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Na redni seji Občinskega sveta 
Občine Slovenska Bistrica (v četrtek, 
20. februarja) je bilo tudi veselo. 
Občinske svetnike so med odmorom 
obiskali koledniki Folklornega 
društva Košuta Poljčane, ki so 
»zaorali«, da bi bil občinski proračun 
čim bolj uspešen. 

Košuta za dober 
proračun  

Iz vsebine 

Kolofon 

Tomaž Ajd 

Pred sejo občinskega sveta so zasedali tudi mladi parlamentarci. Na 
medobčinskem otroškem parlamentu so razpravljali o aktualnih razmerah v 
družbi. S tajnim glasovanjem so izvolili predstavnice za regijski in nacionalni 
parlament. Največ glasov so dobile Sara Ferjuc (OŠ Poljčane), Nika Motaln (OŠ 
Šmartno na Pohorju ) in Mihaela Hajšek (podružnična OŠ Kebelj). Plenarnega 
zasedanja se je udeležil tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.  

Mladi parlamentarci o razmerah v družbi 
Tomaž Ajd 

Foto: Aleš Kolar 

Foto: Aleš Kolar 
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Spoštovane občanke, spoštovani občani! 
Začetek leta 2014 ni bil najbolj prijazen. Zaradi izrednih 
vremenskih razmer smo bili pred izjemno preizkušnjo, ki 
smo jo zaradi dobre organiziranosti, medsebojne 
povezanosti, pomoči in solidarnosti uspešno prestali. In prav 
to nas lahko navdaja s tem, da z optimizmom zremo v 
prihodnost, saj verjamem, da bomo po tej preizkušnji kos 
izzivom, ki so pred nami. 
O zahtevnosti in obsegu preizkušnje – naravne nesreče z 
žledom, ki je z ozirom na obseg bila tudi svojevrstno 
presenečenje – govori tudi dejstvo, da smo bili v prvih dneh 
nesreče prisiljeni zapreti številne ceste in prekiniti pouk v 
šolah. Reševanje (predvsem zagotavljanje prevoznosti cest 
in oskrbe z električno energijo) je potekalo v izjemno 
zahtevnih in nevarnih razmerah, zato še enkrat velja zahvala 
vsem prostovoljcem, predvsem gasilcem kot nosilcem CZ in 
seveda tudi vsem drugim: delavcem Elektra, reševalcem, 
komunalnim delavcem, pripadnikom Slovenske vojske in 
vsem ostalim posameznikom, brez katerih bi življenje v 
naših krajih popolnoma zastalo. Veliko pa sta k olajšanju 
okoliščin prispevala tudi medsoseska pomoč in splošna 
solidarnost. Posledice so ogromne, o čemer govorijo tudi 
številke (prva groba ocena: pet milijonov evrov), dodatne 
težave pa nam povzročajo še številni plazovi. Sanacija 
posledic mora biti hitra, sicer se bo škoda bistveno povečala. 
Tudi zato v okviru občinskih sredstev elementarja in rezerv 
zagotavljamo finance za najnujnejše ukrepe, za celovito 
sanacijo škode pa brez pomoči države in EU ne bo šlo. 
Občinske finance oziroma sprejeti proračun je odraz stanja v 
občinskem okolju in podlaga za nadaljnje izvajanje 
občinskih politik in projektov. Razmere v širši družbi v 
celoti krojijo občinske finance, ob čemer se ob že tako 
zahtevni ekonomsko finančni situaciji velikokrat srečujemo 
z nepotrebno izsiljenimi zadregami, kot je davek na 
nepremičnine. Finančno načrtovanje lahko razdelimo na 

prihodkovno in odhodkovno stran. Ugotovimo lahko, da na 
prihodkovni strani državni nivo sistematično znižuje nujno 
potrebna sredstva za tekoče delovanje, dodatne izgube 
sredstev pa beležimo tudi skozi neposrečeno uvedbo davka 
na nepremičnine. Pri odhodkovni strani je vsekakor 
potrebno opozoriti predvsem na večjo rast socialnih 
transferjev (brezposelnost) in materialnih stroškov, ki 
predstavljajo večji del tekoče porabe, kar dodatno bremeni 
občinski proračun. Ob vsem navedenem pa lahko 
ugotovimo, da smo na podlagi trenutno veljavnih predpisov 
uspeli zagotoviti izvajanje vseh tekočih nalog v občini, ne 
da bi zmanjšali sredstva. Sočasno smo zagotovili pomemben 
del sredstev za izvajanje investicijskih projektov (več kot 50 
večjih oziroma manjših projektov), predvsem na področju 
cestne in komunalne infrastrukture ter predšolske vzgoje, 
zanemarjena pa niso niti druga področja, za katere je občina 
zavezana. Dodatna posebna pozornost pa je bila namenjena 
gospodarskemu področju s poudarkom na zaposlovanju, tudi 
mladih, kar se odraža predvsem v aktiviranju javnih del, 
iniciativ na področju socialnega podjetništva ter nekaterih 
svežih pristopov iskanja novih delovnih mest, kot so Tehno 
potica, samozaposlitveni programi in ne nazadnje tudi 
razvoj inkubatorske infrastrukture.  Ob tem nas velikokrat 
prevevajo občutki, da stvari potekajo počasi, o čemer bi se 
lahko tudi strinjali, vendar pa nam številne državne in 
paradržavne ustanove, brez katerih nikjer ne gre, pač niso v 
pomoč. Ne nazadnje ne gre zanemariti dejstva, da smo v tem 
mandatu stabilizirali občinske finance in zmanjšali realni 
dolg za dobrih sedem milijonov evrov in kljub temu 
realizirali številne pomembne projekte; če samo omenim 
težko pričakovani dom za starejše, ki smo ga odprli 
decembra lani. 
 

Drage občanke, dragi občani, 
12. marca praznujemo občinski praznik. Naša pretekla 
zgodovina, izpričana na že davnem dokumentu, pove, da se 
Bistričani ponašamo z mestnimi pravicami že od leta 1311 
in da vse od takrat lahko merimo svoj gospodarski in 
kulturni razvoj, občudujemo ustvarjalnost časa, ki nas je 
povezoval in nas pripeljal v današnje dni. 
Morda ni naključje, da Bistričani praznujemo svoj praznik 
prav pred začetkom pomladi. Pomlad se vsako leto na novo 
prebuja in kliče k prenovi, k novemu delu. 
Občina Slovenska Bistrica se uvršča med tiste slovenske 
občin, ki so v preteklih dveh desetletjih dosegle uspešen 
razvoj na mnogih področjih, vendar so težke ekonomske 
razmere, s katerimi se soočamo v državi, prizadele tudi našo 
občino in upočasnile razvoj, vendar trdno verjamem, da nam 
bo z medsebojnim sodelovanjem in skupnimi močmi uspelo 
kolo razvoja ponovno zavrteti naprej. 
Iskrena čestitka vsem letošnjim nagrajencem Občine 
Slovenska Bistrica za dobljena in zaslužena priznanja, vsem 
vam, drage občanke in dragi občani, pa voščim ob 
občinskem prazniku. 

