaž Ajd

ledic škode. Ker sta posek in spravilo po 
žledu poškodovanih dreves zelo zahtevni 
in nevarni opravili, imajo nekateri lastniki 
velike težave pri iskanju izvajalcev, ki so ta 
dela sposobni opraviti.
V iskanje čim učinkovitejše in hitre rešit-
ve težav sta se vključila tudi župan Občine 
Slovenska Bistrica Ivan Žagar in Komu-
nala Slovenska Bistrica. Vsi se zavedamo, 
da drevje, ki leži na planinski poti, ovira 
prehod obiskovalcem. Les, ki leži ob in 
v strugi potoka, pa lahko ob narasli vodi 
ogrozi črpališče pitne vode in dele Sloven-
ske Bistrice, ki ležijo v bližini potoka.
Narasel potok Bistrica je na več mestih 
poškodoval tudi planinsko pot, ki hkrati 
predstavlja tudi edino možno spravilno 
pot za les. Za njeno popravilo bo v sodelo-
vanju s Komunalo Slovenska Bistrica pos-
krbela občina Slovenska Bistrica.
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V teku je projekt »Uvedba digitalnega ra-
dijskega sistema (GSM-R) na slovenskem 
železniškem omrežju«, v okviru katere-
ga se sistem GSM-R vzpostavlja na vseh 
slovenskih javnih železniških progah. 
Sistem GSM-R je del enega od osnovnih 
podsistemov, ki sestavljajo železniško in-
frastrukturo, in sicer del podsistema vo-
denje, upravljanje in signalizacija in je 
kot tak namenjen predvsem opravljanju 
obveznih javnih gospodarskih služb na 
javni železniški infrastrukturi, to je vode-
nju prometa in vzdrževanju infrastruktu-
re. Projekt izvajamo tudi na območju vaše 
občine, zato v nadaljevanju posredujemo 
nekaj informacij z namenom podrobnejše 
seznanitve s projektom in z aktivnostmi, 
ki se bodo izvajale.

OPIS PROJEKTA
V Evropski uniji se od začetka 90. let prej-
šnjega stoletja razvija transevropsko tran-
sportno omrežje (TEN-T: Trans-Europe-
an Networks) z namenom zagotavljanja 
mednarodnih transportnih povezav in 
prostega pretoka blaga in ljudi.
V železniškem prometu je bila ključna 
ovira za vzpostavitev tovrstnega omrež-
ja tehnična neenotnost med posamezni-
mi železniškimi operaterji. Vse državne 
železnice so namreč uporabljale lastne, 
nekompatibilne analogne sisteme za pre-
nos informacij, vključno s Slovenijo. Za 
reševanje teh omejitev je bil razvit sis-
tem ERTMS (European Train Control 
System) oz. evropski sistem za upravljanje 
železniškega prometa, ki je sestavljen iz 
ETCS (European Train Control System) 
– Evropskega sistema vodenja vlakov in iz 
GSM-R (Global System for Mobile Com-
munications – Railway) – Globalnega 
mobilnega radijskega komunikacijskega 
sistema za železnice. Uvedba digitalnega 
radijskega sistema (GSM-R) na sloven-
skem železniškem omrežju pomeni uskla-
ditev s pravnim redom Evropske unije oz. 

implementacijo direktiv Evropske unije 
s področja interoperabilnosti govornega 
sistema za komunikacijo med vlaki.

KLJUČNI UČINKI PROJEKTA
- zagotovitev interoperabilnosti in pogo-
jev za nadgradnjo slovenskega železniške-
ga omrežja s sistemoma ERTMS/ETCS 
(obstoječi analogni sistemi so zastareli in 
brez možnosti nadgradenj),
- bistveno povečanje varnosti železniškega 
prometa in infrastrukturne zmogljivosti,
- poenotenje obstoječega sistema radijske 
komunikacije,
- manjše motnje in zamude vlakov,
- prihranki pri signalni opremi,
- širši sinergijski učinki (v primeru pre-
usmeritve dela tovora s cest na železnice 
zmanjšanje izpustov CO2 iz prometa).

PREDVIDENE AKTIVNOSTI
- postavitev optičnih kablov vzdolž celot-
nega železniškega omrežja (približno 1200 
km kabelske trase),

Vzpostavitev digitalnega 
radijskega sistema 
GSM-R na slovenskem 
železniškem omrežju

- gradnjo okrog 250 baznih oddajno-spre-
jemnih postaj (postaj BTS),
- postavitev antenskih stolpov ob baznih 
oddajno-sprejemnih postajah,
- povezava novih postaj BTS s telekomu-
nikacijskim in električnim omrežjem.

TERMINSKI PLAN
1. faza: izvedba del na pilotnem odseku 
Sežana–Šentilj bo predvidoma zaključena 
leta 2015.
2. faza: nadaljevanje izvedbe na vseh pre-
ostalih glavnih in regionalnih progah slo-
venskega železniškega omrežja bo predvi-
doma zaključena v začetku leta 2016.

PRAVNE PODLAGE ZA GRADNJO
S stališča posegov v prostor gre pri projek-
tu v veliki večini predvsem za posege na 
obstoječi javni železniški infrastrukturi in 
objekte na njej, kar pomeni nadgradnjo 
obstoječega analognega radijskega siste-
ma. Gradbena zakonodaja in specialni 
področni zakoni na železniškem področju 
za takšne posege predvidevajo izvedbo 
gradnje po posebnem postopku vzdrže-
valnih del v javno korist.
Gradnja baznih postaj
V večjem obsegu bo gradnja teh poteka-
la po postopku vzdrževalnih del v javno 
korist, saj bo večina baznih postaj stala na 
železniškem območju, ki je definirano v 
Zakonu o varnosti v železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 36/10 – uradno prečiš-
čeno besedilo), kar je tudi pogoj za upora-
bo tega postopka.
V primerih, ko bodo predvidene bazne 
postaje oziroma bazne postaje, ki bodo to 
postale šele z nadgraditvijo že obstoječih 

Peter Dolenc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
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antenskih stolpov, stale izven železniškega 
območja, se bo postopek gradnje izvajal 
v skladu z Zakonom o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/05-popr, 92/05-ZJC
-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – odl US, 120/06 
– odl US, 126/07 in 108/09), kar pomeni, 
da bo potrebno takrat, ko zemljišče ne bo 
opredeljeno kot javna železniška infra-
struktura, prej na takšnem zemljišču pri-
dobiti pravico graditi, ali z odkupom ali pa 
z ustanovitvijo služnosti.
Oprema tehničnih prostorov
Oprema vseh tehničnih prostorov bo po-
tekala po postopku vzdrževalnih del v jav-
no korist, saj bodo ti prostori služili dejav-
nosti, ki je povezana s prevozom potnikov 
in blaga, ter dejavnosti, ki je povezana z 
nalogami upravljavca, kar je tudi pogoj za 
ta postopek.
Gradnja kabelske kanalizacije
Če se bo kabelska kanalizacija gradila na 
železniškem območju, se bodo takšna 
dela izvajala po postopku vzdrževalnih 
del v javno korist, v primeru predvidenih 
posegov izven železniškega območja, kjer 
ne pride v poštev uporaba tega postopka, 
pa se bo postopek izvajal skladno z ZGO. 
V takem primeru bo upoštevana Uredba o 
vrstah objektov glede na zahtevnost (Ura-
dni list RS, št. 37/08 in 99/08), kjer je v 12. 
členu določeno, da za tiste objekte, ki se 
po tej uredbi štejejo za enostavne objekte, 
ni potrebno pridobiti gradbenega dovolje-
nja.
Dostopne poti
Glede ureditve dostopnih poti do baznih 
postaj ali tehničnih prostorov, ki bodo 
potrebne zaradi gradnje in vzdrževanja 
teh objektov in bodo potekale tudi preko 
parcel v lastništvu tretjih oseb, pa se bo 
s pogodbo ustanovilo služnost do poti, v 
določenih primerih pa bodo verjetno lah-
ko prišli v poštev tudi odkupi teh parcel.
DOVOLJENJE ZA ZAČETEK DEL
Dovoljenje za začetek del je v skladu z 29. 
členom Pravilnika o pogojih in postopkih 
za začetek, izvajanje in dokončanje teko-
čega in investicijskega vzdrževanja ter 
vzdrževalnih del v javno korist na podro-
čju železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 
82/2006) izdal varnostni organ – Agencija 
za železniški promet.
VPLIV POSEGA NA LJUDI IN 
OKOLJE 
V letu 2003 je bila izdelana študija vplivov 
izvedbe projekta modernizacije obstoječe-
ga telekomunikacijskega sistema na slo-
venskem železniškem omrežju na okolje. 
Z vidika celotnega vpliva načrtovanega 
projekta na okolje je bilo ugotovljeno, da 

je načrtovani poseg sprejemljiv. Leta 2011 
je bila zaradi sprememb zakonodaje izde-
lana novelacija presoje vplivov na okolje 
(študije), v kateri je bilo ugotovljeno, da 
načrtovani poseg tudi ob upoštevanju no-
velirane zakonodaje med gradnjo, med 
obratovanjem in po prenehanju delovanja 
ne bo imel pomembnega oziroma nespre-
jemljivega vpliva na človeka in njegovo 
zdravje, na ekosisteme, rastlinstvo in ži-
valstvo in njihove habitate, kakovost tal 
in njihovo uporabo, kakovost in količine 
površinskih in podzemnih voda, kakovost 
zraka, klimatske razmere, človekovo nep-
remično premoženje in kulturno dedišči-
no.
Novelacija presoje vplivov na okolje nala-
ga, da se dodatna pozornost z vidika omi-
litvenih ukrepov nameni lokacijam, ki se 
nahajajo na varstveno izpostavljenih loka-
cijah in lokacijah z bližino stanovanjskih 
objektov. Z vidika vplivov posega med de-
lovanjem največjo nevarnost predstavlja 
možen vpliv elektromagnetnega sevanja 
na človeka in njegovo zdravje, vizualna 
degradacija krajine in njenega značaja 
zaradi postavitve nove infrastrukture ter 
možen vpliv svetlobnega onesnaževanja 
na ekosisteme, 
rastlinstvo in 
živalstvo in nji-
hove habitate. 
Tveganja, ki jih 
predstavlja ele-
ktromagnetno 
sevanje, so bila 
v veliki meri 
odpravljena že 
v fazi načrtova-
nja projekta z 
upoštevanjem 
ustrezne var-
nostne razdalje 
vira (predvidena 
visoka višina an-
ten) in ustrezne 
u s m e r j e n o s t i 
glavnega seval-
nega snopa an-
ten.
Glede na višin-
sko oddaljenost 
vira na antenah 
objektov BTS bo 
dostop do ob-
močja čezmer-
nih obremenitev 
okolja, ki se na-
haja v glavnem 
sevalnem snopu 
antene do razda-

lje približno 16 metrov, onemogočen. Prav 
tako bo nepooblaščenim osebam prepre-
čen eventualni možni dostop do območja 
čezmernih obremenitev v glavnem seval-
nem snopu antene na najbolj izpostav-
ljenih lokacijah pred vhodi v tunele in 
galerije, kjer je predvidena višina vira na 
anteni le 6 metrov.

SEZNANJENOST OBČIN
V letih 2010 in 2011 je Direkcija RS za vo-
denje investicij v javno železniško infra-
strukturo (takratni naziv investitorja) vse 
občine, na področju katerih se izvaja pro-
jekt GSM-R, z dopisom, ki je vseboval tudi 
vloge za lokacijske informacije, seznanila 
s projektom uvedbe digitalnega omrežja. 
Investitor: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor.
Sofinanciranje: EU, Kohezijski sklad.
Izvajalec del: Iskratel telekomunikacijski 
sistemi, d. o. o., in GH Holding, d. d.
Nadzor: DRI upravljanje investicij, d. o. o. 
in SŽ – infrastruktura, d. o. o.
Dodatne informacije: mzip.gsmr@gov.si, 
gsmr@dri.si
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Na območju urada za delo Slovenska Bistrica je spodbudno, da se je število brezpo-
selnih oseb v letu 2014 od januarja do aprila zmanjšalo za 4,7 odstotka.
Aprila 2014 je bilo na Uradu za delo Slovenska Bistrica registriranih 2194 brezpo-
selnih oseb, kar je za 1,6 odstotka manj kot meseca marca. Stopnja registrirane brez-
poselnosti je v marcu 2014 znašala 14,2 odstotka (v Sloveniji 13,9 odstotka).

Struktura brezposelnih na Uradu za delo Slovenska Bistrica

Število brezposelnih na 
Bistriškem se je aprila 
zmanjšalo

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje registrirane brezposelnosti po obči-
nah na območju Urada za delo Slovenska Bistrica

Priložnosti za brezposelne osebe
Zavod brezposelne osebe in iskalce zaposlitve motivira k uporabi svetovnega spleta, 
intenzivno usmerja v samostojne aktivnosti in iskanje zaposlitve s pomočjo uporabe 
spletnih storitev Zavoda.

S pomočjo spletne svetovalnice 
eSvetovanje lahko preverijo interese, 
osebnostne lastnosti, samostojno 
raziskujejo zaposlitvene možnosti in 
določijo primerne zaposlitvene cilje.
Brezposelnim osebam, ki se s svetovalcem 
dogovorijo za poslovanje preko portala, je 
omogočeno še:
•	 komunikacija s svetovalcem,
•	 sporočanje aktivnosti iskanja zapos-

litve,
•	 pregled vabil, obvestil in napotitev na 

prosta delovna mesta,
•	 sporočanje sprememb podatkov in 

zaposlitvenih ciljev,
•	 pregled vključevanja v programe 

zaposlovanja.
Za svoje uporabnike izvajamo v Kariernem 
središču urada predstavitev uporabe 
portala. Brezposelne osebe in iskalce 
zaposlitve, med drugim tudi mlade, ki 
zaključujejo šolanje in se podajajo na 
trg dela, vabimo k uporabi elektronski 
storitev Zavoda za zaposlovanje, ki 
omogočajo oddajo prijave v evidenco 
Zavoda. Na ta način se vsi uporabniki 
eStoritev izognejo čakanju v vrsti na 
uradu za delo, saj lahko storitve uredijo 
kadarkoli, 24 ur na dan.

Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

                                        
OBČINE Število registrirano 

brezposelnih oseb  
(april 2014)

Število delovno 
aktivnih (marec 
2014)

Stopnja registrirane 
brezposelnosti   
(marec 2014)

 Makole 130 317 14,7
Oplotnica 220 633 11,7
Poljčane 277 1.047 14,8
Slovenska Bistrica 1.619 7.470 14,4

Portal PoiščiDelo.si omogoča 
iskalcem zaposlitve in brezposelnim 
osebam z eno vstopno točko več storitev 
hkrati:
•	 pregled prostih delovnih mest,
•	 naročanje na SMS-e in eObvestila o 

prostih delovnih mestih,
•	 predstavitev delodajalcem in komu-

nikacijo z delodajalci (Predstavi se),
•	 nasvete za iskaje zaposlitve 

(eSvetovanje),
•	 elektronsko oddajo prijave v eviden-

co brezposelnih oseb in evidenco 
iskalcev zaposlitve,

•	 elektronsko oddajo vloge za prido-
bitev denarnega nadomestila.
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ca za starejše
Več informacij dobite pri Zavodu za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije.

Vse informacije o aktualnih spodbudah 
za zaposlovanje lahko dobite na spletnih 
straneh Zavoda www.ess.gov.si, brezplač-
ni telefonski številki kontaktnega centra 
080 20 55, po elektronski pošti: kontaktni.
center@ess.gov.si ali pri pristojnem uradu 
za delo.

Veščine za uspešno 
prijavo na prosto 
delovno mesto
Vaša prijava vam lahko vrata 
delodajalca na široko odpre 
ali zapre. Na iskanje službe se 
dobro pripravite.
Naučite se, kako napišete 
dobro prijavo in prepričljiv 
življenjepis.
Pripravite se na telefonski 
pogovor in na zaposlitveni 
razgovor z delodajalcem. Za 
lažje sprejemanje odločitev 
o vaši karieri svetovalci 
zaposlitve priporočamo, da se 
brezposelne osebe udeležijo 
delavnic za pridobitev veščin 
iskanja zaposlitve in vodenja 
kariere.
Z vključitvijo v delavnico 
Uspešen nastop na trgu dela ali 
delavnico Svetovalnica, ki jih v 
Slovenski Bistrici izvaja podjetje 
Kadring, lahko brezposelne 
osebe pridobijo veščine iskanja 
zaposlitve, ki jih na trenutnem 
trgu dela, kjer je konkurenca 
med iskalci zaposlitve velika, 
zelo potrebujejo.
Izkoristite priložnost. O 
vključitvi se čimprej dogovorite 
s svojo osebno svetovalko 
zaposlitve na Uradu za delo.

Delodajalcem, ki dostopajo do eStoritev, 
je omogočeno:
•	 sporočanje in upravljanje s prostim 

delovnim mestom,
•	 iskanje med profili iskalcev zaposlitve, 

ki delodajalcem omogoča poizvedo-
vanje med prijavljenimi iskalci zapos-
litve po izbranih kriterijih ter stik z 
iskalci preko elektronskega poštnega 
predala,

•	 izmenjavo dokumentacije z izvajalci 
javnih del,

•	 eVpogled v vloge za delovna dovol-
jenja za zaposlitev tujcev – naročanje 
potrdil o vloženi vlogi, pridobivanje 
informacij o posamezni vlogi,

•	 vnos obvestila o delavcih v odpov-
ednem roku in sporočanje podatkov 
o nadomestilih stroškov bruto plače, 
izplačanih delavcu za dneve njegove 
odsotnosti z dela v času odpovednega 
roka – eDOR,

•	 izpolnjevanje ankete Napovednik 
zaposlovanja (NAP-ZAP).

Aktualni programi praktične-
ga usposabljanja na zavodu

Želite zaposliti brezposelno osebo, pa bi 
jo želeli prej preizkusiti v konkretnem de-
lovnem okolju? Ravno to vam omogočata: 
Delovni preizkus in Usposabljanje na de-
lovnem mestu.

Aktualni programi za spodbu-
janje zaposlovanja na zavodu 
za zaposlovanje in pri drugih 
inštitucijah

Prvi izziv
Več informacij o spodbudah dobite na Za-
vodu.

Oprostitev plačila prispevkov delodajal-
ca za mlade
Davčna olajšava za zaposlovanje brez-
poselnih
Davčne olajšave za zaposlovanje inva-
lidov
Več informacij o spodbudah dobite na 
Davčni upravi RS.

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo 
zaposlitev
Oprostitev plačila prispevkov delodajal-

AKTUALNO
9. maja 2014 je Javni sklad RS za ra-
zvoj kadrov in štipendiranje objavil 
2. javno povabilo za zbiranje ponudb 
v okviru programa Mentorstvo za 
mlade.
Delodajalci lahko pridobijo subven-
cijo za zaposlitev mlade osebe, stare 
do 30 let. Za novozaposleno osebo 
se jim povrne stroške za izvajanje 
mentorstva. Z mentorstvom – načr-
tovanim prenosom znanja in izku-
šenj – bo mlada oseba bolje in hitreje 
uvedena v delo. Namen javnega pova-
bila je spodbujanje prenosa znanj in 
izkušenj (z mentorstvom) na novoza-
poslene mlade in spodbujanje med-
generacijskega sodelovanja.
Več informacij o olajšavah za zapo-
slovanje dobite na Jamstvenem skla-
du RS za razvoj kadrov in štipendira-
nje.

Sodelavci urada za delo se bomo tudi v 
prihodnje trudili zagotavljati prijazne in 
kakovostne storitve Zavoda delodajal-
cem, brezposel-
nim osebam in 
drugim uporab-
nikom storitev 
Zavoda. Z upo-
rabo eStoritev je 
omogočena hitra 
in ažurna komu-
nikacija, ne glede 
na geografsko od-
daljenost uporab-
nika od najbližje-
ga urada za delo, 
kar prihrani čas 
in potne stroške.

Priložnosti za delodajalce
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S prostovoljnim delom se v Rdečem kri-
žu izvajajo različne prve in nujne pomoči 
posameznikom in družinam v stiski, ki 
nimajo osnovnih eksistenčnih pogojev za 
življenje. Letos je materialno pomoč do-
bilo že več kot 800 ljudi. Vse več ljudi pa 
prosi za pomoč pri plačilu položnic, ven-
dar Rdeči križ nima namenskih sredstev 
za to obliko pomoči. Sredstva za socialno 
dejavnost so prostovoljni prispevki obča-
nov za koledarje Rdečega križa, donacije 
in sredstva vseslovenskih solidarnostnih 
akcij Rdečega križa Slovenije. 

Kdo so prejemniki materialne in druge 
pomoči Rdečega križa?

Namen ukrepa materialne pomoči je do-
datna pomoč socialno ogroženim ose-
bam. Najpogosteje so obravnavane števil-
nejše družine z nizkimi osebnimi dohod-
ki, nesposobni za delo, ljudje, ki so izgubili 
delo, mlade in enostarševske družine brez 
rednih dohodkov, starejši nezadostno 
preskrbljeni občani in občanke. Vsi pre-
jemniki morajo predložiti odločbo cen-
tra za socialno delo o prejemanju redne 

Ljudje v stiski iščejo pomoč 
Rdečega križa

Območno združenje Rdečega križa Slo-
venska Bistrica je na prizadeta območja 
v BiH v sodelovanju z Območnim zdru-
ženjem veteranov vojne za Slovenijo Slo-
venska Bistrica poslalo 15 palet pomoči 
hrane, vode, higienskih pripomočkov, 
zaščitnih oblačil, škornjev, plenic, leži-
šča, posteljnino, spalne vreče, spodnje 
perilo, otroška oblačila in drugo, v skup-
ni teži več kot pet ton. Pomoč zbiramo v 
skladišču Rdečega križa na Kolodvorski 
ulici 23, Slovenska Bistrica.

V letu 2013 je Območno združenja Rde-
čega križa Slovenska Bistrica evidentira-
lo več kot 3600 prejemnikov materialne 
in nematerialne pomoči ter razdelilo 
70.820 kg materialne pomoči. Razde-
lilo je 31.557 kosov oblačil, 1410 parov 
čevljev in veliko druge materialne po-
moči (pohištvo, bela tehnika, vzmetnice, 
igrače ...). 2334 osebam je razdelilo več 
kot 50.500 kg osnovnih prehrambnih 
artiklov. 159 družinam v hudi socialni 
stiski je pomagalo s plačilom položnic 
in računov (plačilo elektrike, ogrevanja, 
vode, zdravstvenega zavarovanja, šole v 
naravi in zdravstveno letovanje otrok). 
205 otrok je prejelo 165 šolskih torb, 
1515 zvezkov in več kot 3600 drugih šol-
skih potrebščin.
V petih 14-dnevnih izmenah je v Mla-
dinskem počitniškem domu Frankopan 
v Punatu na otoku Krku preko Rdeče-
ga križa letovalo in bilo na klimatskem 
zdravljenju 175 predšolskih in šolskih 
otrok z zdravstveno in socialno indika-
cijo. V solidarnostni akciji Peljimo jih na 
morje je v Punatu letovalo osem otrok 
in tri odrasle osebe, na Debelem rtiču je 
letovalo osem otrok v solidarnostni ak-
ciji ENGROTUŠ ter deset otrok in štiri 
odrasle osebe iz sredstev FIHO.

Franc Košir, predsednik Rdečega križa Slovenije – zveze združenj

Skladišče Rdečega križa (v prostorih 
gasilskega doma Prostovoljnega ga-
silskega društva Slovenska Bistrica) je 
odprto vsak torek od 9. do 13. ure in 
vsako sredo od 12. do 16. ure. Tu lahko 
oddate stvari, ki jih ne potrebujete več, 
a so še uporabne. Oblačil pred oddajo 
ni potrebno odnesti v čistilnico, naj pa 
bodo čista, cela in uporabna.

ali enkratne denarne socialne pomoči ali 
prošnjo za humanitarno pomoč z dokazili 
dohodkov. 
Rdeči križ pomaga s solidarnostnimi akci-
jami zbiranja denarnih prispevkov in ma-
teriala ljudem, ki so jih prizadele naravne 
in druge nesreče, predvsem takrat, ko je 
ogroženo njihovo bivanje. Solidarno-
stne akcije so vedno namenske in zbrana 
sredstva so v celoti namensko porabljena. 
Rdeči križ zbira tudi zamaške, saj ima ta 
akcija socialni, ekološki in vzgojni po-
men, razvija in krepi odnos do narave in 
vrednoto solidarnosti. 

Prizadetim v poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini je pomagal tudi slovenski poli-
cijski helikopter z dvema ekipama, v eni izmed njiju je bil Tomaž Lončar iz Slovenske 
Bistrice

Foto: Policija

Avtor: Edi Grobler
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dan krvodajalcev, ki ga obeležujemo 
14. junija, se osredotoča na varno kri za 
varnost mamic. Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) poziva vse države, 
nacionalne in mednarodne partnerje, 
ki delujejo na področju transfuzijske 
medicine in zdravja mater, da razvijejo 
načrt aktivnosti, ki bo dvignil zavedanje 
o pomembnosti pravočasnega dostopa 
do varne krvi in krvnih pripravkov v vseh 
državah sveta, s ciljem celovitega pristopa 
k preprečevanju smrti mater. V svetu 
zaradi zapletov pri porodu vsak dan umre 
800 žensk. Skoraj vse te smrti se zgodijo 
v državah v razvoju, več kot polovica v 
podsaharski Afriki in skoraj ena tretjina 
v južni Aziji. Nevarnost smrti je največja 
pri mladoletnih materah, starih do 15 let. 
Najpogostejši vzrok smrti, obolevnosti in 
dolgoročnih posledic je huda krvavitev 
med in po porodu. Na žalost dostop 
do varne in zadostne količine krvi ter 
krvnih pripravkov kakor tudi racionalna 
in varna izvedba transfuzije še vedno 
ostajajo največji izziv mnogih držav po 
svetu. Ob 4. juniju, dnevu krvodajalcev v 
Sloveniji, ter 14. juniju, svetovnem dnevu 
krvodajalcev, se iskreno zahvaljujemo 
vsem krvodajalkam in krvodajalcem, ki 
s svojim plemenitim dejanjem pomagate 
reševati zdravje in življenja tisočih 
bolnikov in poškodovancev. Zahvala tudi 
prostovoljkam in prostovoljcem Rdečega 
križa, ki sodelujete pri organizaciji 
krvodajalskih akcij.
Rdeči križ Slovenije bo obeležil slovenski 
in svetovni dan krvodajalcev v soboto, 14. 
junija, v športnem parku Veržej, kjer bo 
potekalo 25. tradicionalno srečanje krvo-
dajalk in krvodajalcev Slovenije. Prisrčno 
vabljeni!

4. junija praznujemo dan slovenskih 
krvodajalcev, saj so prav na ta dan leta 
1945 v Sloveniji odvzeli in shranili prve 
enote krvi, ki so že vsebovale konzervans, 
in so jih prav zato lahko tudi shranjevali. 
To je bil pomemben mejnik na področju 
transfuzijske službe in krvodajalstva. Kri 
je najdragocenejše zdravilo, ki nima cene 
in pomeni življenje. Številni jo dnevno in 
brezplačno darujejo, da bi s tem povrnili 
zdravje in rešili življenje. Krvodajalke 
in krvodajalci verjamejo v moč človeške 
solidarnosti, plemenitosti in humanosti. 
Hvala vsem, ki dnevno rešujete življenja, 
vračate zdravje in pomagate nadaljevati 
plemenito tradicijo slovenskega 
krvodajalstva. Od leta 1953, ko je bila 
v Zagorju ob Savi organizirana prva 
prostovoljna krvodajalska akcija, pa vse 
do danes v Sloveniji s prostovoljnimi in 
neplačanimi krvodajalci in krvodajalkami 
zagotavljamo zadostno količino krvi za 
naše bolnike. Lahko smo ponosni, saj nas to 
uvršča med dobro organizirane, nesebične 
in altruistične narode. Letošnji svetovni 

4. junij – dan slovenskih krvodajalcev
14. junij – svetovni dan krvodajalcev

Zahvala
Spoštovani krvodajalke in krvodajal-
ci, spoštovani sodelavke in sodelavci 
Rdečega križa,
s solidarnostjo in aktivnim udejstvova-
njem širite ideje, na katerih temelji sve-
tovno gibanje Rdečega križa. Ob sloven-
skem in svetovnem dnevu krvodajalcev 
vam čestitava in se zahvaljujeva za vaš 
prispevek.
Spoštovane krvodajalke in krvodajalci, 
vaša nesebična ljubezen do sočloveka, ki 
se izraža v darovanju krvi, rešuje življe-
nja in vrača zdravje.
Vse vas, ki še niste darovali krvi in ste 
zdravi, prijazno vabiva v naše vrste. Pri-
dobite si izkušnjo, kaj pomeni darovati 
del sebe in zagotoviti kri – ne le drugim, 
tudi sebi, če bi bilo potrebno.

Janko Predan, dr. med., predsednik
Marija Bračič, sekretarka

RKS – OZ Slovenska Bistrica

V letu 2013 je RKS – Območno 
združenje Slovenska Bistrica 
organiziralo 18 rednih krvodajalskih 
akcij in evidentiralo 2692 krvodajalk in 
krvodajalcev (203 novi krvodajalci, ki 
so prvič darovali kri).

Podatki za nakazilo prispevkov:
SI56 0310-0111-1122-296, SWIFT: SKBASI2X, koda namena: CHAR, sklic za RK 
Bosna: 00 937057, sklic za RK Srbija: 00 937058. Hvala za vašo solidarnost! 

Jožica Rožencvet, dolgoletna predse-
dnica Krajevne organizacije Rdečega 
križa Poljčane, prejemnica visokega 
priznanja ob 60-letnici prostovoljnega, 
anonimnega in brezplačnega krvoda-
jalstva v Sloveniji.

Pomagajmo prizadetim v poplavah v Srbiji in BiH
Z besedo POPLAVE5 ali POPLAVE, ki jo pošljete na 1919, donirate 5 € oziroma 
1 €. Donirate lahko vsi uporabniki Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela, Simobila, 
T2 in Tušmobila.
Finančni prispevek lahko nakažete tudi na TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 
1000 Ljubljana, ki je odprt pri banki SKB: 

Marija Bračič, sekretarka
RKS – OZ Slovenska Bistrica
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V petek, 30. maja, smo predstavniki Sve-
ta KS Pohorskega odreda, Mladen Logar 
- George in podžupan Občine Slovenska 
Bistrica Stanislav Mlakar na sedežu OZ 
RKS Slovenska Bistrica sekretarki Mariji 
Bračič predali 2.537,52 evra zbranih de-
narnih sredstev, ki smo jih zbrali v akciji 
Za lepši jutri naših otrok.
Kot je znano, je Svet KS Pohorskega odre-
da v sodelovanju z Mladenom Logarjem 
- Georgom in Občino Slovenska Bistrica 
23. marca v Športni dvorani Slovenska 
Bistrica izvedel dobrodelni koncert, ki 
smo ga poimenovali Za lepši jutri naših 
otrok. Namen koncerta je bil zbrati de-
narna sredstva, s katerimi bi na letovanje 
popeljali otroke iz bistriške občine, ki jim 
zaradi socialno-ekonomskih družinskih 

Bistriškemu območnemu 
združenju RK predali 
zbrana denarna sredstva

razmer to sicer ni bilo dano.
V ta namen je Svet KS Pohorskega od-
reda v proračunu za leto 2014 rezerviral 
sredstva v višini 1500 evrov, Občina Slo-
venska Bistrica pa je za organizacijo prire-
ditve namenila 1000 evrov.
Na transakcijski račun smo pod sklicem 
»Za lepši jutri naših otrok« od gospodar-
skih subjektov in javnih zavodov ter posa-
meznih KS zbrali 1550 evrov, na dan kon-
certa pa smo s prostovoljnimi prispevki 
obiskovalcev zbrali 510,78 evra.
Skupni stroški izvedbe prireditve so zna-
šali 2023,26 evra, preostanek rezerviranih 
sredstev v višini 476,74 evra pa je Svet KS 
Pohorskega odreda s sklepom Sveta do-
dal k zbranim sredstvom, tako da skupni 
zbrani znesek znaša 2.537,52 evra.
Ob tej priložnosti naj se posebej zahva-
limo soorganizatorju Mladenu Logarju 
- Georgu, saj so se tudi z njegovo pomoč-
jo vsi nastopajoči honorarju odpovedali, 
prav tako pa tudi moderatorki Jani Jeglič, 
ki je prireditev izvrstno povezovala.
Ob tem naj povzamemo besede Mladena 
Logarja - Georga, ki je ob koncu priredi-
tve vsem obiskovalcem in nastopajočim 

Ludvik Repolusk, predsednik Sveta KS Pohorskega odreda

Rdeči križ Slovenije – Območno zdru-
ženje Slovenska Bistrica se organizator-
jem in izvajalcem dobrodelnega koncer-
ta Za lepši jutri naših otrok zahvaljuje za 
donacijo 2.537,52 evra. Sredstva bodo v 
celoti namensko porabljena za letovanje 
otrok, ki si sicer ne bi mogli privoščiti 
počitnic na morju.
Otroci vam bodo iskreno hvaležni, zato 
tudi v njihovem imenu še enkrat hvala.
Če tisto, kar delaš, delaš z veseljem 
in od srca, potem delaš dobro, delaš 
največ. 

Janko Predan, dr. med., predsednik, 
Marija Bračič, sekretarka, KS – 

Območno združenje Slovenska Bistrica

dejal: »Vesel sem, da vas je, kol'kor vas je. 
Za tistih dvesto sedežev, ki pa so prazni … 
tistim pa je lahko žal iz dveh razlogov, da 
so zamudili lep koncert, da bodo pač lah-
ko jutri spili svoj pir in kafe in bo zaradi 
tega eno dete ostalo doma in ne bo vid'lo 
Punata.«
Dovolite, da se v imenu organizatorjev, 
predvsem pa v imenu otrok, ki bodo tudi 
z našo pomočjo letos letovali, iskreno zah-
valimo vsem donatorjem, gospodarskim 
subjektom, ki so nam omogočili izvedbo 
prireditve, članom KUD Šmartno na Po-
horju za nesebično pomoč pri izvedbi in 
članom PGD Slovenska Bistrica za varo-
vanje prireditve.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskre-
na hvala.

 Vabimo vas na
18. PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ

29. - 31. avgusta 2014, Šmartno na Pohorju

Na prireditvi se bosta predstavila kraj  in povezanost 
gozdarstva  s kmetijstvom in turizmom.

Letošnja osrednja tema je torej GOZDARSTVO.

•	 Slovenija sodi med najbolj gozdnate države v Evropi, 
saj se po pokritosti svojega območja uvršča na tretje 
mesto v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.

•	 1.184.526 hektarjev gozdov pokriva 58,4 odstotka 
naše domovine.