Dr. Ivan Žagar, župan Občine 
Slovenska Bistrica 

Foto: Aleš Kolar 
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Skoraj celotno Slovenijo je konec januarja in v začetku 
februarja prizadela katastrofalna naravna nesreča. Največ 
preglavic sta povzročila dež in žled, pod težo katerega so se 
lomila drevesa. Marsikje so bili brez električne energije in 
pitne vode, obstali so nekateri vlaki. Tudi v občini 
Slovenska Bistrica so izredne vremenske razmere povzročile 
veliko škode. 
Najhuje je bilo v nedeljo, 2., in v ponedeljek, 3. februarja. 
Kot je povedal poveljnik Civilne zaščite Slovenska Bistrica 
Branko Hojnik, je bilo prizadeto domala celotno območje 
občine. Najbolj so bila prizadeta območja Šmartnega, Tinja 
in Keblja. V noči na 3. februar so bile zaradi izrednih razmer 
zaprte lokalne ceste na območju Frajhajma, Kalš in Bojtine. 
Ogroženih je bilo 24 objektov, večina stanovanjskih, ena 
zgradba je bila tudi poškodovana. Zaradi varnosti 3. 
februarja ni bilo pouka na nobeni šoli v občini, na Šmartnem 
in Keblju sta bili šoli zaprti tri dni, medtem ko na Tinju 
pouka ni bilo dva dni.  
Od 2. do 7. februarja je pri odpravljanju posledic škode 
sodelovalo skupaj 613 gasilcev iz desetih prostovoljnih 
gasilskih društev, ki so opravili kar 400 intervencij. 
Odstranili so več kot 2400 dreves. 3. februarja je gasilcem 
pomagalo tudi 36 pripadnikov Slovenske vojske. Podrtih je 
bilo 41 kablovodov, 3. februarja je bila zaradi izpada 
električne energije motena tudi oskrba s pitno vodo na 

območju Videža, Žabljeka, Leviča, Hošnice, Pretreža in 
celotne doline Ložnice. Na celotnem območju bistriške 
občine je brez elektrike ostalo približno 2200 gospodinjstev. 
Nekatera območja niso imela električne energije do šest dni. 
Najpozneje so jo dobili na Planini. Krajanom so razdelili 40 
agregatov, ki so jih gospodinjstva uporabljala izmenjaje. 
Elektro Maribor je v Vinarju zagotovil tudi mobilni agregat.  
Žal je odpravljanje posledic škode v sredo, 5. februarja, 
terjalo tudi smrtno žrtev. Pri odpravljanju poškodb na 
transformatorju v naselju Rep v bližini Tinja na Bistriškem 
Pohorju je namreč umrl 20-letni električar. Delavec, 
zaposlen pri podizvajalcu Elektra Maribor, je sanacijo 
pretrganega daljnovoda opravljal približno 500 metrov 
globoko v gozdu, ko je, kot je ugotovil mrliški oglednik, 
zaradi udara elektrike doživel zastoj srca. 

Tomaž Ajd 

V ledenem oklepu 

Po neuradnih podatkih je ledena ujma v 
občini Slovenska Bistrica skupaj povzročila 
za okoli 5 milijonov evrov škode. Najhuje 
je v gozdovih, uničena jih je dobra tretjina. 
Velika škoda je na električni infrastrukturi, 
sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov, 
od tega šest večjih razsežnosti.  

Škoda je ogromna  

Foto: Aleš Kolar 

Foto: Edi Grobler 
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Občina Slovenska Bistrica  
 

se zahvaljuje članicam in članom 
prostovoljnih gasilskih društev v občini, 
ekipam nujne medicinske pomoči in 
Elektra Slovenska Bistrica, Slovenski 
vojski, občinskemu štabu Civilne zaščite, 
Gasilski zvezi Ormož in Gasilski zvezi 
Sveti Jurij ob Ščavnici ter seveda vsem 
ostalim posameznikom, ki ste pomagali 
pri reševanju in odpravljanju posledic 
ledene ujeme. 
 

Iskrena hvala. 

Narava nam nikoli ne prizanese. Tako je bilo tudi minule 
dni, ko se je začel pojavljati žledolom in posledično težave s 
prevoznostjo lokalnih in krajevnih cest ter z oskrbo z 
električno energijo. 
Med 30. januarjem in 11. februarjem smo imeli na območju 
KS Šmartno na Pohorju veliko težav; najprej zaradi 
poledice, pozneje pa zaradi žledoloma in njegovih posledic. 
Brez vprašanja, zakaj, so gasilci priskočili na pomoč v prvi 
vrsti našim krajanom in več dni nenehno preživljali 
nadčloveške napore in tvegali največ, kar lahko – svoja 
življenja. Ob takih naravnih nesrečah se še bolj zavemo, da 
se lahko, ko potrebujemo pomoč, brezpogojno in kadarkoli 
obrnemo na gasilce. Čeprav pozneje na pomoč priskoči 
veliko ljudi, so gasilci prvi. Vedno in povsod. 
Domačim gasilcem iz PGD Šmartno na Pohorju, ki se jih je 
dnevno izmenjevalo 15 do 20, so se pri odpravi posledic 
žledoloma pridružili kolegi iz drugih prostovoljnih gasilskih 
društev, in sicer Zgornja Polskava, Videž, Slovenska 
Bistrica, Kebelj, Tinje, Pragersko in Spodnja Polskava. 
Izjemno odzivnost so poleg gasilcev pokazali pristojni na 
bistriški občini in Komunali. Še isti večer si je stanje na 
terenu skupaj s pristojnimi ogledal župan Občine Slovenska 
Bistrica dr. Ivan Žagar ter nudil podporo in pomoč. Da na 
našem območju ni prišlo do nevšečnosti in prometnih 
zastojev, je s hitro postavitvijo prometne signalizacije in 
obveščanjem javnosti poskrbel svetovalec na Komunali 
Slovenska Bistrica Simon Unuk s svojo ekipo. 
Odlično koordinacijo in pomoč pri vzpostavljanju oskrbe z 
električno energijo z agregati so zagotovili poveljnik štaba 

Civilne zaščite Slovenska Bistrica Branko Hojnik, poveljnik 
občinske Gasilske zveze Slovenska Bistrica Franci Turk in 
poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica Franci Stopar. 
Na našem območju je oskrbo z elektriko več dni 
vzpostavljalo več delavcev Elektra Maribor s podporo 
Franca Kresnika. Izjemno požrtvovalno delo sta v minulih 
dneh opravila tudi predsednik PGD Šmartno na Pohorju 
Vlado Berdnik in poveljnik Rudi Strehar. Veliko so 
pomagali tudi nekateri krajani in izvajalci zimske službe ter 
gostinec Vinko Dovnik, Anita Kos in ravnatelj OŠ Šmartno 
na Pohorju Matej Kos. Pri odstranjevanju posledic nam je na 
pomoč priskočilo tudi 50 pripadnikov Slovenske vojske s 
strojno opremo. 
V imenu krajank in krajanov, ki živijo tukaj ali so kakorkoli 
povezani z našim krajem, se vsem naštetim za junaška 
dejanja in hitro ukrepanje ter vso pomoč in podporo iskreno 
zahvaljujem. Brez vas bi šlo veliko stvari hudo narobe in 
povsem v drugo smer.  
Z željo, da se srečamo ob bolj veselih trenutkih, vam 
sporočam, da se zavedam vaše pomembnosti ob takih 
nesrečah in zato vaše delo zelo cenim. 