•	 V občini Slovenska Bistrica imamo Pohorje in naše 
gozdove.
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Društvo invalidov 
Črešnjevec

DI Črešnjevec je invalidska organizacija 
in je prostovoljno, neodvisno, samostoj-
no, nevladno, nepridobitno združenje, 
neodvisno od političnih strank in verskih 
skupnosti, v katerega se združujejo inva-
lidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in 
zadovoljevanja posebnih potreb invalidov, 
medsebojne pomoči ter uresničevanja in 
zastopanja svojih posebnih interesov.
Društvo vključuje delovne invalide po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (delovni invalidi) in druge 
invalidne osebe, ki nimajo statusa delov-
nega invalida, vendar zaradi pridobljenih 
ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih 
pogojujeta oziroma ustvarjata fizično in 
družbeno okolje, ne morejo same delno 
ali v celoti zadovoljevati potreb osebne-
ga, družinskega in družbenega življenja v 
okolju, v katerem živijo in delajo, (osebe s 
telesno okvaro) ter njihove zastopnike.
DI Črešnjevec deluje na območju občine 
Slovenska Bistrica in krajevnih skupnosti 
Črešnjevec, Leskovec - Stari Log in La-
porje. Šteje 190 članov, od tega 113 inva-
lidov po statusu ZPIZ-a, 35 invalidov brez 
statusa (samo potrdilo specialista) in 42 
simpatizerjev oziroma družinskih članov 
invalidov. ruštvo je vključeno v Zvezo de-
lovnih invalidov Slovenije (ZDIS) zaradi 
izvajanja enotne socialno-zdravstvene 
politike in skupno dogovorjenih nalog s 
področja varstva invalidov v Republiki 
Sloveniji. Konkretne naloge in način sku-
pnega delovanja določa statut ZDIS. Dru-
štvo se z drugimi društvi invalidov, članov 
ZDIS, povezuje v koordinacijski odbor za 
izvajanje skupnih nalog Zveze za obmo-
čje Podravske regije. Pobrateno je z Dru-

štvom invalidov občin Radovljica, Bled, 
Gorje in Društvom invalidov Ljubljana 
Moste - Polje.
Organiziranost društva
Društvo upravljajo naslednji organi: zbor 
članov, izvršni odbor, predsednik društva, 
nadzorni odbor in častno razsodišče.
Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga 
sestavljajo vsi redni člani društva. Izvršni 
odbor je izvršilni organ zbora članov, ki 
skrbi za uresničevanje in izvajanje skle-
pov zbora članov, vodi in usmerja delo 
društva med dvema sejama zbora članov, 
zagotavlja materialne pogoje za delovanje 
društva ter opravlja druge organizacijske 
in strokovne naloge skladno s statutom 
za nemoteno delovanje društva. Šteje de-
vet članov, vodi ga predsednik izvršnega 
odbora, ki je tudi predsednik društva, 
izvoljen je na zboru članov. Mandatna 
doba članov in predsednika društva je šti-
ri leta. Člani sedanjega izvršnega odbora 
so Anton Kolar, Verena Cehtl, Marija Lah, 
Tatjana Brumec, Rozalija Bračič, Štefan 
Smontara, Milan Dorič, Stanislav Mal-
ly in Matjaž Pišotek. Predsednik društva 
Anton Kolar vodi, predstavlja in zastopa 
društvo in predseduje izvršnemu odboru. 
Izvoljen je na zboru članov in ima štiri-
letni mandat. Podpredsednica je Verena 
Cehtl, ki pomaga predsedniku in ga za-
menjuje ob njegovi odsotnosti, izvoljena 
je izmed članov izvršnega odbora. Tajnica 
Marjana Kolar je zadolžena za administra-
tivno-tehnična opravila. Nadzorni odbor 
spremlja in nadzira finančno in mate-
rialno poslovanje društva in nadzoruje 
uresničevanje sprejetih odločitev zbora 
članov in izvršnega odbora. Ima tri čla-
ne, predsednika in dva člana, ki jih izvoli 
zbor članov. Njihov mandat traja štiri leta. 
Predsednik je Ludvik Romih, člana pa sta 
Ivan Mlakar in Vinko Vrbek. Častno raz-
sodišče razsoja o kršitvah članov in članov 
organov oziroma funkcionarjev društva 
ter ugotavlja odškodninsko odgovornost 
člana. Predsednik je Ivan Stern, članici Jo-
žica Dreo in Marija Kovačič, nadomestne 
članice so Nada Zupanič, Amalija Mesarič 
in Stanislava Majer. Društvo ima delovna 
telesa za pomoč izvršnemu odboru, to so: 

Anton Kolar, predsednik DI Črešnjevec

komisija za socialne in zdravstvene zade-
ve (Milene Zupanič kot nosilec programa 
in predsednik socialne komisije Štefan 
Smontara, dve članici, Marija Lah in Ta-
tjana Brumec); športna sekcija (vodi jo 
Stanislav Mally); sekciji pohodi in izleti 
(vodi Jožica Dreo); za stike z javnostmi 
pa skrbi in ureja društveno glasilo Tatjana 
Brumec. Poverjeniki so najpomembnejši 
člen med uporabniki (člani invalidi) in 
izvršilnim organom društva, saj jih obi-
skujejo ob različnih priložnostih (v začet-
ku leta pobiranje članarine, vabljenje in 
sprejemanje prijav za različna društvena 
srečanja, kopalne dneve, obdaritve tež-
kih invalidk ob dnevu žena). Poročajo o 
socialnem in zdravstvenem stanju članov, 
da lahko vodstvo pravilno in pravočasno 
ukrepa, idr. Poverjeniki DI Črešnjevec so: 
Črešnjevec: Nada Sagadin; Leskovec - Sta-
ri Log: Marija Mally; Slovenska Bistrica z 
okolico: Štefan Smontara; Pretrež in oko-
lica: Milan Dorič; Vrhloga in Trnovec: Ro-
zalija Bračič; poverjenica za pevce: Verena 
Cehtl.
Posebni socialni programi
Poglavitni del društvenega programa in 
dela je izvajanje osmih posebnih socialnih 
programov na lokalni ravni, ki jih sofinan-
cira ZDIS preko FIHA.
1. Preprečevanje in blaženje socialnih in 
psihičnih posledic invalidnosti
Namen organiziranih aktivnosti je iska-
nje predlogov, mehanizmov, metod in 
aktivnosti za boljše socialno vključevanje 
invalidov; za preprečevanje in blaženje so-
cialnih in psihičnih posledic invalidnosti; 
za boljše sožitje med neinvalidno in in-
validno populacijo; njihovo medsebojno 
sodelovanje; zavzemanje za skupne cilje, 
ki bodo pripeljali v nujno soodvisnost. 
Težave pri iskanju kontakta je možno pre-
magati s spremembo družbene situacije 
in z novimi metodami sodelovanja. Le-te 
ne smejo temeljiti na prisili ali velikih 
začetnih korakih, ampak na postopnosti 
približevanja.
2. Zagotavljanje zagovorništva
Želimo doseči čim večjo neodvisnost in 
samostojnost invalidov, ki bi se vključeva-
li v življenje skupnosti, uveljavljali skupne 
interese, se družili s sebi enakimi z name-
nom uveljavljanja skupnih ciljev, obliko-
vali in ohranjali socialne mreže v okolju, 
kjer živijo in delajo.
3. Informativna dejavnost
Naš namen je, da invalide in njihove dru-
žine obveščamo in osveščamo, osveščamo 
javnost in jo seznanjamo z dejavnostjo 
društva invalidov. Vse to s ciljem dostop-
nosti do informacij za invalide in njihove 

Foto: Aleš Kolar
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družinske člane. Želimo doseči čim večjo 
informiranost in s tem tudi večjo neod-
visnost in samostojnost invalidov z na-
menom lažjega in večjega vključevanja v 
življenje skupnosti.
4. Usposablanje za aktivno življenje in 
delo
Namen in cilji programa so, da uporabni-
ki pridobijo naslednja znanja in veščine: 
sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo 
tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za pre-
magovanje ovir; dosežejo najvišjo možno 
raven osebnega razvoja; pridobijo social-
ne veščine in se pripravijo za neodvisno 
življenje; pridobijo praktično pomoč pri 
integraciji v družbo in pri premagovanju 
težav, s katerimi se srečujejo v življenju.
5. Programi za ohranjanje zdravja in 
drugi rehabilitacijski programi
Z navedenim programom bomo zado-
voljevali potrebe delovnih invalidov po 
ZPIZ, oseb s telesno okvaro z odločbo 
ZPIZ in oseb s statusom invalida po ZZR-
ZI in njihovih družinskih članov, kadar 
se izvaja družinska terapija, da bodo pri-
dobivali in ohranjali fizično kondicijo in 
zdravje kot prispevek k povečevanju mož-
nosti za aktivnejše vključevanje v življenje 
in delo na vseh področjih družbenega živ-
ljenja; da bi dosegli čim večjo neodvisnost 
in samostojnost, se lažje vključevali v 
življenje skupnosti, sodelovali pri obliko-
vanju, sprejemanju in izvajanju odločitev 
na različnih ravneh odločanja, se družili s 
sebi enakimi za uveljavljanje skupnih ci-
ljev, oblikovali socialno mrežo v okolju, 
kjer živijo in delajo.
6. Rekreacija in šport
Geslo Nazaj k naravi ni le moto v nara-
vo zagledanih posebnežev, ampak je na-
čin življenja in razmišljanja širšega kroga 
ljudi, še posebej invalidov. S tem bomo 

invalide povlekli iz osame in jim na ta 
način omogočili integracijo v družbeno 
življenje; na ta način bodo ohranjali psi-
ho-fizične sposobnosti in zdravje. Zelo 
pomemben je tudi vidik družabništva; 
poudarek je na lažjem vključevanju v ži-
vljenjsko skupnost; omogočili jim bomo, 
da bodo sodelovali pri oblikovanju, spre-
jemanju in izvajanju odločitev na različ-
nih ravneh odločanja.
7. Dnevni centri in klubi
S programom skupin, ki se ukvarjajo z 
ljubiteljskimi dejavnostmi, bomo spod-
bujali interes invalidov za ustvarjalnost, 
ki je morda tudi kdaj prikrita zaradi ne-
zainteresiranosti okolja ali nedostopnosti 
do pogojev za izvedo le-te. Invalidi bodo 
razvijali svoje spretnosti skozi ustvarjanje 
različnih izdelkov in si ob tem krepili sa-
mozavest. Sprememba okolja, zadoščenje 
ob lastni ustvarjalnosti, dobro počutje, 
krepitev psiho-fizične kondicije bodo cilji, 
ki jih bomo v društvu invalidov zasledo-
vali.
8. Kulturna dejavnost
Spodbujali bomo interes invalidov za do-
seganje ciljev na področju kulturne dejav-
nosti. Na ta način zasledujemo cilj krepitve 
samozavesti, ohranjanja preostalih zmož-
nosti invalida, krepitve bližnjega spomina, 
hitrosti reakcij, deljene pozornosti, izku-
šenosti in modrosti. Zaradi prizadetosti 
nekaterih funkcij je naš namen ohranjati 
še preostale funkcije oziroma jih zaradi 
dejavnosti celo dvigniti. Invalid mora sam 
prevzeti glavnino pobude in odgovornosti 
za svojo socialno vključenost.
Financiranje društva
−	ZDIS FIHO za posebne socialne pro-

grame, delovanje ter organiziranje in 
sodelovanje v programih področnega in 
državnega pomena;

programe.
Akti, po katerih delamo
−	Statut Društva invalidov Črešnjevec;
−	Pravilnik o dodelitvi socialno-zdra-

vstvene pomoči članom društva;
−	Pravilnik o materialno-finančnem po-

slovanju društva;
−	letni načrt dela in letni finančni načrt;
−	Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
−	zakonodaja s področja delovanja dru-

štev in Zakona o invalidskih organiza-
cijah in skladno z računovodskimi stan-
dardi za društva.

Ugodnosti za člane
−	 Popusti v termah, trgovinah ipd. 
Kje lahko naši člani v letu 2014 uveljav-
ljajo popuste, najdete na spletnem mestu  
http://www.zdis.si pod zavihkom ugo-
dnosti.
−	Oprostitev plačila turistične takse v kra-

ju letovanja ali zdravljenja v Sloveniji
Ob uveljavljanju te ugodnosti mora član 
predložiti člansko izkaznico ali odločbo, s 
katero je priznana invalidnost člana.
−	Invalidski znak za parkiranje in usta-

vljanje vozil invalida
Po Zakonu o varnosti cestnega prometa 
(Ur. l. RS, 83/2004, 25/2006) lahko parkir-
no karto (invalidski znak) dobi oseba, če 
ima priznano:
•	najmanj 60-odstotno telesno okvaro 

zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti 
spodnjih ali zgornjih okončin, medeni-
ce, multiple skleroze;

•	zaradi mišičnega in živčno-mišičnega 
obolenja, ocenjeno najmanj z 30-odsto-
tno telesno okvaro;

•	težko duševno prizadetost s priznano 
invalidnostjo po predpisih o varstvu te-
lesno in duševno prizadetih oseb;

•	najmanj 90-odstotno telesno okvaro za-
radi izgube vida.

−	Oprostitev plačila letnega povračila za 
uporabo cest za osebne avtomobile

Oprostitev plačila letnega povračila za 
uporabo cest za osebne avtomobile se lah-
ko uveljavlja, če je ugotovljena:
•	80-odstotna telesna okvara;
•	najmanj 60-odstotna izguba, okvara ali 

paraliziranost spodnjih okončin ali me-
denice;

•	popolna izguba vida na obeh očesih;
•	zmerna, težja ali težka telesna ali dušev-

na prizadetost.
O tej oprostitvi odloča Direkcija RS za ces-
te na podlagi predložitve originalne od-
ločbe, s katero je ugotovljena invalidnost.

−	s r e d s t v a 
občine iz 
j a v n e g a 
razspisa za 
delovanje 
in pro-
grame;

−	članarina;
−	d o n a c i j e 

od dela 
d o h o d -
nine ter 
d o n a c i j e 
p r a v n i h 
in fizičnih 
oseb;

−	prispevki 
članov za 
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da ne želimo spodbujati tekmovalnosti 
še na tem področju, zato je naše srečanje 
namenjeno zgolj spoznavanju in razisko-
vanju domačega okolja, izmenjavi mnenj 
in izkušenj, predvsem pa prijetnemu dru-
ženju mladih, ki jih vežejo skupni interesi. 
Turističnim podmladkom so se tudi letos 
pridružili ostali, ki v skupinah ali kot po-
samezniki delujejo in ustvarjajo na šolah, 
in to na plesnem, pevskem, glasbenem ali 
dramskem področju.
Marsikaj smo si lahko ogledali, marsiče-
mu prisluhnili, med seboj stkali prijatelj-
stva, sicer pa smo tudi z letošnjega sreča-
nja odšli bogatejši za številne ideje, ki so 
nam jih predstavili mladi.
Vsem iskreno čestitamo za letošnje 
predstavitve in nastope!

Tkanje prijateljstva 
z nitkami turizmaPonovno smo preživeli prijeten majski 

popoldan v družbi mladih turističnih 
delavcev in mladih ustvarjalcev ter nji-
hovih mentorjev. Predstavili so se nam:
−	Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bi-

strica, enota Zgornja Ložnica, s projek-
tno nalogo Pastirčki;

−	Zavod sv. Jerneja – vrtec Blaže in Ne-
žica Slovenska Bistrica s projektno na-
logo V naravo na zabavo – pridite in 
poskusite!;

−	šolski ansambel in otroška folklorna 
skupina OŠ Partizanska bolnišnica Je-
sen Tinje;

−	mladi turisti OŠ Antona Ingoliča Spo-
dnja Polskava, podružnica Zgornja 
Polskava, s projektno nalogo Na Zgor-
nji Polskavi je lepo;

−	turistični podmladek TD Breza, OŠ 
Antona Ingoliča Spodnja Polskava, po-
družnica Pragersko, s projektno nalo-
go Mladi turisti raziskujemo in ustvar-
jamo in glasbenim nastopom Gašperja 
in Matica Peršuha;

−	turistični podmladek OŠ Antona In-
goliča Spodnja Polskava s projektno 
nalogo Ko preteklost poda roko sedan-
josti in glasbena skupina Fade out;

−	turistični podmladek OŠ Pohorskega 
bataljona Oplotnica s projektno nalo-
go Mladi + Narava = Zabava;

−	turistični podmladek Mlada jelka OŠ 
Šmartno na Pohorju s projektno nalo-
go Preživite dan z oglarji na Pohorju in 
harmonikar Klemen Vrentuša;

−	mladi turistični vodniki iz 2. osnovne 
šole Slovenska Bistrica s projektno na-
logo Na sprehodu po bistriških poteh 
in pevke mladinskega pevskega zbora;

−	Podmladek TD Lipa Kebelj, OŠ Pohor-
skega bataljona Oplotnica, podružnica 
Kebelj, s projektno nalogo Vesalu pa 
zdrovu v naravo; tau na Kiebli bo ta-
provu in dramski krožek OŠ Kebelj z 
ekoigro Dogodek ob reki;

−	turistični podmladek OŠ Anice Čer-
nejeve Makole s projektno nalogo Kaj 
pravi netopir? in pevka Janja Zakelšek,

−	turistični podmladek OŠ Gustava Šili-
ha Laporje s projektno nalogo Po skriti 
zaklad v Laporje in glasbena skupina 
Štorkljalisti;

−	Srednja šola Slovenska Bistrica s pro-
jektnima nalogama Srednjeveški ko-
nec tedna in Rimski vrvež za mlade 
in glasbenim nastopom banda srednje 
šole.

Sodelujoči na 
prireditvi

Maja je v Slovenski Bistrici potekalo že 
8. medobčinsko srečanje turističnih pod-
mladkov oziroma prireditev, ki smo jo 
poimenovali Tkanje prijateljstva z nitkami 
turizma. Organizator letošnjega srečanja 
je bil ponovno Razvojno informacijski 
center Slovenska Bistrica, ki je dogodek 
pripravil v sodelovanju z medobčinsko tu-
ristično zvezo in ob podpori Občine Slo-
venska Bistrica.
Prireditev je nadaljevanje projektov Turi-
stične zveze Slovenije, ki potekajo v vrtcih 
ter osnovnih in srednjih šolah. Z njimi 
želi zveza spodbuditi delovanje mladih v 
turizmu. Skupno vsem je, da se vsebine 
navezujejo na raziskovanje domačega kra-
ja, spoznavanje običajev, odkrivanje na-
ravnih in kulturnih znamenitosti, jedi po 
starih receptih in ugotavljanje možnosti 
za njihovo vključevanje v ponudbo kraja.
Vseslovenskega tekmovanja se vsako leto 
udeležijo tudi turistični podmladki iz 
naših krajev, ki svoje prizadevno delo v 
okviru raziskovalnih nalog na ogled po-
stavijo na izviren, poučen, zabaven in za-
nimiv način, kar je že mnogim prineslo 
tudi visoke uvrstitve. Ker želimo, da bi si 
njihove naloge in predstavitve ogledali 
tudi ostali, vsako leto pripravimo srečan-
je tudi v Slovenski Bistrici, s to razliko, 

Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica

Foto: Aleš Kolar
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Ko sem vas poklical za intervju, me, 
začuda, niste odpravili s tistim legen-
darnim upokojenskim »nimam časa«. 
Povejte, je čas pri upokojencih res tako 
deficitarna kategorija?
Da in ne. Da zaradi tega, ker si za vsako 
zadevo, pa naj bo to zajtrk, branje časopi-
sa, delo na vrtu ali po hiši, vzamemo veli-
ko časa in nam zato proti koncu dneva res 
zmanjka časa. Ne pa zaradi tega, ker lahko 

Gabrijel Cintauer, 
predsednik Društva 
upokojencev Slovenska 
Bistrica

Drago Čož

vsako delo preložimo na poznejši termin 
in nam časa ostane na pretek. Za upoko-
jence pač velja tisti rek: Hiti počasi ali pa 
Pojdi dopoldan na sprehod, da boš lahko 
popoldan prost!
Ste predsednik Društva upokojencev Slo-
venska Bistrica in Občinske zveze društev 
upokojencev Slovenska Bistrica. Koliko 
upokojencev pravzaprav imamo v občini 
in koliko jih je včlanjenih v društvo?

Glede na statistične podatke je upokojen-
cev približno 20 odstotkov prebivalstva 
občine. In če izhajam iz te predpostavke, 
imamo v občini Slovenska Bistrica več kot 
5000 upokojencev. Konec lanskega leta je 
bilo v naše društvo upokojencev včlanje-
nih 1360 upokojencev, v občinsko zvezo 
pa nekaj več kot 3300 (trenutno je v občin-
sko zvezo vključenih enajst društev upo-
kojencev z območja občine Slovenska Bi-
strica, in sicer DU Slovenska Bistrica, DU 
Zgornja Polskava, DU Spodnja Polskava, 
DU Pragersko, DU Leskovec - Stari Log, 
DU Črešnjevec, DU Zgornja Ložnica, DU 
Tinje, DU Šmartno na Pohorju, DU Kebelj 
in DU Vrhole - Preloge).
Na občnem zboru članov vsako leto 
sprejmete program dela za tekoče leto. 
Kaj konkretno ste si zastavili za letošnje 
leto in kako delovanje društva obogatiti 
z vsebinami, ki odgovarjajo času, v kate-
rem živimo?
Na občnem zboru članov vsako leto sprej-
memo usmeritve dela društva za teko-
če leto, podroben program pa sprejme 
upravni odbor društva, ki v veliki meri 
obravnava vsebino in potrebe upokojen-
cev v času, ki ga živimo. Tako so usmeritve 
dela društva za leto 2014 naslednje: stalno 
delo s člani društev upokojencev in zanje 
organiziranje in izvajanje humanitarnih 
dejavnosti; svetovanje in pomoč članom 
pri reševanju socialnih in drugih težav; 
skrb za izobraževanje (organiziranje pre-
davanj); povečanje aktivnosti delovanja 
naših sekcij in iskanje novih izzivov; ohra-
njanje stikov z našimi člani v domovih za 
starejše in doma; obveščanje članstva in 
širše skupnosti o našem delu; sodelovanje 
z bistriškima občino in upravno enoto, 
krajevnimi skupnostmi in ustanovami ob-
čine in širše skupnosti ter Zvezo društev 
upokojencev Slovenije; sodelovanje s cen-
trom Metulj in društvi upokojencev naše 
in sosednjih občin; pridobivanje finančnih 
in drugih sredstev za delo društva.
Podroben program društva je izdelan na 
podlagi posameznih programov dela na-
ših sekcij in program se izvaja vse leto. Ker 
bi bilo pisanje posameznih programov 
sekcij preobsežno, mi dovolite, da našte-
jem le naše zelo aktivne sekcije, v katerih 
najdejo naši upokojenci svoj smisel de-
lovanja. Te sekcije so: sekcija za izlete in 
letovanja, šahovska sekcija, ribiška sekcija, 
sekcija za kegljanje, sekcija za ročna dela 
Nitke, sekcija za rekreacijo, sekcija za po-
hodništvo. Poleg teh sekcij imamo še ko-
misijo za socialno-zdravstvena vprašanja, 
stanovanjsko komisijo, ki deluje v okviru 
Nepremičninskega sklada ZPIZ Slovenije, 

Foto: osebni arhiv
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odbor za izobraževanje, odbor za priredi-
tve in odbor za gospodarstvo.
Dejavnosti naših sekcij so objavljene v 
oglasnih omaricah društva, v vsakoletni 
brošuri Informator, podrobnejša pojasni-
la pa dobite vsako sredo in petek med 9. 

s komisijo za socialno-zdravstvene zade-
ve pomagajo v okviru zakonskih določil 
tem. Skupaj z Ljudsko univerzo Slovenska 
Bistrica smo izvajali program Računalni-
ško opismenjevanje za našo populacijo. 
S Srednjo šolo Slovenska Bistrica smo v 
medgeneracijskih delavnicah sodelovali 
pri projektu Socialni in kulturni kapital. 
Pomembno je poudariti, da uspešno so-
delujemo v programih Centra za starejše 
Metulj v Slovenski Bistrici, z enoto Doma 
dr. Jožeta Potrča v Slovenski Bistrici, z Ob-
čino Slovenska Bistrica in drugimi usta-
novami, vse z namenom zadovoljiti pot-
rebe naših članov upokojencev v tretjem 
življenjskem obdobju.

Prebivalstvo se stara, posledično naraš-
ča število upokojencev. Trenutno jih je v 
Sloveniji nekaj malega več kot 600 tisoč. 
Kar precej, glede na odstotek delovno 
aktivnega prebivalstva …
Dovolite mi, da, preden odgovorim na to 
vprašanje, pojasnim vlogo društva upo-
kojencev Slovenska Bistrica, zapisano v 
pravilih društva. Društvo upokojencev 
Slovenska Bistrica je prostovoljno, samos-
tojno, nepridobitno, stanovsko-interesno, 
humanitarno in dobrodelno združenje 
upokojencev, ki se združuje zaradi skupno 
določenih interesov, opredeljenih v pravi-
lih in skladno z zakonom o društvih. Za-
radi tega bom podal svoje osebno gledanje 
na to in nekatera nadaljnja vprašanja.
Vaše ugotovitve so pravilne, vendar se 
moramo vprašati, zakaj je takšna situacija 
nastala. Po mojem trdnem prepričanju je 
poglavitni vzrok v političnih in predvsem 
v gospodarskih spremembah – lastninje-
nje, racionalizacija poslovanja, konku-
renčnost, recesija, stečaji podjetij itd., saj 
se je izgubilo veliko število produktivnih 
delovnih mest. Marsikdo je bil primoran 
poiskati svojo socialno varnost z odho-
dom v predčasni pokoj. Situacija je zelo 
resna, problem je populacija, ki možnosti 
zaposlovanja nima. Edini pogoj izboljša-
nja je ustvarjanje novih produktivnih de-
lovnih mest, racionalizacija javne uprave 
in izvedba nekaterih nujnih reform.

Socialne posledice zniževanja ekonom-
skega standarda zelo prizadenejo tiste 
najbolj ranljive skupine, med njimi tudi 
upokojence. Medgeneracijska solidar-
nost bo nedvomno na hudi preizkušnji 
…
V našem društvu iz leta v leto opažamo 
posledice zniževanja ekonomskega stan-
darda pri upokojencih, saj marsikateri 
upokojenec ne zmore plačati letne članari-

ne v višini sedem evrov ter se udejstvovati 
pri dejavnostih društva. Na veliko žalost 
društvo ne premore finančnih sredstev, 
da bi priskočilo na pomoč tistim upoko-
jencem, ki so nujno potrebni finančne 
podpore. Pomaga jim lahko le z nasveti, 
priporočili in napotitvami na prave na-
slove. Iz tega vidika je še kako potrebna 
medgeneracijska solidarnost v kakršni 
koli obliki.

Pred dobrimi desetimi leti je znašala po-
kojnina približno 70 odstotkov povprečne 
plače, danes zgolj dobrih 55. V oči bode 
tudi podatek, da okoli 30 tisoč upoko-
jencev prejema pokojnino, nižjo od 100 
evrov.
Ti podatki kažejo žalostno, toda resnično 
sliko naše vsakdanjosti. Sprašujem se, ali 
si je upokojenec s polno delovno dobo in 
plačevanjem v pokojninski sklad zaslužil 
tako podcenjujočo pokojnino, ki ni dovolj 
za pokrivanje nujnih življenjskih potreb. 
Še bolj žalostno pa je, da si ne more pla-
čevati niti najosnovnejše namestitve v do-
movih za starejše. Čemu je potem plačeval 
prispevke in kje je sedaj medgeneracijska 
solidarnost. Ne čudi me, da so vse daljše 
vrste pred vrati dobrodelnih organizacij in 
da marsikateri upokojenec živi od danes 
na jutri.

Pokojninska reforma še zdaleč ni zaklju-
čena, potrebni bodo še določeni ukrepi, 
ki bodo še dodatno zaostrili pogoje upo-
kojevanja in nasploh vplivali na življenj-
ski standard upokojencev …
Pokojninska reforma ne more rešiti težav 
naše države in upokojencev. Verjetno so 
res potrebne določene spremembe pokoj-
ninske zakonodaje, vendar bi morali uza-
koniti minimalno pokojnino za človeka 
vredno življenje. Klub temu da se pokoj-
nine ne nižajo, se ukinjajo določena na-
domestila, višajo se cene življenjskih stro-
škov in storitev in s tem pada življenjski 
standard. Kaj to pomeni, pa čutimo upo-
kojenci. Prepričan sem, da je potrebno iz-
vesti kar precej reform (reforma trga dela, 
zdravstvena reforma, kmetijska reforma 
itd.), seveda ob soglasju vseh političnih, 
sindikalnih in gospodarskih subjektov, z 
iskrenim zavedanjem, da s tem rešujemo 
gospodarske, ekonomske in socialne teža-
ve naše države ter da bomo s tem splavali 
na zeleno vejo.

V Slovenski Bistrici smo lani decembra 
končno predali namenu nov dom staro-
stnikov. Po drugi strani pa je zaskrblju-
joč podatek, da vse bolj narašča število 

»Marsikdo 
je bil    
primoran 
poiskati 
svojo 
socialno 
varnost z 
odhodom 
v predčasni 
pokoj.«

in 11. uro v društvenih prostorih na Le-
skovarjevi ulici 1 v Slovenski Bistrici. Ob 
tej priložnosti vabim vse člane društva, 
da se v čim večjem številu udeležujete teh 
dejavnosti, ostale upokojence pa vabim, 
da se nam pridružijo in si tako zapolnijo 
prosti čas v tretjem življenjskem obdobju.

Na državni ravni se odvija kar nekaj 
projektov za doseganje višje kakovosti 
življenja v tretjem življenjskem obdob-
ju. Recimo projekt »Starejši za starejše«. 
Kako je s temi zadevami pri nas, v lokal-
nem okolju?
V društvu upokojencev spremljamo vse 
projekte na državni ravni in se jim prid-
ružimo, če so blizu našemu lokalnemu 
okolju. Tako izvajamo naš društveni pro-
gram Starejši za starejše preko naših pro-
stovoljcev – poverjenikov na terenu, ki 
sproti spremljajo socialni in zdravstveni 
položaj naših upokojencev ter jim skupaj 
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tistih, ki ne zmorejo plačevati oskrbe in 
domove zapuščajo oziroma životarijo 
doma v vse slabših, včasih celo obupnih 
razmerah …
Dolga leta smo čakali na ta dogodek in ga 
končno tudi doživeli. Je velika pridobitev 
za naše mesto in občino. Našim upoko-
jencem ni več treba iskati bivanja izven 
naše občine in tudi sorodnikom stanoval-
cev je dom bližje. Posebej velja pozdraviti 
vse aktivnosti, ki jih izvaja prijazno ose-
bje doma. Kot sem že omenil, je žalostna 
resnica ta, da marsikateri upokojenec in 
njegovi ožji sorodniki ne zmorejo plače-
vati oskrbnega dne in so tako ti prepušče-
ni na milost in nemilost trenutni situaciji, 
ki je v nekaterih primerih prav tragična. V 
takšnih primerih mora nastopiti socialna 
služba v povezavi z občino in državo in 
poiskati primerno rešitev.

Ste tudi predsednik Društva za upravlja-
nje kabelske televizije Slovenska Bistri-
ca. V zadnjem času je bilo kar nekaj po-
lemičnih razprav na to temo. Zdi se, da 
o tem največ vedo, kot običajno, tisti, ki 
imajo najmanj verodostojnih informacij 
…
Kot predsednik Društva za upravljanje 

kabelske televizije Slovenska Bistrica 
sem bil tudi sam priča določenim pole-
mičnim razpravam na temo delovanja 
društva in Javnega zavoda za informi-
ranje in KTV Slovenska Bistrica. Ne 
bi se rad spuščal v polemiko, vendar 
sem mnenja, da je potrebno vse zadeve 
najprej preučiti na osnovi verodostojnih 
dokumentov, jih z odgovornimi razčis-
titi in sprejeti vse ukrepe za zakonitost 
delovanja obeh institucij. Kar zadeva 

čenih ciljev določene skupine ljudi.
Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim 
vsem članom organov upravljanja društva, 
vodjem sekcij, komisij in odborov, pover-
jenikom in vsem aktivnim članom društva 
za njihov nesebični prispevek k dobremu 
delu in izpolnitvi zadanih nalog. Hva-
la tudi vsem donatorjem in vsem, ki nas 
podpirate pri našem delu. Vse upokojen-
ce, ki pa niste naši člani, vljudno vabim v 
naše vrste. Ne boste razočarani!

društvo, pa 
sem trdno 
prepričan, da 
dela skladno 
z veljavno za-
konodajo ter 
v dobrobit ob-
čanov uporab-
nikov kabelske 
infrastrukture. 
Ne morem pa 
dopustiti, da 
se društvo kot 
soustanovitelj 
javnega zavo-
da izrablja za 
dosego dolo-
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Zgodovinarski potencial je na Bistriškem 
prisoten od nekdaj. Zaradi slabega spomi-
na skoraj ne bi upal seči preveč v pretek-
lost, da ne bi koga izpustil, a dovolite, da 
izpostavim nekaj mož, dr. Jožeta Koropca, 
dr. Julija Titla, dr. Ferdinanda Šerbelja in 
Stanislava Gradišnika, ki so močno zazna-
movali védenje o preteklosti naših krajev. 
Na pobudo nekaterih članov društva je 
bilo leta 2012 ponovno oživljeno zgodo-
vinsko društvo.
Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Korop-
ca Slovenska Bistrica ima predhodnika 
v zgodovinskem društvu, ki je bilo usta-
novljeno na ustanovnem zboru članov 16. 
maja 1996. Občni zbor je na volilnem zbo-
ru 29. maja 2012 noveliral statut in sklenil, 
da društvo dopolni ime z imenom zgodo-
vinarja dr. Jožeta Koropca, ki je s svojim 
raziskovalnim delom razkril pogled na 
preteklost bistriškega območja v srednjem 
veku. Za zakonitega zastopnika je bil iz-
voljen predsednik društva Primož Rajh. 
Društvo letno pripravi dva ali tri zgodo-

vinska predavanja s področja zgodovine, 
umetnostne zgodovine in tudi arheologi-
je. V teh letih smo gostili priznane stro-
kovnjake. Omenimo naj dr. Ferdinanda 
Šerbelja, Primoža Predana, dr. Aleša Ma-
verja in dr. Dragana Potočnika.
V društvu želimo razširiti svojo dejavnost 
tudi na zgodovinske ekskurzije, izdaja-
nje časopisa društva s prispevki referatov 
predavanj in oživeti pedagoško sekcijo 
društva. Prav tako želimo s pomočjo sled-
nje v mestu začrtati zgodovinsko učno 
pot, ki bi bila namenjena tako poučevanju 
zgodovine na prostem kot tudi naključ-
nim obiskovalcem mesta.
Pred nami je torej veliko izzivov, ki zahte-
vajo več podpornikov in članov, zato va-
bimo vse zainteresirane, da se nam prid-
ružijo.
Naša dolžnost je, da otrokom čim bolj 
objektivno odpiramo vrata preteklosti, da 
bodo v prihodnost stopali samozavestno 
in ponosno.

Zgodovinsko društvo 
dr. Jožeta Koropca 
Slovenska Bistrica

Ob dnevu Slovenske vojske so tudi letos 
v vseh vojašnicah pripravili dan odprtih 
vrat. Vojašnica Vincenca Repnika Slo-
venska Bistrica je svoja vrata odprla v 
soboto, 17. maja. Vodstvo vojašnice je 
ob tej priložnosti znova pripravilo pester 
program. Obiskovalci so si lahko ogleda-
li statične predstavitve vojaške opreme in 
bojnih vozil, reševalnega vozila, ambu-
lante, kapele, gasilcev, policistov, strelcev 
iz DPS in lovcev.
Srečali so se tudi z župani in podžupani 
občin, od koder prihajajo zaposleni v vo-
jašnici. Sledile so še dinamične predsta-
vitve z nastopom mažoretk in gardne 
enote Slovenske vojske. Blagoslovili so 
motorje in streljali z možnarji.