Modest Motaln, predsednik Sveta Krajevne skupnosti  
Šmartno na Pohorju 

Zahvala predsednika KS Šmartno na 

Pohorju za pomoč pri odpravi 

posledic žledoloma 

Foto: Lovro Metikoš, PGD Zg. Polskava 

Dr. Ivan Žagar, župan 

Zahvala gasilcem 

Foto: PGD Rakek 
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Letos je predvidenih okoli 50 investicij po vsej občini.  

 
 

 

IZOBRAŽEVANJE 
V letošnjem letu na področju izobraževanja načrtujemo 
naslednje večje naložbe:  
·OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica: Po energetski 
sanaciji šole v preteklem letu bo letos na vrsti obnova 
notranjosti šole. Načrtovani sta zamenjava talnih oblog in 
stavbnega pohištva ter obnova instalacij. Dela se bodo 
opravila v času letnih šolskih počitnic. Za izvedbo 
omenjenih del je v proračunu načrtovanih 150.000 evrov.  
·OŠ Minke Namestnik - Sonje: Dokončanje hidroizolacije 
na objektu doma in barvanje fasade. Nekaj sredstev je 
načrtovanih tudi za nabavo opreme v učilnicah. 
Predšolska vzgoja  
·Vrtec Ciciban: V preteklem letu smo uspeli na javnem 
razpisu za energetsko sanacijo javnih stavb in tako pridobili 
193.000 evrov sofinancerskih sredstev za sanacijo enote 
vrtca Ciciban. Energetska sanacija zajema zamenjavo oken, 
izvedbo izolacije podstrešja in izdelavo izolativne fasade. 
Skupna vrednost del je ocenjena na 280.000 evrov. Dela se 
bodo opravila v času letnih počitnic. Hkrati z energetsko 
sanacijo se bo obnovilo tudi kuhinjo in povečale se bodo 

Občina Slovenska Bistrica ima proračun za leto 2014. Občin-
ski svetniki so ga v drugi obravnavi potrdili 20. februarja na 
svoji 22. redni seji. Proračun, ki je zelo razvojno naravnan, 
predvideva za skoraj 40 milijonov evrov prihodkov, odhodki 
skupaj znašajo dobrih 41 milijonov evrov, načrtovana je tudi 
zadolžitev v višini 1,5 milijona evrov, in sicer za pokritje 
lastnih deležev pri izvedbi kohezijskih in strukturnih projek-
tov. V letošnjem proračunu je velika pozornost namenjena 
javnim delom, občina uvaja tudi socialno podjetništvo in 
podpira zagon mladih podjetnikov.  

Letošnji občinski proračun razvojno 
naravnan  

PRIHODKI SKUPAJ: 39.689.153 evrov  
·Prihodki za primerno porabo: 14.654.290 evrov  
·Prihodki, ki ne štejejo v primerno porabo: 25.034.863 evrov 

ODHODKI SKUPAJ: 41.032.062 evrov  
·Dejavnost občinske uprave in uprave: 1.614.270 evrov  
·Splošne in skupne naloge občine: 607.794 evrov  
·Družbene dejavnosti: 8.506.744 evrov   
·Okolje in prostor: 5.281.563 evrov  
·Gospodarstvo: 779.660 evrov  
·Stavbna zemljišča: 130.724 evrov  
·Proračunski stanovanjski sklad: 201.000 evrov 
·Proračunski razvojni projekti: 21.876.046 evrov  
·Sredstva rezerv: 299.815 evrov  
·Stroški financiranja: 1.334.000 evrov  
·Vračilo izgubljenih tožb: 400.446 evrov 

Naziv projekta 
Vsebina 

SKUPAJ  
2014 

Sernčeva ulica kanalizacija, vodovod, cestišče 137.000 

Tomšičeva ulica, bloki kanalizacija, vodovod 189.000 

Gradišče ceste 40.500 

Cerkev Marija - center ceste 40.500 

Most Ratejeva ceste 100.000 

Jožef vodovod-I. faza vodovod 150.000 

Slovenska s priključnimi 
ulicami vodovod, kanalizacija, ceste 

190.000 

Šmartno na Pohorju 
vodovod, kanalizacija, ceste, 
pločniki 

300.000 

Črešnjevec - Pretrež ceste 150.000 

Sp.- Zg.Polskava, cestišče in 
pločniki ceste, pločniki 

250.000 

Tinje - Urh II. faza ceste 130.000 

Kebelj   100.000 

Naselje Gladomes   102.000 

Laporje - Žabljek   150.000 

Slov. Bistrica - Pečke II. faza   130.000 

Devina - Kalše   65.000 

Gabernik - Kalše   21.000 

Cigonca - Videž   40.000 

SKUPAJ   2.285.000 

Foto: Aleš Kolar 

Tomaž Ajd 

NALOŽBE Večje naložbe na področju družbenih dejavnosti v letu 
2014 

Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine 
Slovenska Bistrica  Letošnje naložbe na področju okolja in prostora  
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štiri igralnice. Vrednost teh del je ocenjena na 290.000 
evrov. 
·Vrtec Zgornja Polskava: Po 32 letih bo vrtec na Zgornji 
Polskavi deležen temeljite obnove in dograditve. Dela se 
bodo pričela ob koncu poletja in končala junija 2015. 
Celotna vrednost naložbe je ocenjena na približno 750.000 
evrov. Projekt zajema dograditev za nov vhod in 
večnamenski prostor, izgradnjo nove etaže in rekonstrukcijo 
obstoječega objekta. Iz treh igralnic v pritličju bosta narejeni 
dve za nižje starostno obdobje z vmesnim skupnim 
sanitarnim prostorom. Igralnici bosta imeli zunanji pokriti 
terasi. Območje kuhinje bo povečano. Ob zahodnem delu se 
bo izvedlo dvigalo in stopnišče za dostop v novo etažo v 
nadstropju. V nadstropju bosta dve novi igralnici z 
garderobo in sanitarijami ter prostor za dejavnost otrok. V 
podaljšku nadstropja, nad kuhinjo, bodo prostori uprave. 
·Vrtec Zgornja Ložnica: Zaradi prostorske stiske, ki se je 
pokazala že takoj po izgradnji dvooddelčnega vrtca leta 
2004, se bo izvedel prizidek k obstoječemu objektu na 
severni strani šolskega poslopja. V pritličju bo igralnica s 
sanitarnim blokom, centralno garderobo, stopniščem in 
večnamenskim prostorom. V nadstropju prizidka bo še ena 
igralnica s sanitarnim blokom in teraso, garderobo in 
dodatnim prostorom za dejavnost otrok. Vrednost naložbe je 
ocenjena na približno 550.000 evrov. Zaključek del se 
predvideva v juniju 2015. 
 