Bistriška vojašnica 
znova odprla svoja vrata

Prof. Primož Rajh, predsednik društva

Foto: Edi Grobler

Festival Seviqc Brežice je festival stare glasbe, ki s svojimi 
koncerti in ostalimi dogodki že več kot 30 let gostuje in 
domuje v prostorih kulturne dediščine po celi Sloveniji. 
Tudi letos bo stara glasba do zadnjih kotičkov zapolnila 
čudovito Viteško dvorano Bistriškega gradu. Obiskoval-
ci iz cele Slovenije se bodo lahko prepustili vrhunskemu 
programu in glasbi, izvajani z avtentičnimi glasbili in na 
avtentičen izvajalski način.
Koncert v Slovenski Bistrici bo v soboto, 23. avgusta. Na-
stopila bo romunska skupina La Folia Baroque Ensemble 
Timisoara s programom 'Il Canto, le Donne, la Follia’. 
Baročni ansambel La Follia želi baročni glasbi povrniti 
živahnost, iskrenost in izraznost, kar počne z nenehnim 
raziskovanjem in dokumentiranjem. La Follia želi posta-
ti ambasador množici kultur, ki jih med drugim združuje 
tudi glasba.                                                                                        

Festival Seviqc Brežice tudi 
letos v Slovenski Bistrici  

   Lucija Podbrežnik 
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Vsako leto so bili izvedeni sestanki z vse-
mi VO; tako je bila KS v celoti obveščena 
in VO so predlagali še svoje nove ideje in 
želje, ki jih je potem svet poskusi vstaviti v 
že pripravljene programe. V smislu oživi-
tve delovanja VO je svet KS sprejel sklep 
o nabavi lesenih stojnic, kar smo izvedli 
kot skupno akcijo, saj je za njihovo plačilo 
prispeval vsak VO. Prva predstavitev VO 
ob prazniku KS na lastnih stojnicah je bila 
lani na veliko veselje udeležencev, saj smo 
še prej morali stojnice posojati, kar je bilo 
včasih kar težava. Z veseljem lahko ugo-
tovimo, da so za nami štiri uspešna leta, 
saj že sedaj vidimo, da bodo izpolnjeni vsi 
načrti, ki smo si jih zadali pred štirimi leti, 
morda še kaj več. Ob tem bi posebej ome-
nil Šahovsko društvo Laporje, ki je v tem 
času doživelo meteorski vzpon, tako po 
številu članov kot organiziranosti in tek-
movalnih uspehih.  Zanesljivo ni vse samo 
odlično, je pa veliko dobrega, česar se v KS 
veselimo. 
Več pričakujemo od kulturno-umetniške-
ga društva, športnega društva in morda 
tudi turističnega, saj bo letošnji praznik 
KS posvečen turizmu na vasi.

Ob krajevnem prazniku
Krajevne skupnosti Laporje
Že na začetku mandata tega sestava sve-
ta Krajevne skupnosti (KS) Laporje je bil 
narejen načrt izvedbe investicijskih in 
komunalnih del po vaških odborih (VO). 
Sredstva so bila po VO razdeljena glede 
na število prebivalcev in dolžino cest. Od 
tod dalje je vsak VO sam odločal, za kaj 
bo porabil finančna sredstva, ki so mu bila 
namenjena.
Ugotavljamo, da je bila ideja dobro spreje-
ta in je na svetu KS odpadlo »natezanje«, 
kam bo kaj šlo. VO so korektno izpeljali 
naloge, ki so si jih po finančnih možnostih 
lahko zadali. Skupna akcija je bila pokopa-
lišče - od izgradnje mrliške vežice do ure-
ditve starega dela pokopališča, ki je tako 
blizu končni obliki. Vsa dela so izvedli 
krajani prostovoljno. Nabavili smo mate-
rial, celotno akcijo pa je vodil predsednik 
sveta KS. Zaključek te akcije bo na pra-
znovanju praznika KS, ki bo v tednu od 
14. do 22. junija. Drugi skupni projekt je 
LAPORSKA POHODNIŠKA POT (LPP), 
ki je blizu konca. Glavna akterja te akcije 
sta bila navdušen planinec in markacist 
Marjan Mally in predsednik sveta KS Oto-
repec Štefan.

Kljub napovedanemu slabemu vremenu 
se člani Turističnega društva Jelka Šmar-
tno na Pohorju nismo ustrašili in smo v 
nedeljo, 11. maja, priredili tradicionalne 
vaške igre na Šmartnem na Pohorju. Trlo 
se je mnogo nasmejanih obrazov in dob-
re volje, za kar so poskrbele sodelujoče 
ekipe, njihovi navijači in glavna kuhar-
ja pohorskega bograča Stanko Kapun in 
Janko Furman, ki sta poskrbela, da naši 
želodčki niso bili lačni. Tako kot vsako 
leto smo tudi letos dobili zmagovalno 
ekipo; to je postala ekipa KUD Šmartno 
na Pohorju, ki nas bo jeseni zastopala na 
medobčinskih vaških igrah.
Uvrstitve sodelujočih ekip:
1. KUD Šmartno na Pohorju
2. PGD Šmartno na Pohorju 
3. Kočno 
4. Lastinja vas in Kalše 
5. Močnik
6. SSK Mrhe 
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, 
donatorjem in seveda vsem posame-
znikom, ki so kakorkoli pomagali pri 
organizacija vaških iger v Šmartnem na 
Pohorju.

Karmen Sušec, 
predsednica TD Jelka

Vaške igre na 
Šmartnem na 
Pohorju Marjan Štimec

PROGRAM PRIREDITEV: - ob 15. uri otvoritev ceste do muzeja  
Babič
- ob 17. uri otvoritev ceste v Laporju
- VO se predstavijo, pri OŠ Laporje z zač-
etkom ob 19. uri
•	Sobota, 21. junij:
- športna tekmovanja
- slavnostna seja sveta KS Laporje v Ši-
lihovi dvorani OŠ Laporje (ali v dvorani 
GD) z začetkom ob 19. uri
- podelitev priznanj KS Laporje in šport-
nih priznanj
•	Nedelja, 22. junij:
- svečanost v cerkvi, zgodovinski dogodek
- koncert PZ Črešnjevec

•	Prireditve ob krajevnem prazniku so 
začeli v soboto, 14. junija, s šahovskim 
turnirjem v Slomškovem domu, dan 
pozneje, v nedeljo, 15. junija, so izvedli 
pohod po laporski pohodniški poti.

•	Ponedeljek, 16. junij: kulturni mozaik
•	Torek, 17. junij: kegljanje na kegljišču v 

Slovenski Bistrici
•	Sreda, 18. junij: ustanovni občni zbor 

Društva upokojencev Laporje
•	Četrtek, 19. junij: srečanje starejših 

občanov, z začetkom ob 15. uri (sveta 
maša, kulturni program OŠ)

•	Petek, 20. junij:



Stran 25ŠOLSTVOInformator, april 2014

računovodstva, srebro iz statistike in 
bron iz ekonomije.

−	Alja Jeršič Mesarič, 2. b: zlato priznanje 
na mednarodnem festivalu Več znanja 
za več turizma, srebro na tekmovanju 
Slovenščina ima dolg jezik.

−	Živa Radulović, 3. a: srebrno priznanje 
iz geografije, bronasto priznanje iz zgo-
dovine in srebrno priznanje na medna-
rodnem festivalu Več znanja za več tu-
rizma.

−	Nika Petelinšek, 2. b: bronasto prizna-
nje iz fizike in naravoslovja, srebro iz 
kemije in logike.

−	Domen Krošel, 4. b: za prizadevno 
vodenje dijaške skupnosti v šolskem 
letu 2011/2012, štiriletno vodenje šol-
skih prireditev, sodelovanje v gledališki 
predstavi, ki se je uvrstila v državni iz-
bor, aktivno udeležbo v mednarodnih 
projektih.

−	Urška Mesarič, 4. a: za štiriletno pro-
stovoljno delo, sodelovanje v lutkovni 
in gledališki predstavi, ki sta se uvrstili v 
državni izbor, in za štiriletno ustvarjal-
no vodenje šolskih prireditev.

Dijakinje s posameznimi najvišjimi do-
sežki:
−	Ana Markež, 3. a: zlato priznanje iz ge-

ografije.
−	Martina Breznik: zlato priznanje na 

mednarodnem festivalu Več znanja za 
več turizma.

−	Zala Cartl: zlato priznanje na medna-
rodnem festivalu Več znanja za več tu-
rizma.

Dosežkov naših dijakov smo vedno izje-
mno veseli, čeprav se hkrati zavedamo, 
da vsega ne moremo meriti z doseženimi 
točkami in mesti, s priznanji in nagrada-
mi, s sekundami in stopničkami … Vsak 
njihov korak do novih znanj in spretnosti, 
vsaka odločitev, vsak nov napor na poti do 
cilja so pomembni.
Prav vsakemu dijaku je uspelo mnogo od 
tega. Mnogo je pomembnih premikov, ki 
ne bodo zbrani na seznamu dosežkov, a so 
dragocena zmaga za vsakega posebej, zato 
čestitamo prav vsem, ki ste uspešno zaklju-
čili še eno šolsko leto. Če komu morda ne 
bo uspelo ob času – vso priznanje, če boste 
vztrajali! Sprejmite izziv in uspeh vam bo 
prišel naproti! Kot je že mnogim vašim vr-
stnikom, ki jim v tem prispevku namenja-
mo posebno pozornost in priznanje.
Za vse ni prostora – več kot sto dijakov 
je osvojilo priznanja na regijskem in 
državnem nivoju na predmetnih in in-
teresnih področjih, zato navajamo le naj-
vidnejše dosežke. Dodajamo pa tudi nekaj 
fotografij s skupinskih projektov, ki so 
navduševali z dijaško ustvarjalnostjo.
Dijaki z največ dosežki na državnem ni-
voju:
−	Tina Vešnik, 1. č: zlato priznanje iz ge-

ografije, srebrno priznanje iz zgodovine.

−	Karmen Emih, 4. d: srebrno priznanje 
iz statistike in računovodstva, bron iz 
ekonomije in zlato na regijskem tekmo-
vanju mladih raziskovalcev.

−	Karina Vešnik, 4. č: zlato priznanje iz 

Dosežki dijakov Srednje šole 
Slovenska Bistrica 2013/2014

Dijaki z največ dosežki na državnem nivoju (od 
leve): Alja Jeršič Mesarič, 2. b, Urška Mesarič, 4. 
a, Karina Vešnik, 4. č, Karmen Emih, 4. d, Nika 
Petelinšek, 2. b, Živa Radulovič, 2. b. Manjka Do-
men Krošel, 4. b.

Dijakinje s posameznimi najvišjimi dosežki (od 
leve): Zala Cartl, 2. b, Martina Breznik, 2. b,  Tina 
Vešnik, 1. č, Ana Markež, 3. a.

Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica

Foto: Arhiv SŠSB

Foto: Arhiv SŠSB

Utrinki s skupinskih projektov
Utrinek s terenskega raziskovalnega dela 
mladih biologov. 

Na Ančnikovem gradišču smo oživeli le-
gendo o zeleni kači Anči. 

Izvedli smo mednarodni koncert in sko-
raj pravo Evrovizijo. 

Izdelali smo na desettisoče ladjic v spo-
min na žrtve holokavsta. 

Prepevali in recitirali smo z našim dol-
goletnim prijateljem Vladom Kreslinom. 

Spoznavali smo Rim in Budimpešto. 

Obiskal nas je grški veleposlanik.

Foto: Arhiv SŠSB
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Na prvem roditeljskem sestanku je Iztok 
Kalan, starš otroka iz naše skupine, pred-
lagal, da bi pripravili lutkovno delavnico 
za otroke. Z navdušenjem sem ponudbo 
sprejela. Iztoku Kalanu sem predlagala 
naslov lutkovne predstave, po kateri smo 
pozneje izdelali ročne lutke. Material, 
znanje in prosti čas pa je dodal on. Me-
seca novembra so v dopoldanskem času 
potekale delavnice in decembra smo po-
vabili starše na predstavo Grad, gradiček 
reci mi, v kateri so otroci igrali s svojimi 
ročnimi lutkami, ki so jih nato lahko od-
nesli domov.

Otroci so bili bogatejši za novo izku-
šnjo. Sodelovanje starš - vzgojitelj - otrok 
ni lahka naloga, je pa dragocena za vse 
partnerje. Delavnica je potekala na ravni 
medsebojne podpore in bogatitve v sme-
ri uspešnega razvoja otrok. 
Najpomembnejši so topel človeški od-
nos, iskrena komunikacija in znanje.

Majda Pozeb, vzgojiteljica 
svetnica, enota Sonček

Lutkovna 
delavnica

Za nami je april. Mesec, ki je že v prvi 
polovici bil obarvan pevsko. Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Slovenska Bistrica, je namreč 2. 
in 3. aprila izvedel območno revijo otro-
ških pevskih zborov, na kateri so nastopili 
vrtčevski in otroški pevski zbori, ki deluje-
jo v osnovnih šolah in eden celo v kultur-
nem društvu. In tej prireditvi je 10. aprila 
sledila še revija mladinskih zborov.
Odkrito povedano – NAPORNO. Tako za 
organizatorja kot za nastopajoče, saj smo 
učitelji iz osnovnih šol morali vzporedno 
»na polno« delati z obema zboroma. In 
zakaj organizatorja? Ni mačji kašelj or-
ganizirati nastope 21 otroških in desetih 
mladinskih zborov. Število otrok je ob tem 
tako visoko, da kar kriči v nebo. Naj nas 
opazijo. Naj vidijo, kaj lahko z otroki nare-
dimo. Koliko truda in energije vseh je pot-
rebno, da se predstavimo javno, vemo le 
vpleteni in tisti, ki tako ali drugače sprem-
ljajo naše delo! A še vedno se ob tem najde 
kdo, ki ob glasbi in petju zamahne z roko, 
češ: Ah, daj no! Glasba in petje? To pa res 
ni tako pomembno!
Saj res? Ali jim »težimo«? Seveda. Pevske 
vaje niso kot priprave na tekmovanja, kjer 
otroci tekmujejo posamezno. Brez truda 
ni uspeha. Nikjer. In pri zboru velja to še 
toliko bolj, saj je potrebno ubrano uglasiti 
veliko število pevskih nadobudnežev (če 
govorimo o otroškem zboru), kjer otroci 
tako radi pojejo, da želi kar vsak biti glav-
ni. Pri mladinskem zboru je že »drugačna 
pesem«. Veliko energije je vložene v to, da 
dobiš kaj iz njih. Šment, ti hormoni, ki jim 
začno »plesati«, in zanos petja odpleše v 
skrite kraje. 
Na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, kjer 
učim, ni veliko otrok. Smo enooddelčna 
šola, v otroškem zboru poje 25 otrok, v 
mladinskem le še 18. Malo, a dovolj, da 
smo za revijo pripravili dve triglasni a 

cappella pesmi, tretjo pa smo si privoščili 
dvoglasno ob klavirski spremljavi. Za dušo 
in sprostitev. Z veseljem zapišem, da sta se 
oba zbora na reviji odlično predstavila.
Kako pa kaj obisk na prireditvah? Z ža-
lostjo ugotavljamo, da starši in stari star-
ši z veseljem pridejo na nastop svojega 
majhnega otroka. Nastop najstnika … to 
pa je že »druga pesem. Spet hormoni?
Letos smo na OŠ dr. Jožeta Pučnika Čreš-
njevec že drugo leto zapored gostili revijo 
mladinskih zborov. Na srečo je naša te-
lovadnica ravno prav akustična in dovolj 
velika za vse obiskovalce in nastopajoče, 
ki imajo možnost medsebojnega poslu-
šanja. S sedežnim razporedom in strogim 
navodilom, da se dvorana med nastopi ne 
zapušča, vzgajamo v kulturnem duhu tako 
to »sem in tja metalno« mladino in obi-
skovalce. Kajti tudi slednje bo potrebno 
vzgojiti. Da, prav ste prebrali. Obiskovalce 
revij otroških zborov. Si predstavljate? Na 
začetku je takšna gneča, da vsi ne more-
jo niti sedeti. A ta se z vsakim nastopom 
manjša in tako je ob koncu prireditve 
dvorana že na pol prazna. Ali zadnji zbori 
niso vredni poslušanja? Žalostno. A to je 
nov izziv. Obiskovalce naučiti, da se tele-
foni izklopijo in da do konca prireditve ne 
odidejo. Telovadnica gor ali dol, še vedno 
je to kulturna prireditev. Ali nam bo uspe-
lo? Bo … prej ali slej!
In tako čas hitro mineva. Ustvarjanju v 
glasbeni (in nasploh) kulturi ni konca. 
Idej je ogromno. Eno izmed njih smo na 
šoli uresničili lani, ko smo v ansambel po-
vezali instrumentaliste in vokaliste. Da ot-
roci radi ustvarjajo, dokazuje tudi članica 
tega ansambla, ki je nekdanja učenka naše 
šole. POPackani ROCKavi (PR) se imenu-
je. Kar nekaj nastopov je že na njimi, še 
več pred njimi. V jeseni načrtujemo kon-
cert obeh šolskih zborov in PR. Rastemo s 
pesmijo? ITAK!

S pesmijo rastemo!
Mateja Kuharič, učiteljica GUM na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
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Na Trgu svobode v Mariboru je 23. maja 
že petič potekal festival Igraj se z mano
Povezovanje skozi igro je eno od vo-
dilnih načel, ki s svojimi aktivnostmi 
spodbujajo socialno integracijo oziroma 
inkluzijo med otroci, mladostniki, odra-
slimi osebami s posebnimi potrebami in 
večinsko populacijo vseh generacij.
Čudovit sončen dan, pozitivno vzdušje, 
številni zanimivi nastopi in delavnice 
so zaokrožili petkov dopoldan. Tudi z 
Osnovne šole Minke Namestnik - Sonje 
Slovenska Bistrica smo prispevali svoj 
delček v mozaik. Naši učenci so zaigra-
li lutkovno predstavo Zgodba o levčkih, 
ki so jo ostali udeleženci z zanimanjem 
spremljali.

Prav tako smo tudi mi uživali ob glasbe-
nih in plesnih točkah skupin iz drugih 
osnovnih in srednjih šol iz Maribora 
in okolice. Spremljali smo dogajanje na 
odru, krožili smo po delavnicah, ki jih je 
bilo toliko, da smo komaj uspeli obiskati 
vse – od poslikav obraza in izdelovanja 
nakita in brošk do glasbenih in športnih 
delavnic. Za piko na i pa so nam spekli 
palačinke!
Naše druženje je tako hitro minilo in ni 
nam bilo žal, da smo se festivala udeleži-
li. Na avtobusu na poti nazaj smo enog-
lasno sklenili, da bomo še šli.

In smo se igrali

Ponovno smo dokazali, da veliko zna-
mo in zmoremo. Predvsem, ko stopimo 
skupaj. Ko OŠ Minke Namestnik - Sonje 
deluje kot organizem in se pogumno zo-
perstavi še tako velikemu organizacijske-
mu zalogaju, kot je izvedba regijskih iger 
specialne olimpijade Slovenije, takrat se 
podirajo rekordi.
Tekmovalci in njihovi spremljevalci so bili 
z našim delom zadovoljni. Predvsem pa so 
bili zadovoljni naši učenci, ki so pogumno 
zastopali barve naše šole in predvsem uži-
vali v druženju s sotekmovalci, v dobri 
glasbi in dobri hrani. Vsak se je potrudil 
po svojih močeh. Ovire so izginile, saj smo 
podirali rekorde. Vsak svoje. Tekmovanje 
se je odvijalo na atletskem stadionu (atle-
tika) in 2. osnovni šoli (elementi nogo-
meta in košarka). Na svečani otvoritvi so 

se predstavili naši učenci pod vodstvom 
gospe Šmon (orfovi instrumenti), nato 
je nastopil Domen Kumer. Med drugimi 
nam je nekaj svečanih besed namenil tudi 
župan dr. Ivan Žagar. Veter, ki nam je med 
tekmovanjem nekoliko nagajal, se je nato 
vendarle vdal in deževati je pričelo, šele 
ko je bilo tekmovanje že zaključeno. Med 
tekmovanjem je potekalo tudi podeljeva-
nje medalj. Med podeljevalci sta bila tudi 
Franci Pinter in Miran Vodovnik.
Nato smo se preselili na Srednjo šolo Slo-
venska Bistrica, kjer smo se zazibali ob 
zvokih ansambla Žvižg in se predali okus-
nemu kosilu. Nova prijateljstva so se rodi-
la in nove ovire so bile premagane.
Hvala vsem donatorjem, hvala županu dr. 
Ivanu Žagarju, prostovoljcem in drugim, 
ki ste na kakršenkoli način pomagali pri 
izvedbi iger.

Nič nas ne ovira, 
ko rekorde se podira
Regijske igre specialne olimpijade Slovenije
v Slovenski Bistrici

Jani Stergar
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Na 2. OŠ Slovenska Bistrica so učenci 
izbirnega predmeta glasbeni projekt v 
tem šolskem letu pripravljali mladinsko 
spevoigro Radovana Gobca z naslovom 
Kresniček.
Zgodba se dogaja na gozdni jasi, kjer 
Kresniček izgubi svojo lučko. Zelo je ža-
losten in jo išče pri rožah, polžu, slaku, 
maku, za pomoč prosi še mravljo, luno 
in zvezdo. Vse se konča srečno, saj mu 
sonce vrne svetlobo, Kresniček pa je spet 
zadovoljen.

Učenci so celo leto pridno vadili petje 
z mentorjem Damijanom Ciglerjem in 
igro na odru z mentorico Tanjo Keber. 
Za prelepe kostume in sceno je poskr-
bela učiteljica likovne umetnosti Jasna 
Vidovič. Tako je bilo v mesecu aprilu 
vse nared za premierno predstavitev 
na naši šoli. V juniju pa so se predsta-
vili tudi okoliškim šolam in pripravili 
še popoldansko predstavo za vse ostale 
obiskovalce. V glavni vlogi Kresnička se 
je odlično predstavila Ela Novak, kar so 
dopolnili še učenke in učenci iz petega, 
šestega, sedmega in osmega razreda.
Nastopajoči so v igri uživali, prav tako 
tudi gledalci. Celoletni trud je bil popla-
čan z dolgim aplavzom.

Tanja Keber

Glasbena predstava 
Kresniček

V sredo, 28. maja, smo se na igrišču eno-
te vrtca Ciciban znova družili s starejšimi 
občani. Srečanje smo pripravili v sklopu 
medgeneracijskega sodelovanja z domom 
starejših občanov dr. Jožeta Potrča v po-
vezavi s projektom Etika in vrednote v 
vzgoji in izobraževanju. Skrb za sočlove-
ka nedvomno sodi med najpomembnejše 
vrednotne domene, je del naše evolucij-
ske dediščine, brez nje človeštvo ne more 
obstati. Prav zato smo organizirali sreča-
nje, s katerim smo obogatili dan starejših 
občanov.
Pripravili smo osem različnih postaj, kjer 
so potekale različne gibalno-rajalne igre: 

gnilo jajce, podajanje žoge, igra s pada-
lom in druge. Starejši so sodelovali z naj-
mlajšimi, se z njimi igrali in pogovarjali. 
Druženje so pripravili oddelki vzgojiteljic 
Barbare Špes, Tanje Hecl, Albine Ačko in 
Zlatke Brdnik.

Zaključno srečanje z ježo
Zaključno srečanje naše skupine smo 
pripravili v ponedeljek, 26. maja, v ko-
njeniškem centru Marsilea v Pacinjah pri 
Ptuju. Namen srečanja je bil preživeti pri-
jetno in sproščeno popoldne v družbi ple-
menitih živali, s konji, ter z igrami iz pre-
teklosti dokazati, da se lahko zabavamo na 
preprost način. Otroci so krtačili konja, 
spoznavali, kako skrbimo zanj in kako ga 
osedlamo, in ga na koncu tudi jezdili. 

V sklopu projekta Na zabavo v naravo 
smo izvedli igre naših babic in dedkov 
(slepe miši in gnilo jajce). Otroci so s star-
ši sodelovali, se medsebojno spodbujali in 
se zabavali. Prav je, da negujemo ljudsko 
izročilo in da v otrocih prebudimo zani-
manje za preproste igre na prostem, saj 
računalniške igrice in plastični junaki ne 
morejo nadomestiti izkušenj, pridobljenih 
z igro na prostem v družbi vrstnikov in 
tudi staršev.

Druženje s starejšimi občani – 
Gibalne igrarije

Barbara Špes, vzgojiteljica enote Vrtca Otona Župančiča Ciciban
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Ob zaključku tečajev v tem šolskem letu 
je zasebna šola tujih jezikov tudi tokrat 
organizirala tradicionalni veliki piknik, 
že osmi po vrsti. Udeležilo se ga je več 
kot 310 udeležencev. Letos se je tradici-
onalni Izzin piknik prvič odvijal na Bri-
nju, prostor so ponudili veterani vojne za 
Slovenijo. Vreme je zjutraj kazalo bolj na 
dež, vendar sta bili dobronamernost orga-
nizatorjev in velika želja otrok po zabavi 
nagrajeni s sončnim popoldnevom. Tako 
so bili izpolnjeni vsi pogoji, da se je zabava 
začela z obilo hrane in pijače, nadaljevala 
s poučno sodobno igro Janko in Metka, 
sledile so zabavne igre in poučne delavni-
ce, na katerih so izdelovali vetrnice, vsak 
si je lahko izdelal še simbol zasebne šole 
– prikupen lik punčke Izzike. Na koncu 
je sledilo še iskanje skritega zaklada po 

Tradicionalni Izzin piknik
pravljičnem gozdu, za slovo pa sladkanje 
iz čokoladne fontane, kjer je tekla čokola-
da. Bila je pozna popoldanska ura, ko so 
se zadovoljni in razigrani otroci, starši ter 
dedki in babice poslovili od organizator-
jev. Učenje tujih jezikov postaja nuja, saj 
dobro službo dobijo le tisti, ki aktivno 
obvladajo najmanj dva tuja jezika. Proces 
učenja tujega jezika je večleten, saj so po-
leg šolskega znanja potrebne še dodatne 
ure, da se lahko mednarodni izpiti uspeš-
no opravijo – od začetne stopnje A (A1, 
A2, B1, B2) do aktivnega znanja C (C1, 
C2). V Slovenski Bistrici se lahko pohva-
limo, da imamo zasebno šolo IZZA, ki v 
tem delu Slovenije pripravi največ otrok 
na mednarodno priznane izpite na Uni-
verzi na Cambridgeu in Goethejevem in-
štitutu. Te izpite priznavajo delodajalci in 

Zlatka Dreo

Obiskalo ga je okoli 1700 ljudi. Ljudska 
univerza Slovenska Bistrica je usklajevala 
28 podizvajalcev s skupaj 198 sodelujoči-
mi. Dotaknili smo se otrok, dijakov in od-
raslih vseh generacij. Pokrovitelj dogodka 
je bil župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar. Dosegli smo namen dogodka, 
ki je bil promocija vseživljenjskega učenja 
in spodbujanje vključevanja prebivalcev v 
oblike tega učenja, vse skupaj smo pope-
strili s prikazom izobraževalnih možnosti 
v lokalnem okolju.

Slovenska Bistrica izvedla dogodek 
Znanje izboljša življenje – 
Parada učenja

Dan pred tem smo na okrogli mizi z nas-
lovom Izobraževalni izzivi v lokalnem 
okolju razpravljali o novih pristopih in 
svežih idejah za aktivacijo potencialov, ki 
jih imamo v lokalnem okolju. Vsi sodelu-
joči smo poudarili pomen partnerskega 
povezovanja in sodelovanja za doseganje 
večjih učinkov. Vzporedno je na socialnih 
omrežjih in v medijih potekala akcija Bi-
stričani o znanju in učenju. Ljudje, ki op-
ravljajo različne poklice, so nam zaupali, 
kaj menijo o formalnem in neformalnem 

Mag. Brigita Kruder, direktorica LU

Nekaj jih že imamo …
... danes predavatelj na LU je pred ... leti 
kot 10-letni deček pomagal saditi topole, 
ki so še do nedavnega »skrivali« hišo ...
... mojster »ključek« je montiral ključav-
nico na vrata in ob tem povedal zgodbo, 
kako je kot vajenec ročno izdelal »staro« 
ključavnico ...
... snemalec RTV SLO je ob priložnosti 
odprtja prostovoljskega centra skupaj 
z nami obujal spomine na šolska leta v 
metalurški šoli, sošolce, profesorje ...

učenju ter pomenu skozi življenje in delo 
pridobljenih izkušenj. Utrinke si lahko 
ogledate na Facebookovi strani Ljudske 
univerze (https://www.facebook.com/
ljudskauniverza.slovenskabistrica), kjer 
najdete tudi fotoutrinke celodnevnega 
dogajanja. Ob tej priložnosti je Ljudska 
univerza Slovenska Bistrica obeležila 55. 
obletnico ustanovitve šole za odrasle, ki 
se danes lahko pohvali, da je sodobno in 
evropsko primerljivo andragoško središče.
Vse do konca meseca maja je potekal 
projekt Stara hiša pripoveduje. Stavba na 
Partizanski ulici 22 je najstarejša šolska 
stavba v mestu. Vse od izgradnje leta 1887 
je bila v njej šola. Najprej osnovna, potem 
realka, pa lesarska, kovinarska, tekstilna, 
srednja (gimnazija) in danes ljudska uni-
verza – šola za odrasle.
Vabimo vse, katerih del izobraževalne poti 
je, da nam pišete, nas pokličete ali pošljete 
fotografije. Skupaj bomo sestavili zgodbe, 
ki jih skriva »stara šola«.

fakultete, če dijaki želijo študirati v tujini, 
v 130 državah. Letos je to šolo obiskovalo 
169 otrok od četrtega leta starosti dalje in 
88 odraslih iz različnih organizacij. Starši, 
ki se zavedajo, kako pomemben kapital je 
znanje, pridno vozijo svoje otroke na te-
čaje iz sosednjih občin, Maribora, Celja, 
Slovenskih Konjic in Zreč ter Šentjurja 
(Dramlje), saj dober glas seže v deveto vas.
Na koncu naj dodamo le še pomemben 
slogan karizmatičnega voditelja: Kolikor 
jezikov znaš, toliko ljudi veljaš.

Foto: Aleš Kolar
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Knjižnica ob svojem primarnem pos-
lanstvu organizira tudi razne oblike de-
javnosti in prireditev, namenjenih otro-
kom, mladini in odraslim. Namen ali cilj 
teh dejavnosti je spodbujanje bralne kul-
ture in promocija knjižnične dejavnosti 
na področju delovanja.

Koga naj
volim?
Ko se nobena 
izbira ne zdi 
prava, si olaj-
šajte muke in 
razčistite dile-
me.
Pogovor z av-
torjem knjige 
Tadevžem 
Ropertom 
v ponedeljek, 2. septembra 2014, ob 
18.30 v prostorih knjižnice.
»Glede na to, da je Slovenija polna voliv-
cev, ki so neopredeljeni, ki ne vedo, koga 
bi volili, ki nimajo koga voliti, ki ne bi 
šli na volitve, ki volijo s stisnjenimi zob-
mi, ki volijo manjše zlo in ki se vsi skupaj 
sprašujejo, koga naj volim, bi morala biti 
knjiga velik bestseller,« odkrito priznava 
Marcel Štefančič, jr.

Varuh otrokovih dolžnosti
Pogovor z Markom Juhantom, special-
nim pedagogom za motnje vedenja in 
osebnosti. 
V ponedeljek, 29. septembra 2014, ob 
18.30 v prostorih knjižnice.
Svoje izkušnje in spoznanja iz dolgole-
tnega dela z otroki v obliki predavanj s 
konkretnimi primeri iz vsakodnevnega 
življenja prenaša na učitelje, vzgojitelje, 
starše in otroke. Je konkreten in prakti-
čen. Tako v življenju kot pogovoru.

Utrinki s praznovanjaOd septembra vas
znova vabimo

25. maj – dan Knjižnice Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica
Ob 180. obletnici rojstva dr. Josipa Vo-
šnjaka poteka v Slovenski Bistrici Voš-
njakovo leto kulture, v sklopu katerega se 
odvijajo številne kulturne prireditve, ki 
jih organizirata Knjižnica Josipa Vošnja-
ka in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 
v sodelovanju z domačimi partnerji. Ob 
tej priložnosti smo se v knjižnici odločili 
in izbrali 25. maj za dan Knjižnice Josipa 
Vošnjaka. V sklopu praznovanja so ves 
teden, od ponedeljka, 26. maja, do sobo-
te, 31. maja, potekale različne dejavnosti.
Na stojnici pred knjižnico je bila vsak 
dan na voljo Stepišnikova bukvarnica s 
ponudbo knjig po simbolični ceni. K so-
delovanju smo povabili domače literarne 
ustvarjalce in ustvarjalce najrazličnejših 

izdelkov ter tudi ustvarjalce, ki smo jih že 
gostili na razstavah v knjižnici.
Zadnji dan praznovanja, v soboto, pa je 
v knjižnici potekala Eko džins delavnica 
pod vodstvom Urške Omerzi, mlade mo-
dne oblikovalke iz Slovenske Bistrice. Di-
plomirana oblikovalka tekstilij in oblačil 
se lahko pohvali s številnimi razstavami 
in modnimi revijami, tudi v tujini. Izdel-
ke z delavnice si lahko ogledate v knjižni-
ci, kjer razstavlja tudi Urška Omerzi.

Glasbeno-lutkovna predstava z naslovom 
Koga se strah boji, v izvedbi članov kla-
virskega in pevskega oddelka Glasbene 
in baletne šole Antona Martina Slomška 
iz Maribora, je Knjižnica Josipa Vošnjaka 
maja podarila otrokom v Slovenski Bistri-
ci, Poljčanah, Oplotnici in Makolah.
Čeprav je bil strah kar strašen, se ga otro-
ci niso bali – niti najmlajši in najmanjši 
ne. Mnogoštevilni obiskovalci so uživali 
ob odlični glasbeni in pevski interpreta-
ciji istoimenske pravljice avtoric Tatja-
ne Kokalj in Jane Kolarič. Predstava je 

nastala pod vodstvom skladatelja Tadeja 
Kušarja, v vlogi račke pa je nastopila tudi 
Bistričanka Ana Sandrin.

Priporočila za poletne dni
Zgodbe Terezije Justinek
Terezija Justinek, Bistričanka, rojena na 
Tinju, je v tem letu izdala cel kup roma-
nov, z zgodbami, vezanimi na domače 
okolje. Avtoričina dela opisujejo tudi 
medgeneracijske odnose. Svoje junake, 
ljudi iz vsakdanjega življenja, brez olepše-
vanja in brez dlake na jeziku prikaže tudi 
z njihove najtemnejše plati. Bralec njenih 
zgodb, ki jih piše življenje, bolj pretreslji-
vih, bolj napetih in zanimivejših od kate-
rega koli romana, se ob branju njenih del 
lahko z marsikom poistoveti in se hkrati 
zamisli nad sabo. V knjižnici vam po-
nujamo v branje njena dela z naslovi: Ta 
vražja soseda, Beganje k sreči, Urša, Hotel 
s petimi zvezdicami, Otroci Mihejeve jase 
(več delov), Ana Marija, Viktor, Ivanka, 
Jerebica, Njen trop.

Natalija Stegne

Foto: www.sensa.si

Koga se strah boji?
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Svet med Pohorjem in Bočem na starih 
razglednicah

V četrtek, 2. oktobra 2014, ob 18.30 v 
prostorih knjižnice.