ZDRAVSTVO  
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica: V preteklem letu smo 
začeli z energetsko sanacijo stavb javnega zavoda ZD 
Slovenska Bistrica, ki zajema zamenjavo oken,  izdelavo 
kontaktne tankoslojne fasade preko obstoječe fasade ter 

izvedbo centralnega sistema hlajenja in prezračevanja 
prostorov z rekuperacijo. Omenjena dela bodo končana do 
konca meseca maja. Vrednost naložbe je 593.000,00 evra, 
od tega bo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
prispevalo približno 390.000 evrov. 
 

ŠPORT 
Obnova športnih igrišč: Lansko jesen je Fundacija za šport 
objavila razpis za sofinanciranje obnove športnih igrišč. Na 
omenjeni razpis smo prijavili štiri igrišča (šolska igrišča na 
Zgornji Polskavi, Tinju in Črešnjevcu ter igrišče na 
Vrholah). Obnova posameznega igrišča je ocenjena na 
60.0000 evrov. Ker rezultati javnega razpisa še niso znani, 
sofinancerski delež še ni znan. 
Športna dvorana Slovenska Bistrica: Objekt je energetsko 
potraten in potreben obnove. Zato je bil izveden energetski 
pregled, na podlagi katerega smo dobili smernice za obnovo 
objekta, ki zajemajo sanacijo fasade z ognjevarnimi 
fasadnimi paneli, zamenjavo obstoječih strešnih panelov z 
novimi, menjavo stavbnega pohištva, menjava svetlobnikov 
ter izvedbo toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode. 
Vrednost naložbe je ocenjena na približno 612.000 evrov. 
Dela se bodo pričela letos, če bomo pridobili sofinancerska 
sredstva. 
 

KULTURA 
Dvorec Zgornja Polskava: Za letos načrtujemo začetek 
obnove dvorca, v katerem bodo prostori za krajevno 
knjižnico, razstavni prostori ter prostori za potrebe krajevne 
skupnosti in društev. Za izvedbo del v letošnjem letu je v 
proračunu načrtovanih 350.000 evrov. 

Več na občinski spletni strani: www.slovenska-bistrica.si/  
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Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili dobitnike 
občinskih priznanj za leto 2013. Listino občine Slovenska 
Bistrica bo prejel KUD Lojzeta Avžnerja Zgornja Ložnica 
za dolgoletno delovanje na področju kulture, priznanji 
občine Slovenska Bistrica pa bodo podelili Atletskemu 
društvu Slovenska Bistrica za posebne uspehe in delovanje 
na športnem področju ter Vladimirju Ačku za dolgoletno 
požrtvovalno delo na športnem in gasilskem področju. 
Nagrajencem bodo priznanja izročili na slovesni akademiji 
ob občinskem prazniku, ki bo 12. marca v Viteški dvorani 
Bistriškega gradu. 
KUD Lojzeta Avžnerja Zgornja Ložnica listino občine 
Slovenska Bistrica prejme za 80 let neprekinjenega dela na 
področju kulture 

KUD Lojzeta Avžnerja Zgornja Ložnica praznuje 80-letnico 
svojega neprekinjenega delovanja. Začetek ljubiteljske 
kulture na Zgornji Ložnici sega v leto 1863, ko je bilo 
ustanovljeno bralno društvo dr. Josipa Vošnjaka in Lovra 
Stepišnika. Leta 1931 je bila ustanovljena javna narodna 
knjižnica pri sv. Venčeslju, ki so jo leta 1936 preimenovali v 
prosvetno društvo. Formalni vodja Ivan Marguč jo je predal 
mlademu Juliju Titlu.  
Prvo igro Čašica kave so zaigrali ob veliki noči leta 1932, in 
prav to leto se šteje kot rojstno leto današnjega Kulturno-
umetniškega društva Lojzeta Avžnerja. V društvu delujejo 
štiri samostojne sekcije; najstarejša je dramska, ki deluje že 
od ustanovitve društva, 1975. leta se je pridružil pevski zbor 
(današnja komorna skupina), 1984. so na pobudo Edmunda 
Pogorevca pristopile ljudske pevke, leta 1994 pa so člani 
razpadle folklorne skupine Impol ustanovili mladinsko 
folklorno skupino. Danes v društvu deluje več kot 80 
aktivnih članov. Ljubiteljska kultura pomeni način življenja, 
ki prehaja iz roda v rod. Vanjo je vloženega obilo znanja, 
talentov, časa in materialnih sredstev posameznikov. 
Zgornjeložniški kulturniki so nepogrešljivi na vseh 
prireditvah v kraju, prirejajo samostojne koncerte in igre, s 
katerimi gostujejo tudi v drugih krajih občine in izven nje. 
Amaterski igralci so ljudje najrazličnejših poklicev in 
usmeritev, ki jih povezuje veselje do gledališke 
ustvarjalnosti. Najraje uprizarjajo veseloigre, ki tako njim 
kot tudi publiki nudijo največ zadovoljstva. Gostujejo v 
različnih krajih po Sloveniji. Leta 2002 so gostovali tudi v 
Frankfurtu. Povsod so doživeli zadovoljno in nasmejano 
publiko. Pod mentorstvom Rozike Ozimič so uprizorili več 
kot 15 del. Skupina je bila nagrajena s priznanjem Štefana 
Romiha za delo na področju amaterske gledališke dejavnosti 
v občini Slovenska Bistrica. 

Atletsko društvo Slovenska Bistrica priznanje občine 
Slovenska Bistrica prejme za 30 let uspešnega delovanja na 
športnem področju 

Atletsko društvo je prepoznavno v slovenskem atletskem 
prostoru in izstopa v športnem dogajanju v občini Slovenska 
Bistrica. Vseh 30 let svojega delovanja največji poudarek 
daje vzgoji mladih atletov, ki se nato razvijejo v odlične 
športnike, osvajajo državne naslove in se udeležujejo 
mednarodnih tekmovanj. Športnice in športniki člani 
bistriškega atletskega društva so dosegli številne vidne 
rezultate individualno ali ekipno v naslednjih disciplinah: 
tek na 100 metrov, skok v daljino, met krogle, met diska, 
deseteroboj, met kladiva, troskok ter moška in ženska štafeta 
4 × 100 metrov. Državni rekorderji so Miro Vodovnik, 
Damjan Sitar, Ranko Leskovar in Boštjan Fridrih. Atletsko 
društvo vsako leto organizira državna prvenstva in druga 
športna tekmovanja, pri čemer je v delo društva vključenih 
tudi veliko prostovoljcev. 
Vladimir Ačko, trener Smučarskega skakalnega kluba (SSK) 
Šmartno na Pohorju, priznanje občine prejme za 30-letno 
delo z mladimi 
Vladimir Ačko se je kot dober skakalec uvrstil v državno B-
reprezentanco, zato so ga v SSK Šmartno na Pohorju 
predlagali za trenerja mladih skakalcev in za člana 
upravnega odbora. Dve leti je bil tudi predsednik kluba. 
Svojo trenersko uspešnost je še poglobil na izobraževanjih. 
Ima licenco državnega sodnika za smučarske skoke in 
nordijsko kombinacijo. Vsa leta mlade navdušuje, da se 
odločajo za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. 
Treninge izvaja redno vso sezono, ob tem pa tudi številna 
tekmovanja v Sloveniji in tujini. Njegovi varovanci so 
uspešni; kar 46 jih je stalo na stopničkah na državnih tekmah 
v skokih in nordijski kombinaciji. Vladimir je bil aktiven 
tudi pri izgradnji skakalnega centra v Kalšah in še danes 
skupaj z ostalimi zanesenjaki skrbi za kakovost in sprotno 
vzdrževanje treh skakalnic. Svojo športno zagnanost in 
delavnost izkazuje tudi v PGD Šmartno na Pohorju. Pri 
gasilcih je uspešen, saj je bil član desetine B, ki je v Šmarno 
prinesla medalje z gasilske olimpijade. Svoje delo opravlja 
brezplačno in z veliko odrekanja lastnemu prostemu času. 