Domoznanski večer s predstavitvijo 
zbirke razglednic Knjižnice Josipa Vo-
šnjaka Slovenska Bistrica in portala Ka-
mra. Predavanje sodi v sklop prireditev 
Dnevi evropske kulturne dediščine. 

Voodoo valček Janje Rakuš
Janja Rakuš, Bistričanka, je leta 2008 
zaključila podiplomski študij performa-
tivne in vizualne umetnosti na amster-
damski šoli Desarts. Njen prvi roman 
Električna zadrga je k branju pritegnil 
predvsem mlade bralce in rejversko ob-
činstvo. Knjiga je doživela ponatis, bila 
nominirana za prvenec leta in prevedena 
v srbščino. Sledil ji je roman Amsterdam 
12.75 Ram in bil označen za prvi sloven-
ski antiroman. Temu je sledil še Hotel 
Andro.gen, ki ga je literarni kritik Matej 
Bor označil kot pogumen eksperiment, 
ki ga je nemogoče ocenjevati in meri-
ti z navadnimi literarnokritiškimi vatli. 
Letos je izdala Voodoo valček za epilep-

tike, kjer gre za (ne)vidno sled, ki pove-
zuje celoten tekst v romaneskno celoto, je 
vprašanje radikalne svobode, razodete s 
pomočjo epileptičnih napadov. Epilepsija 
je v delu zarisana kot skica za prosojnost 

Sladki užitki Danice Sagadin Leskovar
Knjiga receptov z naslovom Preizkušeni 
sladki užitki je nastala iz osebnih izku-
šenj, predanosti, veliko energije in vztraj-
nosti, zlasti pa iz ljubezni avtorice do peke 
in ljudi, za katere je te dobrote priprav-
ljala. Učila se je od svoje babice, mame, 
tašče, sodelavk in prijateljic ter prinašala 
recepte s srečanj in potovanj. Povezala je 
okuse iz otroštva, svojcev in prijateljev, od 
tu in tam.»Pot, po kateri nas pelje življe-
nje, ni lahka, je lepa in ob dobrem pecivu 

Drevesni duhec Saše Šega Crnič
Drevesni duhec, nova knjiga Bistričanke 
Saše Šega Crnič, zaposlene v bistriški 
knjižnici, želi poudariti pomen narave in 
otroke spomniti nanjo ter jih morda celo 
odvrniti od računalnikov.
Knjiga je izšla pri založbi Alba, kjer jih 
pripravljajo z vodilom pišemo, rišemo, 
beremo slovensko. To pomeni, da pri njih 
izhajajo samo knjige slovenskih avtorjev, 
tako avtorjev besedil kot ilustratorjev.

Jože Leskovar, glasba – njegova ljubezen
Knjiga govori o bogatem življenju in delu 
Jožeta Leskovarja, rojenega v Slovenski 
Bistrici, ki ni le glasbenik, temveč je svo-
je življenje podredil glasbi v vseh njenih 
oblikah. Poleg tega, da je pevec, je bil pri-
znan zborovodja mnogih pevskih sesta-
vov, ravnatelj glasbene šole, skladatelj, 
priredil in harmoniziral je mnoge ljudske 
pesmi, ki so izšle v pesmaricah. Knjiga 
predstavlja življenje in delo Jožeta Lesko-
varja, pa tudi njegove korenine. Vse to je 
v knjigi z naslovom Jože Leskovar, glasba 
– njegova ljubezen mojstrsko uredil av-
tor knjige Silvo Husu. Knjiga je na prodaj 
tudi v knjižnici.

bivanja, obrav-
navana kot me-
dicinski, zgodo-
vinski in ume-
tniški fenomen. 
Knjigo Voodoo 
valček za epi-
leptike je mož-
no kupiti tudi v 
knjižnici.

tudi sladka,« je 
še v spremni 
besedi napi-
sala Štefani-
ja Krhlanko. 
Knjiga Preiz-
kušeni slad-
ki užitki je 
naprodaj tudi 
v knjižnici.
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Program veselih poletnih počitnic 2014

Od 26. junija do 4. julija se bodo v Pi-
onirski knjižnici Slovenska Bistrica ZA 
OSNOVNOŠOLCE od 1. do 9. razreda 
vsak dan od 10. do 13. ure ODVIJALE 
USTVARJALNE DELAVNICE s knjigo v 
roki.
Dobrodošli v naši družbi vsi, ki si tudi 
med počitnicami želite ustvarjanja, dru-
ženja, dobrih zgodb, dogodivščin, odkri-
vanja zakladov in seveda prijetnega krat-
kočasenja.
ČETRTEK, 26. 6.:
Prvi dan našega druženja bomo 
izdelovali

 LONČKE ZA PISALA,
ki bodo zagotovo prava rešitev za vsako 
pisalno mizo. Da nam bo ustvarjanje šlo 
bolje od rok, bomo delavnico popestrili z 
branjem zgodbe o Čarobnem svinčniku.
PETEK, 27. 6.:
Dobrodošli v svet ustvarjanja, branja in 
prijetnega preživljanja prostega časa. Da 
bodo tudi obiski vaših prijateljev nekaj 
posebnega in nepozabnega, bomo iz trše-
ga papirja izdelali 

OKRAS Z 
DOBRODOŠLICO ZA 

VHODNA VRATA
vaše hiše, stanovanja ali sobe. V nadalje-
vanju druženja boste prisluhnili navihani 
pravljici z naslovom Dobrodošli.

PONEDELJEK,30. 6.:
Ko slišimo ali vidimo lampijone, nas misli 
v trenutku popeljejo k visečim svetilkam, 
narejenim iz prosojnega papirja. Vendar 
mi ne bomo potovali do Daljnega vzhoda 
in ne bomo izdelovali svetil, temveč bomo 
lampijone spremenili v prelepe 

UNIKATNE VAZE,
katere se bo lepo podal šopek poletnega 
cvetja. Pred izdelavo vam bomo natančno 
predstavili navodila za kaširanje, nato pa 
se bomo vneto lotili dela, v katerega bo 
vsak vložil kanček svoje domišljije. Da bo 
izdelovanje še bolje teklo od rok, bomo 
tudi tokrat prisluhnili pravljici Skrivnost 
jutranje rose.
TOREK, 1. 7.:
Iz gline DAS bomo pričeli z izdelavo 

PRAVLJIČNIH HIŠIC, 
ki bodo uporabne kot stenski okras vsa-
kega prostora. Pravljične glinene hišice 
bomo posušili na soncu in nadaljevali s 
krašenjem UNIKATNIH VAZ. Ta dan 
bomo z izdelovanjem vaze zaključili, hi-
šice pa bomo brusili, barvali in lakirali v 
sredo. Ustvarjenje bomo zaključili s pra-
vljico Hiška, majhna kot miška.
SREDA, 2. 7.:
Pričeli bomo z brušenjem unikatnih gli-
nenih 

PRAVLJIČNIH HIŠIC,

Darja Kolar v sodelovanju s sodelavkama Natašo Pogorevc in  Tanjo Jakolič, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 

UDELEŽBA NA DELAVNICAH JE 
BREZPLAČNA IN NA LASTNO 
ODGOVORNOST. DELAVNICE NISO 
NAMENJENE VARSTVU OTROK.

nadaljevali z barvanjem in nato še z la-
kiranjem. Če komu ne bo uspelo izdelka 
dokončati ali pa se barva še ne bo dobro 
posušila, lahko nadaljuje z delom tudi v 
četrtek. Delavnico bomo popestrili z bra-
njem pravljice Vse si delimo!
ČETRTEK, 3. 7.:
Za začetek našega druženja bomo, če bo 
potrebno, zaključili izdelavo pravljičnih 
glinenih hišic. Nadaljevali bomo z ustvar-
janjem

POLETNEGA NAKITA
za popestritev letne garderobe ali izvirno 
darilo.
Ob zaključku delavnice bomo prisluhnili 
pravljici po vašem izboru.
PETEK, 4. 7.:
Zadnji dan počitniškega ustvarjalnega 
druženja se bomo potrudili in naredili 
nekaj dobrega za naš planet. Ustvarja-
li bomo v EKO delavnici, ki jo bo vodila 
Urška Omerzi. Z njeno pomočjo in s po-
močjo knjižničark bomo izdelali 

ŠALJIVE TORBICE
iz eko džinsa. Preden se bomo razšli po 
počitniških poteh, bomo prisluhnili še 
pravljici o Najprisrčnejšem velikanu. 

Prvi Športni vikend uspešen
Športna zveza občine Slovenska Bistrica, 
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica 
in Društvo za promocijo zdravja Impol 
so od petka, 16., do nedelje, 18. maja, v 
bistriškem športnem parku in v okolici 
izvedli prvi občinski Športni vikend. Lju-
bitelji športa in rekreacije so lahko izbi-
rali med več dejavnostmi. V malem no-
gometu je v članski konkurenci zmagala 

ekipa Mladi pred ekipama Silver store in 
Tinje, četrto mesto pa so osvojili Gasilci 
Slovenska Bistrica. Pri veteranih je slavi-
la Sabina pred Društvom za promocijo 
zdravja Impol in Tinjem. V kegljanju se je 
pomerilo enajst ekip, prvi naslov prvakov 
občinskega Športnega vikenda je osvojila 
Slovenska Bistrica. Drugo mesto je osvo-
jila druga ekipa DPZ Impol pred njihovo 

prvo ekipo. V ruskem kegljanju je zma-
galo Pragersko pred Spodnjo Polskavo in 
Slovensko Bistrico, četrta pa je bila ekipa 
Metulja. Šahovski turnir, nastopilo je 19 
šahistov, je dobil Aljoša Tomazini, drugo 
mesto je osvojil njegov brat Žan, tretji pa 
je bil Simon Kotnik. Po deset udeležen-
cev je sodelovalo tudi v kolesarjenju in 
na pohodu. Sicer pa se je v okviru Špor-
tnega vikenda odigrala tudi revijalna 
nogometna tekma med ekipama Gospo-
darstva in Negospodarstva. Uspešnejši so 
bili gospodarstveniki, ki so zmagali z 1 : 
0. Zmagoviti zadetek je v prvem polča-
su z enajstmetrovke dosegel vratar Jure 
Stegne. Za najboljšega igralca turnirja so 
izbrali pomočnika komandirja bistriške 
policijske postaje Zorana Ahmetoviča. 
Udeležence je pozdravil tudi župan Obči-
ne Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.

Tomaž Ajd

Foto: Edi Grobler
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Spomladanski športni mesec

Mesec maj je v bistriškem zavodu za šport 
najbolj aktiven mesec, kar se odraža tudi 
pri uporabi objektov v športnem parku.
Poleg rednih dejavnosti je bilo še precej 
drugih prireditev, ki so mesec maj v špor-
tnem parku dodatno zapolnile, in sicer:
1. maja: mednarodna nogometna tekma 
Slovenija : Finska (U-18);
8. maja: medobčinsko prvenstvo v atletiki 
za osnovnošolce (nastopilo jih je več kot 
400);
10. maja: tekmovanje v aikidu (pasovno);
11. maja: tekma alpinistov v športni dvo-
rani;

15. maja: specialna olimpijada (organiza-
tor: OŠ Minke Namestnik - Sonje);
17. maja: judo (memorial Stanka To-
polčnika);
17. maja: spomladanski športni dan v no-
gometu in odbojki na mivki ter kegljanje;
18. maja: kegljanje na vrvici, kolesarjenje;
21. maja: športni dan Zavoda Polž Slove-
nije;
21. maja: nogometna tekma (člani);
24. maja: mednarodni atletski miting;
24. maja: LEO klub (v športni dvorani);
25. maja: kegljanje.
Kot lahko razberete iz urnika prireditev, 

Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica

Atletsko društvo Slovenska Bistrica je 
v soboto, 24. maja, uspešno izvedlo 14. 
mednarodni atletski miting. Nastopilo 
je 280 atletov in atletinj iz desetih držav, 
med njimi kar nekaj vrhunskih. V ospred-
ju zanimanja je bila tudi tokrat memori-
alna disciplina Milana Stepišnika v metu 
kladiva. Najboljši slovenski atlet Primož 
Kozmus je v svojem prvem letošnjem 
nastopu z rezultatom 72,47 metra osvojil 

drugo mesto. Z brazilskim rekordom 73 
metrov in tri centimetre ga je premagal 
Wagner Domingos. Med atletinjami je v 
tej disciplini slavila Barbara Špiler.
Kakovostno tekmovanje smo spremljali 

je ta kar naporen, kljub temu pa moramo 
v zavodu biti vedno pripravljeni. Letos je 
prvič potekalo tekmovanje v kegljanju na 
vrvici, za kar je objekt potrebno še dode-
lati. Lahko zapišemo, da smo s športno 
infrastrukturo, ki jo imamo na voljo, za-
dovoljili uporabnike, saj tako oni kot mi 
razmišljamo o jesenskem športnem mese-
cu, ki naj bi bil še širše zasnovan. Športni 
objekti so veliko v uporabi, zato bo pot-
rebno umetne podlage na igriščih za no-
gomet popraviti, predvsem z dodajanjem 
gumi granulata. Velika uporaba zahteva 
tudi veliko vzdrževanja. Uspelo nam je 
napolniti športne objekte, zato lahko mir-
no trdimo, da so bila sredstva, vložena v 
njihovo obnovo, porabljena pravilno in v 
korist uporabnikov. Objekt, ki bi moral 
biti nujno obnovljen, je športna dvorana 
Bistrica, saj več ne ustreza pogojem, ki jih 
predpisujejo panožne športne zveze, zato 
imamo večkrat težave z delegati. Glede na 
zasedenost te dvorane verjamemo, da bo 
kmalu tudi to opravljeno.
V prihajajočih poletnih dneh želimo upo-
rabnikom naših objektov veliko rekreacij-
skih in tekmovalnih užitkov.
Kopališče bomo odprli predvidoma 25. 
junija. 

Na mednarodnem atletskem mitingu kar 280 atletov in atletinj
v suvanju krogle. Slavil je Hrvat Nenad 
Mulabegović z 20,36 metra, prek 20 me-
trov je sunil tudi Kemal Mešić iz Bosne in 
Hercegovine. Član Olimpije Nace Pleško 
je zmagal med mladinci in postavil mla-
dinski državni rekord. V ženski konku-
renci je članica Atletskega društva Sloven-
ska Bistrica Lara Bratuša Špendl osvojila 
tretje mesto.
Od domačih atletov in atletinj je bila naj-
boljša Saša Babšek, ki je v teku na 100 me-
trov zmagala pred hrvaško konkurenco. 
Poleg tega je Saša v skoku v daljino osvo-

Tomaž Ajd

jila tretje mesto. V tej disciplini je slavila 
slovenska rekorderka Nina Kolarič, ven-
dar je bila s 6,16 metra daleč od svojih 
rekordnih daljav. 
V ženskem skoku v višino smo videli 
dvojno bistriško slavje. Zmagala je Lara 
Gril pred Stašo Trajkovič. Lara je presko-
čila en meter in 68 centimetrov, Staša pa 
je letvico uspešno premagala pri višini 
1,5 metra. Poleg tega je Staša Trajkovič 
osvojila še tretje mesto v metu kopja.
Tudi sicer so gledalci v športnem parku v 
Slovenski Bistrici v toplem in vetrovnem 
vremenu, veter je atletom pihal v prsi, 
uživali v številnih zanimivih dvobojih. 

Foto: Edi Grobler

Foto: Edi Grobler
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21. kolesarska dirka po Sloveniji – odlična priložnost 
za promocijo slovenskih lepot

Slovenija je izredno lepa dežela, težko 
je v štirih dnevih speljati progo po vseh 
slovenskih pokrajinah. Organizacijski 
odbor poskuša v zadnjih letih uresniče-
vati zastavljene cilje dirke po Sloveniji 
– pripeljati na slovensko pentljo čim več 
najboljših svetovnih kolesarskih ekip in 
zvenečih imen ter prikazati čim več lepot 
Slovenije. Tudi letošnja trasa je sestavlje-
na v tej smeri, tekmovalci bodo prekole-
sarili kar tri popolnoma nove etape. Po 
»ljubljanskem kronometru« - ki je že stal-
nica za uvod in na začetku daje prednost 
kolesarjem, ki so boljši v vožnji na čas — 
sledi etapa od Ribnice do Kočevja. Del 
trase slovenskega toura, ki bo dal že prve 
odgovore, kdo bo tisti, ki bo v nedeljo ob-
lečen v rumeno dvignil zmagovalni pokal 
na novomeškem Glavnem trgu. Na startu 
bodo najboljša ruska (Katjuša), najbolj-
ša avstralska (Green Edge – zmagovalci 
ekipnega kronometra na letošnji dirki 
Giro d'Italia) in najboljša ameriška eki-

pa Cannondalle z dvakratnim svetovnim 
prvakom Slovencem Mohoričem ter itali-
janski Lampre, v katerem vozi lanskoletni 
drugouvrščeni naš Jan Polanc. Seveda pa 
nikakor ne smemo pozabiti na novomeško 
Adrio Mobil, ki ima v svojih vrstah lan-
skoletnega zmagovalca Radoslava Rogino.
Lepi deli Slovenije za kolesarjenje bodo 
na sporedu tudi v sobotni kraljevski etapi; 
po več kot dveh desetletjih se vračamo v 
Rogaško Slatino, ki je bila leta 1993 prvič 
postaja kolesarjem. Dvanajst let je minilo 
od zadnjega obiska kolesarske dirke po 
Sloveniji v Slovenski Bistrici. Prvič v zgo-
dovini dirke bo sobotna kraljevska etapa 
v večini potekala po štajerski pokrajini, 
zaključni vzpon na Tri kralje s ciljem pred 
Hotelom Jakec pa bo na sporedu v za-
ključku 192 kilometrov dolge dirke. Pred 
profesionalci bodo 15-kilometrski vzpon 
lahko preizkusili tudi rekreativni kole-
sarji. Pred športnim centrom v Slovenski 
Bistrici bo pestro vse popoldne, zanimivo 

bo tudi za najmlajše navdušence. Z ve-
seljem izpolnjujemo in nadgrajujemo 
svoje poslanstvo, širimo športno oziro-
ma kolesarsko navdušenje med najširše 
množice, hkrati pa je dirka po Sloveniji 
idealna priložnost, da vsem, Slovencem, 
predvsem pa tujcem, pokažemo, v kako 
lepi in razgibani deželi živimo. Na sobot-
ni etapi bodo lepote slovenske pokrajine 
in nove kolesarske poti spoznali tekmo-
valci, novinarji, gledalci ter vsi ostali ko-
lesarski in športni privrženci. Prepričani 
smo, da bodo svetovne zvezde kolesar-
stva iz Slovenije odnesle lepe spomine.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, 
sponzorjem, predstavnikom mest in po-
sameznim organizacijskim odborom, ki 
so s svojim neumornim delom omogo-
čili izvedbo letošnje kolesarske dirke po 
Sloveniji. Naj zmaga najboljši.