Tomaž Ajd 

Občinski nagrajenci za leto 2013 

Foto: Aleš Kolar 

Foto: Aleš Kolar 

Foto: Nino Verdnik 
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Občina Slovenska Bistrica 
O b č i n s k a  u p r a v a  

Oddelek za družbene dejavnosti 
po pooblastilu župana Občine Slovenska Bistrica, št. 671-7/2014-4, z 
dne 24. 2. 2014 in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v občini 
Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 118/2000 in 8/2003; v nadaljevanju: 
pravilnik) ter na osnovi Letnega programa športa Občine Slovenska 
Bistrica za leto 2014 objavlja 

1. PREDMET RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini 
Slovenska Bistrica z naslednjimi vsebinami in v obsegu: 

2. POGOJI SOFINANCIRANJA 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
-imajo sedež v občini Slovenska Bistrica ali so registrirani izključno 
na regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Slovenska 
Bistrica; 
-imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti; 
-imajo organizirano redno dejavnost in vadbo; 
-so registrirani najmanj eno leto. 
Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 
proračuna lahko, ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopijo 
naslednji izvajalci športnih programov: 
-športna društva, 
-zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na 
območju občine Slovenska Bistrica, 
-zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na 
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju športa, 
-zavodi za področja vzgoje in izobraževanja. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izvajalci športnih 
programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne 
prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v 
letu 2014 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna 
Občine Slovenska Bistrica. Prav tako se lahko omeji obseg dodeljenih 
sredstev za leto 2014 tistim izvajalcem, ki niso izpolnili vseh 
obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 
2013. Društva morajo pri prijavi upoštevati 35. člen Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010, in 
naslednje spremembe ter dopolnitve; v nadaljevanju ZIntPK).  
Stališče v zvezi z uporabo 35. člena ZIntPK je na svoji seji 3. 2. 2011 
sprejela Komisija za preprečevanje korupcije in je sestavni del 
razpisne dokumentacije. 
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih 
razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami. 
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na 
naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica. 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani 
kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2014«, 
na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. 
Prijave morajo biti poslane Občini Slovenska Bistrica najpozneje do 
SREDE, 26. 3. 2014. 
4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE 
KANDIDATOV 
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi 
obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami. 
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 10. do 
26. 3. 2014 v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Občine 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska  ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, 
in na sedežu Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica oz. Športne 
zveze občine Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35, 2310 
Slovenska Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevajo tudi po 
elektronski pošti na naslovu: maja.luneznik@slov-bistrica.si in 
zzssb@siol.net. 
Razpisna dokumentacija je prav tako objavljena na spletni strani 
Občine Slovenska Bistrica na naslovu http://www.slovenska-
bistrica.si. 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati dobijo na 
naslednjih naslovih: 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, 
Maja Lunežnik, tel. št.: 843 28 40, faks: 02/843 28 50,  
maja.luneznik@slov-bistrica.si; 

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska 
ulica 35, 2310 Slovenska Bistrica, Marjan Štimec, tel. št.: 80 50 680, 
faks: 80 50 686, e-pošta: zzssb@siol.net. 
Kandidatom priporočamo, da se za osebne konzultacije predhodno 
najavijo po telefonu. 
5. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
Strokovna komisija za šport bo pravočasno prispele prijave odprla in 
pregledala njihovo vsebino najpozneje do petka, 28. 3. 2014. 
Oddelek za družbene dejavnosti Občinske uprave Občine Slovenska 
Bistrica bo skladno s točkovnim sistemom pravilnika programe 
točkoval in rezultate predstavil strokovni komisiji za šport najpozneje 
do torka, 6. 5. 2014. V roku do 10. 4. 2014 lahko Oddelek za 
družbene dejavnosti pozove kandidate k dopolnitvi vlog. 
Nedopolnjenih vlog v nadaljnjem postopku ne bo obravnaval. 
Strokovna komisija poda poročilo o rezultatih razpisa županu Občine 
Slovenska Bistrica najpozneje do 26. 5. 2014. Župan poročilo objavi 
na sedežu Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica in na sedežu 
Športne zveze občine Slovenska Bistrica najpozneje 30. 5. 2014.  
Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni od objave poročila 
vložijo pripombe na podano poročilo, ki jih župan obravnava in 
upošteva pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za leto 2014.  

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA 

BISTRICA V LETU 2014 

VSEBINA NPŠ EUR 
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa 

92.725,00 

Športna rekreacija 10.700,00 
Kakovostni in vrhunski šport 47.700,00 
Šport invalidov 1.800,00 
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu 

900,00 

Znanstvenoraziskovalna dejavnost 0,00 
Založniška dejavnost 100,00 
Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne 
prireditve 

800,00 

Informacijski sistem na področju športa 300,00 
Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti 38.700,00 

Občina Slovenska Bistrica 
O b č i n s k a  u p r a v a  

Oddelek za družbene dejavnosti 
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju društev upokojencev iz 
proračuna Občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 55/13) najavlja 
izvedbo javnega razpisa 

Razpis bo objavljen na spletnih straneh Občine Slovenska Bistrica na 
naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si.  
Razpisna dokumentacija bo na voljo od 17. 4. 2014 do 7. 5. 2014, in 
sicer: 

v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Občine Slovenska 
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica; 

 na spletni strani Občine Slovenska Bistrica na naslovu: http://
www.slovenska-bistrica.si; 

 po elektronski pošti, naslov: obcina@slov-bistrica.si. 
Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na razpis z 
izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in z vsemi zahtevanimi 
prilogami. 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati dobijo na naslovu: 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Zlatka Mlakar, tel. št.: 
02/843 28 42, faks: 02/843 28 50, e-pošta: zlatka.mlakar@slov-
bistrica.si. 

ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV IZ 
PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 2014  

mailto:maja.luneznik@slov-bistrica.si
mailto:zzssb@siol.net
http://www.slovenska-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si
mailto:maja.luneznik@slov-bistrica.si
mailto:obcina@slov-bistrica.si
mailto:zlatka.mlakar@slov-bistrica.si
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Občina Slovenska Bistrica 
O b č i n s k a  u p r a v a  

Oddelek za družbene dejavnosti 
na osnovi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz 
proračuna Občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 41/2004) 
najavlja izvedbo javnega razpisa za 

Razpis bo objavljen na spletnih straneh Občine Slovenska 
Bistrica na naslovu: http://www.slovenska-bistrica.si.  
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 11. 
do 27. 3. 2014: 

v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Občine Slovenska 
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica; 

 po elektronski pošti na naslovu: obcina@slov-bistrica.si; 

 na spletni strani Občine Slovenska Bistrica na naslovu: http://
www.slovenska-bistrica.si. 
Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na razpis z 
izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in z vsemi 
zahtevanimi prilogami. 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati dobijo na 
naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Občinska uprava, 
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Zlatka 
Mlakar, tel. št.: 02/843 28 42, faks: 02/843 28 50, e-pošta: 
zlatka.mlakar@slov-bistrica.si. 

SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH DRUŠTEV IZ 
PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V LETU 

2014. 

Občina Slovenska Bistrica 
O b č i n s k a  u p r a v a  

Oddelek za družbene dejavnosti 
na osnovi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov iz proračuna 
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, štev. 21/2010) najavlja 
izvedbo javnega razpisa za  

Razpisna dokumentacija bo na voljo od 2. 4. 2014 do 12. 5.2014: 
-v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Občine Slovenska 
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica; 
-na spletni strani Občine Slovenska Bistrica na naslovu: http://
www.slovenska-bistrica.si; 
-po elektronski pošti na naslovu: obcina@slov-bistrica.si. 
Kandidati za sredstva tega razpisa se prijavijo na razpis z 
izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in z vsemi 
zahtevanimi prilogami. 
Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na 
naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Kolodvorska ulica 10, Tamara Osterman, tel. 
št.: 02/843 28 37, e-pošta: tamara.osterman@slov-bistrica.si. 

SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN 
STROŠKOV DELOVANJA IZVAJALCEV MLADINSKIH 
PROGRAMOV IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA 

BISTRICA V LETU 2014. 

Občina Slovenska Bistrica 
O b č i n s k a  u p r a v a  

Oddelek za družbene dejavnosti 
na osnovi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju 
občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, štev. 98/05, 37/07, 2/08) 
ter Programa ljubiteljske kulture Občine Slovenska Bistrica za leto 
2014 objavlja 

1. PREDMET RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulture na 
področju občine Slovenska Bistrica v naslednjem obsegu: 
-sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in njihovih zvez v 
višini 75.950,00 evra, 
-sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske 
kulture v višini 15.440,00 evra, 
-sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti v višini 14.000,00 
evra. 
2. POGOJI SOFINANCIRANJA 
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji 
nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti: 
-kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so registrirani v 
skladu z določili Zakona o društvih, 
-skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture. 
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje ljubiteljske 
kulture izpolnjevati še naslednje pogoje: 
-imajo sedež oz. organizacijsko enoto v občini Slovenska Bistrica, 
-imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, 
-delujejo najmanj eno leto. 
Izvajalci programov ljubiteljske kulture, ki zgornje pogoje 
izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo 

skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2014 ne bodo upravičeni 
do namenskih sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica. 
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih 
razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami. 
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na 
naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 10, 
2310 Slovenska Bistrica. 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani 
kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – KULTURA 2014«, 
na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. 
Prijave morajo biti predložene sprejemni pisarni Občine Slovenska 
Bistrica najpozneje do 11. aprila 2014 do 13. ure. Po tem roku 
prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne 
upoštevajo. 
4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE 
KANDIDATOV 
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi 
obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami. 
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 10. 3. 
2014 do 11. 4. 2014 na spletni strani Občine Slovenska Bistrica 
(http://www.slovenska-bistrica.si) oziroma v času uradnih ur v 
vložišču Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska 
Bistrica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate tudi po 
elektronski pošti na naslovu: obcina@slov-bistrica.si. 
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati dobijo v rednem 
delovnem času na naslovu: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, 
Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 
10, Slovenska Bistrica, Tamara Osterman, tel. št.: 843 28 20, 843 
28 37, faks: 843 28 50. 
5. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
Do 12. 5. 2014 bo na sedežu Zveze kulturnih društev Slovenska 
Bistrica in Zveze Svobod Slovenska Bistrica objavljen predlog 
razdelitve proračunskih sredstev. Kandidati lahko v roku 8 dni 
vložijo pripombe na podani predlog. Utemeljene pripombe se 
upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za 
ljubiteljsko kulturo občine Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom 
sprejme župan. S posameznimi upravičenci se sklenejo ustrezne 
pogodbe. 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE 
KULTURE IZ PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKA 

BISTRICA V LETU 2014 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
mailto:zlatka.mlakar@slov-bistrica.si
http://www.slovenska
http://www.slovenska
http://www.slovenska-bistrica.si/
mailto:obcina@slov-bistrica.si
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Mineva eno leto, odkar v mestu Slovenska Bistrica pod okri-
ljem Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica poteka 
varnostni projekt, ki smo ga poimenovali Varovana soseska 
Slovenska Bistrica. Gre za poostreno in koordinirano pre-
ventivno delo pri varovanju ljudi in premoženja, ki ga opra-
vljajo policisti, občinski redarji in varnostniki podjetja Var-
nost, d. d. 
Čeprav v Slovenski Bistrici varnostna problematika ne izsto-
pa od slovenskega povprečja, želimo s sodelovanjem obča-
nov in služb, ki se profesionalno ukvarjajo s to problemati-
ko, stanje varnosti, še posebej pa občutek varnosti pri lju-
deh, še izboljšati. Varnostne naloge se opravljajo z obhodi 
po vnaprej določenih poteh. Obhodne poti se prilagajajo tudi 
trenutnim varnostnim razmeram ter potrebam in željam 
občanov. Glede na gostitev kaznivih dejanj v popoldanskem 
in večernem času so začeli občinski redarji opravljati delo 
tudi v tem času in na varnostno bolj izpostavljenem območ-
ju. 
V spomladanskih mesecih so bili pripadniki teh služb bis-
tveno več prisotni v okolici osnovnih šol in srednje šole, 

prav tako tudi v mestnem parku in v centru mesta Slovenska 
Bistrica. Ob začetku novega šolskega leta so s podobnimi 
aktivnostmi na teh mestih nadaljevali. 
Statistični pokazatelji stanja varnosti, predvsem števila kaz-
nivih dejanj tatvin, vlomov in raznih poškodovanj javnih in 
zasebnih dobrin kakor tudi števila prekrškov s področja jav-
nega reda in miru, kamor sodi tudi vandalizem, kažejo ugod-
ne rezultate. Kljub vlomom v stanovanjske objekte na 
območju KS Pohorskega odreda v lanskem novembru in 
decembru se je število vseh teh kaznivih dejanj zmanjšalo, 
na tem območju pa jih več ni bilo. 27. decembra 2013 je bila 
zaradi povečanega števila teh kaznivih dejanj na pobudo 
župana Občine Slovenska Bistrica dr. Ivana Žagarja sklicana 
izredna seja Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica, 
na kateri so bili sprejeti dodatni ukrepi za delo posameznih 
služb, prav tako je bila s to situacijo in predlaganimi ukrepi 
seznanjena tudi javnost. Ocenjujemo, da so prav okrepljene 
preventivne aktivnosti teh služb prispevale k temu, da so na 
tem območju popolnoma prenehali vlamljati v stanovanjske 
objekte. 
Podrobna analiza dela v projektu Varovana soseska v letu 
2013 kaže, da se je v mestu Slovenska Bistrica v primerjavi 
z letom 2012, ko takšne oblike dela še ni bilo, stanje izbolj-
šalo. Za primerjavo naj navedemo tudi dejstvo, da je leta 
2013 število kaznivih dejanj v sosednjih urbanih naseljih 

(Slovenske Konjice, 
Rače) precej naraslo. 
 

Analiziran je bil tudi 
vpliv izklopljene javne 
razsvetljave po polnoči 
na območjih, kjer je 
prišlo do povečanega 
števila vlomov v stano-
vanjske objekte. Ugo-
tovili smo, da to dejs-
tvo na povečano števi-
lo vlomov v stanovanj-
ske objekte ni vplivalo, 
saj so bila ta kazniva 
dejanja storjena v veči-
ni primerov v popol-
danskem in večernem 
času. Nedvomno pa je 
res, da javna razsvetlja-
va vpliva na izboljšan-
je občutka varnosti in 
ugodnejšega počutja 
naših občanov. 
Takšna oblika dela v 
mestu Slovenska Bis-
trica se v letošnjem 
letu nadaljuje, v okviru 
razpoložljivih finanč-
nih in kadrovskih mož-
nosti pa jo bomo razši-
rili tudi na druga 
območja.  
                                                                       

Stanislav Mlakar, univ. dipl. prav., podžupan  

Uspešno preventivno delo pri varovanju 
ljudi in premoženja v Slovenski Bistrici 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012              

2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

Kazniva dejanja 29 17 13 18 47 18 18 25 22 18 18 21 264 

Prometne nesreče 8 16 11 5 10 6 12 6 15 6 7 12 114 

Javni red in mir 6 4 4 6 2 8 4 5 7 1 9 6 62 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2013               

2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Skupaj 

Kazniva dejanja 13 13 20 21 16 22 18 27 14 23 29 18 234 

Prometne nesreče 11 11 8 12 11 12 6 8 13 10 9 6 117 

Javni red in mir 6 2 11 11 5 3 2 4 5 6 9 3 67 

Statistični prikaz varnostnih dogodkov v letih 2012 in 2013 v mestu Slovenska Bistrica 

Foto: Edi Grobler 



 

Stran 12                                        Urad za delo            Informator, marec 2014 

Javna dela so poseben program aktivne politike 
zaposlovanja, ki ga Zavod RS za zaposlovanje izvaja že 
vrsto let v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. 
Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi 
socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti ter pridobivanju dodatnih delovnih izkušenj, 
znanj in veščin. V lokalnih okoljih so pomembna zlasti z 
vidika spodbujanja razvoja in oblikovanja novih delovnih 
mest, saj pripomorejo k trajnejšemu načinu reševanja 
brezposelnosti. Izkušnje namreč kažejo, da za brezposelno 
osebo marsikatera vključitev v javno delo pomeni priložnost 
za poznejšo zaposlitev za določen ali celo nedoločen čas. 
V skladu s spremembami Zakona o urejanju trga dela 
(ZUTD-B) so ciljna skupina za vključitev v javna dela v letu 
2014 dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot eno leto 
neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V 
letu 2014 se lahko v javna dela vključujejo tudi brezposelne 
osebe, ki so bile v letu 2013 vključene manj kot eno leto in 
so pogoj enoletne prijave na Zavodu izpolnjevale pred 
vključitvijo v program v letu 2013. 
Pomembna novost je tudi, da se prejemnik denarnega 
nadomestila lahko odloči za vključitev v program javnega 
dela. V času vključitve se polovica časa vključitve v 
program javnega dela šteje v čas prejemanja denarnega 
nadomestila. Če bo priznana pravica do denarnega 
nadomestila višja od plače, ki jo bo udeleženec prejel, se mu 
bo razlika izplačevala mesečno. S predlagano ureditvijo se 
pasivne oblike denarnih pomoči dolgotrajno brezposelni 
osebi nadomešča z aktivnimi spodbudami za vključevanje 
na trg dela. 
Javno povabilo, Katalog programov javnih del in dodatne 
informacije so objavljeni na spletni strani Zavoda 
www.ess.gov.si. Informacije lahko dobite tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 20 55, elektronskem naslovu 
kontaktni.center@ess.gov.si ali na pristojni območni službi 
Zavoda. 
V Sloveniji je za izvajanje javnih del za leto 2014 
namenjenih 43,1 milijona evrov, od tega za Območno 
službo Maribor 8,2 milijona evrov. Kvota bo zadostovala za 
približno 1000 do 1100 vključitev v javna dela.  
V lokalnem okolju Urada za delo Slovenska Bistrica javna 
dela pomembno prispevajo k oblikovanju in razvoju novih 
delovnih mest, zlasti pa vključujejo in aktivirajo dolgotrajno 
brezposelne osebe, ki predstavljajo kar 51 odstotkov vseh 
brezposelnih. Izvajalci javnih del ugotavljajo, da udeleženci 
k njim prihajajo pogosto negotovi. Ob podpori in 
razumevanju redno zaposlenih pa se v večini primerov hitro 
vključijo v delovni proces in kmalu suvereno opravljajo 
svoje delo. Udeleženci javnih del s svojo delovno in 
socialno vključenostjo dobijo priložnost, da izkustveno 
preverijo, ali jih delo veseli. 
Programi so usmerjeni v družbeno solidarnost, katere cilj je 
pomoč pri razreševanju socialnih, okoljskih in drugih 
problemov na lokalni ravni. Občine so zato ob Zavodu zelo 
pomemben dejavnik, saj prispevajo delež proračunskega 
denarja za zagotavljanje razlike za plače udeležencev, poleg 
tega zagotavljajo še druge oblike podpore projekta ali 
zagotavljajo materialne vire (npr. zagotavljanje poslovnih 

prostorov in opreme, plačilo stroškov za najem prostora, 
plačilo materialnih stroškov ipd.). Zavod zagotavlja znaten 
del sredstev za plače udeležencem programov javnih del 
skladno z razvrstitvijo občin glede na povprečno stopnjo 
registrirane brezposelnosti v preteklem letu. Po merilih za 
financiranje po občinah Zavod financira 75 odstotkov plače 
udeležencev javnih del za občine Slovenska Bistrica, 
Poljčane, Makole ter 65 odstotkov za občino Oplotnica. 
Na območju bistriškega urada za delo je v javna dela 
vključenih 124 brezposelnih oseb, od tega največ na 
področju občine Slovenska Bistrica, sledijo pa občine 
Poljčane, Makole in Oplotnica. Največ brezposelnih je 
vključenih v programe vzgoje in izobraževanja, sledijo 
področja socialnega varstva, kulture, komunale, športa in 
drugih programov javnih del. 
Urad za delo dobro sodeluje s pristojnimi občinami in 
izvajalci javnih del. Izjemno dobro je sodelovanje z Občino 
Slovenska Bistrica, ki je v zadnjem desetletju zaslužna za 
kakovosten razvoj javnih del v našem lokalnem okolju in da 
se ta izvajajo v tako velikem obsegu. Z javnimi deli je bila 
številnim brezposelnim osebam omogočena delovna 
vključenost. Sedaj sodelovanje z Občino Slovenska Bistrica 
poteka na področju kreiranja in razvoja novih programov 
javnih del socialnega podjetništva, ki jih naše lokalno okolje 
potrebuje.  