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke
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spremstvu staršev, prijateljev. Za najvztraj-
nejše pa pripravljamo rekreativni vzpon 
na Tri kralje. Ob tej priložnosti bodo vsi 
udeleženci rekreativne vožnje po mestu 
brezplačno prejeli spominsko majico ter 
bon za prehrano in pijačo, le za vzpon na 
Tri kralje bo potrebno odšteti deset evrov 
prijavnine. Kolesarjenje je eden od najbolj 
zdravih načinov življenja, zato želimo ob 
tej priložnosti vsakemu udeležencu poda-
riti tudi zdravo slovensko jabolko kot sim-
bol zdrave prehrane. 
21. kolesarska dirka je izjemen izziv, zato 
vas, spoštovani prijatelji, v imenu priprav-
ljalnega odbora dirke vabim k aktivni ude-
ležbi kot rekreativca ali le kot gledalca ob 
progi ali na cilju. Za tekmovalce in orga-
nizatorje bo vaša prisotnost najboljša na-
grada! Tega dogodka preprosto ne smete 
zamuditi, saj vrhunskih kolesarjev ni moč 
srečati in spremljati vsak dan. Sploh pa ne 
v domačih krajih. Naj se ob tej priložnosti 
posebej zahvalim županu Občine Sloven-
ska Bistrica dr. Ivanu Žagarju, podjetjem 
in vsem sodelujočim za izjemno podporo 
in razumevanje pri organizaciji in izpelja-
vi tretje etape 21. kolesarske dirke po Slo-
veniji. 
Hvala! Prijazno vabljeni na najlepšo stran 
Pohorja!

Spoštovani prijatelji kolesarstva,
21. kolesarska dirka po Sloveniji bo na 
ogled tudi v naših krajih. Super novica, 
kajne. Da, res je, da bomo 21. junija v na-
ših krajih na delu videli kopico najboljših 
kolesarjev Evrope in sveta. V tretji etapi 
dirke se bodo pomerili na zelo zahtevni 
192 kilometrov dolgi trasi s startom v Ro-
gaški Slatini in ciljem pred Hotelom Ja-
kec pri Treh kraljih. Vmes bodo kolesarji 
premagali kar 3200 metrov nadmorske 
višine, kar je izjemno zahteven podvig. 
Sodelovalo bo 18 ekip z več kot 120 ko-
lesarji. Vsekakor pričakujemo vrhunsko 
prireditev, če ne že kar pravi kolesarski 
spektakel, kakršnega v naših krajih še ni 
bilo.
Prepričan sem, da zmoremo slediti temu 
izzivu in po svojih najboljših močeh iz-
koristiti dirko v promocijske in razvoj-
ne namene. Zato bomo v sklopu dirke 
pripravili še dan kolesarjenja v Slovenski 
Bistrici. Središče dogajanja bo parkirišče 
pred vhodom v športni center v Slovenski 
Bistrici (Partizanska cesta), kjer se bodo 
na stojnicah predstavili številni ponudni-
ki. Ob glasbi in nastopu številnih skupin 
bomo postavili tudi park varne vožnje za 
kolesarje. Za najmlajše iz vrtcev in osnov-
nih šol bomo na delu tekmovalne trase 
organizirali rekreativno kolesarjenje v 

Božo Juhart Jakec, pripravljalni odbor 3. etape 21. kolesarske dirke po Sloveniji

 

21. DIRKA PO SLOVENIJI 
TOUR OF SLOVENIA 2014 

Od 19. do 22. junija 
3. KRALJEVA ETAPA 192 km 

ROGAŠKA SLATINA–TRIJE KRALJI 

Program prire-
ditve Vsi na kolo 
za zdravo telo  
(21. junija 2014)
Osrednji dogodki se bodo vrstili pred 
športnim parkom na Partizanski cesti 
(pred zavodom za šport)

•	 do 9.00: zbiranje udeležencev ko-
lesarjenja in ostalih (duo Vlasta z 
Janezom)

•	 9.00: glasba in napoved dogodkov
•	 9.15‒9.45: prijave, kuponi za malico 

in pijačo, spominske majice
•	 9.45: pozdravni nagovori župana 

Občine Slovenska Bistrica dr. Ivana 
Žagarja, Marjana Štimca in Boža Ju-
harta Jakca

•	 10.00: krožna vožnja za najmlajše in 
osnovnošolce, skupaj s starši

•	 10.20: na cilj, malica, pijača, druže-
nje, glasba

•	 12.00: zbiranje udeležencev rekrea-
tivnega vzpona na Tri kralje, prijave, 
spominske majice, boni za malico in 
pijačo

•	 13.30: start rekreativnega vzpona 
Slovenska Bistrica–Trije kralji

•	 14.00: prvi pozdrav profesionalnim 
kolesarjem 21. dirke po Sloveniji 
(bencinska črpalka MOL; zavijejo 
proti Oplotnici)

•	 15.15: drugi pozdrav kolesarjem 
pred vzponom na Tri kralje (prvi 
krog proti Tinju)

•	 16.00: tretji pozdrav kolesarjem 
pred zaključnim vzponom na Tri 
kralje

•	 16.00: zaključek dogajanj

na startno mesto. Najmlajši iz vrtcev pa 
bodo kolesarili na centralnem stadionu 
skupaj s starši po tartanski stezi.
Vsakega udeleženca bomo pogostili tudi s 
prigrizkom in napitkom! Poskrbljeno bo 
tudi za poligon varne vožnje, na katerem 
boste lahko preizkušali svoje spretnosti, 
ter seveda za veliko glasbe in dobre volje.
Vabimo vas torej, da se nam pridružite, 
posamezno ali v sklopu svoje družine. Ve-
seli vas bomo! Prijave sprejemajo v vaših 
šolah in podružnicah. Ob prijavi navedite 
številko majice (S, M, L itd.).
Za najvztrajnejše pripravljamo kolesarski 
vzpon na Tri kralje s startom ob 13.30. 
Vsak udeleženec prejme majico, enolonč-
nico in napitek. Prijavnina: 10 €.

Vabi odbor 3., kraljeve etape!

Spoštovani ravnatelji, pedagogi, starši,
Slovenska Bistrica bo 21. junija gosti-
la tretjo, kraljevo etapo najprestižnejše 
kolesarske dirke po Sloveniji. Prihajajo 
najboljši kolesarji na svetu, vključno s 
slovenskimi. Start etape bo v Rogaški 
Slatini, cilj pa na Treh kraljih na Pohorju. 
Ob tej priložnosti organiziramo svoj KO-
LESARSKI DAN tudi v Slovenski Bistri-
ci. Za nadvse živo dogajanje bomo pos-
krbeli pred športnimi objekti zavoda za 
šport, na parkirišču ob Partizanski cesti.
Zbrali se bomo med 9.00 in 9.30. Vsi 
boste prejeli spominsko majico in brez-
plačno odlično slovensko jabolko. Malo 
pred 10. uro nas bo nagovoril župan Ob-
čine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. 
Ob 10. uri bomo osnovnošolce in starše 
popeljali na rekreativni kolesarski krog 
po Partizanski cesti proti kopališču, nato 
ob potoku do gradu, do krožišča in nazaj 

21. kolesarska dirka po Sloveniji
Slovenska Bistrica – Trije kralji
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Janja, z videom oziroma avdio-vizual-
no meditacijo Gradovi Wastelanda ste 
se uvrstili v uradno selekcijo filmskega 
festivala v Cannesu. Kako se je porodi-
la ideja za ta projekt, kako je nastajal in 
kakšna je vsebina filma?
Avdio-vizualna meditacija Gradovi Was-
telanda je nastala pred enim letom. Gre 
za računalniško animacijo, narejeno v 
programu Sony Vegas Pro, v kombinaciji 
s fotografijo in risbo. Avtor glasbe, nare-
jene posebej za ta film, je srbski glasbenik 
Swagman Didgeridoo. Mistična fuzija ele-
ktronike in didžiriduja, ingeniozen soun-
dtrack, ki je še posebej navdušil občinstvo. 
Osnovna tema filma je parafraza mita 
o Wastelandu – Pusti deželi, svetu brez 
duha, svetu ideologij, dogem, kulturnih 
konstruktov, svetu, v katerem ljudje pre-
življajo življenja, ki niso njihova. Atmos-
fera filma je arhetipsko potovanje skozi 
koprene in uroke Puste dežele, ki nas s 
pomočjo demonskega spektakla vedno 
znova mojstrsko zapeljuje in nagovarja k 
neavtentičnemu življenju.
Kako ste zadovoljni s predstavitvijo fil-
ma na festivalu, kakšen je bil odziv ob-
činstva in kako ga je sprejela stroka?

Strokovna komisija je svoje »mnenje« iz-
razila že s tem, ko je moj film uvrstila v 
uradni program. Premiera filma je bila 
čudovita, še posebej so bili navdušeni 
nad celotnim dizajnom samega devede-
ja in njegovega ovitka, saj je vzporedno s 
projekcijami potekal tudi »diskretni art 
marketing«. Moj komplet je bil izbran za 
nadaljnjo promocijo, ki bo potekala v Pa-
rizu. Celoten program je bil zelo kakovos-
ten, radikalen in inspirativen, še posebej 
je izstopala azijska kinematografija, zato je 
moja uvrstitev toliko večjih uspeh, saj smo 
Slovenci v zgodovini festivala v Cannesu 
skoraj popolni anonimneži.
Potrebno je še dodati, da vam je pri po-
tovanju v Cannes pomagala Občina Slo-
venska Bistrica.
Ja, brez velikodušne pomoči Občine Slo-
venska Bistrica bi zelo težko odpotovala 
na festival. Cannes je v času festivala ek-
stravaganten in glamurozen na vseh nivo-
jih, zato se zahvaljujem županu dr. Ivanu 
Žagarju za odprt um in finančno podporo.
Pred časom ste izdali tudi svoj nov ro-

Bistričanka Janja Rakuš na 
filmskem festivalu v Cannesu

Pisateljica in vizualna umetnica, Bistri-
čanka Janja Rakuš, ki živi med Slovenijo 
in Nizozemsko, se je z videom oziro-
ma avdio-vizualno meditacijo Gradovi 
Wastelanda uvrstila v uradno selekcijo 
filmskega festivala v Cannesu. Premiera 
filma je bila v ponedeljek, 19. maja. Kot 
so pokazali prvi odzivi, je projekt prese-
gel vsa pričakovanja.

Tomaž Ajd

man Voodoo valček za epileptike. O čem 
govori zgodba?
Voodoo valček za epileptike je koncep-
tualno literarno delo. Gre za večplasten 
presek transgresivnega satiričnega mini-
malizma in alkemične destilacije besede. 
(Ne)vidna sled, ki povezuje celoten tekst v 
romaneskno celoto, je vprašanje radikalne 
svobode, razodete s pomočjo epileptičnih 
napadov. Epilepsija je v delu zarisana kot 
skica za prosojnost bivanja, obravnavana 
kot medicinski, zgodovinski in umetniški 
fenomen, celo kot eksces. In pa seveda kot 
mejno stanje človeške eksistence. Voodoo 
valček pa je tudi in predvsem zgodba o 
štirih epileptikih, katerih usodno srečanje 
povzroči konec starega in rojstvo novega 
Sveta. Poglavja so povezana s pomočjo 
tako imenovanih hipergrafij, ki sem jih z 
računalniško miško narisala sama. Miša 
Gams, antropologinja in literarna kritičar-
ka, je v svoji recenziji zapisala: Težko bi v 
Sloveniji našli literarnega avtorja, ki v svoja 
dela vnaša toliko hermenevtične odprtosti 
in interdisciplinarne prepletenosti, kot jo 
v svoja dela vnaša prav Rakuševa s svojo 
specifično tankočutnostjo do problemov in 
izzivov sodobne družbe. Voodoo valček za 
epileptike lahko namreč beremo na različne 
načine – tudi kot spletni dnevnik, priročnik 
za vstajnike in mitološko sakralno čtivo. 
Zato ne preseneča, da psihoanalitik Dušan 
Rutar v spremni besedi k romanu spregovo-
ri tudi o potrebi po odprtem bralcu: »Bra-
lec bi moral biti nenavaden, benevolenten, 
odprt do besedila, ki ga bere, saj je to po-
membnejše od njega. Če ni odprt, je besedi-
lo težko in celo nerazumljivo. Je osamljeno 
in samotno, avtistično. Srečevanja potem 
niso mogoča.« Skratka, pomembna lekcija 
za vse, ki dvomijo, da s svojimi ravnanji, pi-
sanji in branji ne morejo spreminjati sveta 
okoli sebe …
Knjiga je naprodaj tudi v Knjižnici Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica ali pri avtori-
ci. Kontakt: št. mob. tel: 031 280 713; e-po-
šta: janja_rakus@hotmail.com.
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Pogled v svet pametnih telefonov, navade 
sodobnega človeka in trenutno ponudbo 
na trgu
Nesporno dejstvo je, da uporabniki vsak 
dan uporabljajo vse več mobilnih naprav. 
Že starejši člani družine – dedki ali babice 
– spoznavajo osnove sodobne mobilnosti 
ali pa jih že dobro poznajo ter izkorišča-
jo njeno enostavnost za različne naloge, 
kot je brskanje po spletu. Prav nič se ne 
bi torej motili, če bi zatrdili, da je 24-urni 
dostop do interneta preko pametnega 
telefona ali katerekoli druge mobilne na-
prave postal nujna potreba sodobnega 
človeka. Se strinjate?
Ob tem se zastavlja že staro vprašanje: 
kako si lahko uporabniki zagotovijo kar 
največ za svoj denar in istočasno dobijo 
to, kar dejansko plačajo? Gre za želene 
internetne hitrosti in tiste prave odločitve 
glede tega, kakšen dostop do interneta in 
katerega ponudnika izbrati. Več kot oči-
tno je, da so se časi spremenili. Operaterji 
danes nakup izbranega mobilnika po ak-
cijskih cenah namreč ponujajo kot doda-
no vrednost svojih paketnih ponudb. In 
če je bila še pred kratkim izbira dostopa 
do interneta v veliki meri pogojena s tem, 

kateri ponudnik je pokrival naselje, v ka-
terem se je uporabnik želel priključiti na 
internet, pa je danes pokritost z različni-
mi ponudniki zelo kakovostna, v večini 
krajev in naselij pa je dostopno tako ve-
liko število različnih storitev, da se lahko 
uporabniki sami odločajo, katero vrsto 
internetnega dostopa, katero znamko pa-
metnega telefona in katerega ponudnika 
bodo izbrali. Pri izbiri se torej nič več ne 
ozirajo na načelo kakovostne pokritosti 
omrežja, saj to zagotavljajo praktično vsi 
operaterji, zaradi česar se čedalje bolj po-
gosto odločajo za čim cenejše in ugodne 
akcijske paketne ponudbe. To pomeni, da 
uporabniki iščejo najhitrejše neprekinjene 
povezave z internetom in ugodno ceno 
pametnega telefona.
Odgovore smo poiskali pri podjetju Tele-
mach. Ponujajo namreč vsem znane pa-
kete Gold, ki jih poleg izjemno zmoglji-
vega dostopa do interneta odlikujejo tudi 
najbolj kakovostni programi z dodatnimi 
funkcijami. Ravno zaradi izredno velike-
ga zanimanja in trenutno najboljše pake-
tne ponudbe na trgu so akcijo podaljšali 
do konca meseca junija ter jo še dodatno 
obogatili. Sedaj v paketih Gold poleg dvoj-

ne internetne hitrosti ob hkratnem naro-
čilu mobilne telefonije prejmete bon v 
vrednosti do neverjetnih 200 EUR za na-
kup kateregakoli mobilnega telefona. Ob 
sklenitvi naročniškega razmerja MOB 10 
ali MOB 30 in naročilu paketa Silver prej-
mete bon za 50 EUR, ob naročilu paketa 
Gold ali Gold Extra ste deležni 100 EUR, 
z nakupom Gold Premium ali Gold Tita-
nium pa prejmete 200 EUR in zanesljivo 
hiter dostop do interneta doma in drugje.
Kje drugje, se sprašujete? Ko ste obiskali 
bližnji lokal, ste verjetno opazili, da vam 
ta ponuja brezplačno internetno pove-
zavo WiFi. Telemachova prednost je, da 
v več kot 900 gostinskih lokalih po Slo-
veniji, opremljenih s hitro internetno 
povezavo Telemach WiFi, ob dobri kavi 
zagotavlja brezplačno brskanje po spletu 
ali spremljanje priljubljenih televizijskih 
programov v živo prek računalnika, ta-
blice ali pametnega telefona (storitev D3 
GO). To je še kako dobrodošla dodatna 
možnost za vse, ki potrebujejo brezplačen 
hiter prenos podatkov kjerkoli, kadarkoli.

Telemach d.o.o.

24-URNI DOSTOP DO INTERNETA IN PAMETNI TELEFONI – NUJA 
SODOBNEGA ČLOVEKA
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