Na območju urada za delo Slovenska Bistrica smo v zadnjih 
treh letih posledično iz javnih del beležili 121 izhodov v 
zaposlitev. 
Primeri dobrih praks izvajanja javnih del na območju urada 
za delo Slovenska Bistrica  
Primer dobre prakse javnih del na področju socialnega 
varstva 
V Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane se programi javnih del 
izvajajo že od leta 1998 s podporo in dobrim sodelovanjem 
občin Poljčane in Slovenska Bistrica. V tem obdobju so v 
programe na področju individualne pomoči starostnikom v 
domu, urejanja okolja zavoda in pomoči pri urejanju 
evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva 
vključili več kot sto brezposelnih oseb, med katerimi jih je 
bilo sedem s statusom invalida. Med drugim je v domu 
dobilo priložnost zaposlitve za čas nadomeščanja 
porodniških dopustov ali daljše odsotnosti zaposlenih še 15 
udeležencev, ki so delodajalca v času vključitve v javno 
delo s svojim odgovornim delom in zanesljivostjo prepričali, 
da so vredni zaupanja. 

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

Javno delo in socialno podjetništvo sta 
priložnost 

AKTUALNO 
Novost letošnjega javnega povabila v programe javnih del 
so tudi razvojni programi za spodbujanje ustanavljanja in 
razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno 
zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. Ti raz-
vojni programi javnih del se bodo lahko izvajali dve leti s 
ciljem ustanovitve socialnega podjetja tipa B oziroma raz-
voja novih dejavnosti že obstoječega socialnega podjetja. 
Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov 
javnih del bo njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni 
in konkretni podpori občin. Ponudbe za te programe izva-
jalci posredujejo centralni službi zavoda. Zavod bo lahko 
zagotovil tudi sredstva za delno povračilo stroškov progra-
mov usposabljanja in izobraževanja za udeležence razvoj-
nih programov socialnega podjetništva, kot je določeno v 
Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Sredstva 
so še na voljo, zato vabimo vse zainteresirane izvajalce, da 
nas kontaktirajo.  
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Na podlagi te priložnosti je v preteklih letih šest udeleženk 
javnih del nadaljevalo z razvojem poklicne kariere tako, da 
so se vključile v izobraževanje za bolničarja in po zaključku 
izobraževanja dobile možnost redne zaposlitve v Domu dr. 
Jožeta Potrča. 
Direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Iva Soršak je poudarila: 
»Naše izkušnje z izvajanjem javnih del so na splošno dobre. 
Nekaj brezposelnih oseb, vključenih v javna dela, smo 
zaposlili za določen čas, šest sodelavk pa za nedoločen čas. 
V zadnjih treh letih smo z delavci javnih del izjemno 
zadovoljni, prav tako so zadovoljni delavci sami. V 
povprečju imamo deset sodelavcev letno, ki v domu delajo v 
okviru programa javnih del. Največ jih sodeluje pri projektu 
individualne pomoči starostnikom v domu.« 
»Zaposleni v programih javnih del izvajajo nadstandardne 
storitve, s katerimi dvigujejo kakovost bivanja stanovalcev 
doma, za katere redno zaposleni nimajo dovolj časa. Gre 
predvsem za družabništvo, spremljanje in pomoč 
uporabnikom pri vsakdanjih opravilih. Vedno znova 
ugotavljamo, da sta prijazna beseda in pozornost starostniku 
vredna več kot ostale storitve, ki jih zanje izvajamo,« je 
nadaljevala Soršakova.  
Sodelovanje z Zavodom je po njenih besedah izjemno 
dobro. Pri projektih javnih del je namreč pomembno, da 
imajo izvajalci na drugi strani kompetentnega sogovornika, 
s katerim lahko iščejo nove priložnosti za aktivacijo in 
zaposlovanje brezposelnih oseb. 
Tako se je tesno sodelovanje Zavoda in Doma dr. Jožeta 
Potrča v letu 2013 odrazilo v zaposlovanju novih sodelavcev 
v novo odprti dislocirani enoti v Slovenski Bistrici. Med 15 
novozaposlenimi je priložnost dobilo šest sodelavcev iz vrst 
brezposelnih oseb. 
Primer dobre prakse javnih del v vzgoji, izobraževanju in 
športu 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica izvaja programe 
javnih del na področju vzgoje, izobraževanje in šport ter 
urejanje okolja.  
Začetki izvajanja javnih del segajo v leto 1991. Sprva je bila 
naročnik le Občina Slovenska Bistrica, pozneje so se 
pridružile še občine Makole, Oplotnica in Poljčane. Vrtec je 
začel javna dela s programom Varstvo otrok na domu, 
pridružil se jim je program Varovanje otroških igrišč, ki ga 
izvajajo še sedaj. Imena programov so se skozi čas 
spreminjala, do leta 2014 so v programe Učna in druga 
pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem 
izobraževanja vključili 101 brezposelno osebo. V program 
Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest pa 
je bilo vključenih 34 oseb. 
Spodbudno je, da je veliko vključenih brezposelnih oseb 
skozi vključitev dobilo motivacijo za dokončanje izobrazbe 
ali pa so se prepoznali kot osebe z ustreznimi kompetencami 
za opravljanje tovrstnega dela in se odločili za 
prekvalifikacijo in dodatno izobraževanje na področju 
predšolske vzgoje. V vrtcu je v vseh letih izvajanja 
programa javnih del dobilo priložnost redne zaposlitev 27 
oseb, od tega 17 oseb za nedoločen čas. 
Ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
Ivana Leskovar poudarja, da so javna dela v njihovem vrtcu 
zelo dobro sprejeta tako s strani udeležencev kot tudi med 
zaposlenimi in s strani vseh štirih občin. Zadovoljni so tudi 
starši, saj vrtec, kot eden največjih v Sloveniji, ki vključuje 
kar 1283 otrok, med njimi tudi otroke s posebnimi 
potrebami, lahko njihovim otrokom s programom javnih del 
omogoči večjo kakovost bivanja. 

Primer dobre prakse javnih del v kulturi 

Zavod za kulturo izvaja programe javnih del na področju 
varstva in ohranjanja kulturne dediščine in organizacije 
kulturnih prireditev že od leta 1991. V zavodu je trenutno 
zaposlenih deset ljudi, od teh se jih je osem zaposlilo iz 
javnih del. Z osebami, ki so vključene v javna dela, imajo 
izredno dobre izkušnje, saj zelo konkretno in učinkovito 
sodelujejo pri vseh velikih projektih zavoda. V desetletju in 
pol je zavod s pomočjo javnih del izvedel številna 
obnovitvena dela na naravni in kulturni dediščini (obnova 
gradu, graščine na Zgornji Polskavi, obnova in oskrba 
muzeja – spomeniškega kompleksa na Osankarici, 
Jakčevega mlina itd.). Pri vseh teh uspešnih zgodbah so 
sodelovale tudi osebe v javnih delih, ki so dobile priložnost 
za spoznavanje kulturne in naravne dediščine, saj so 
sodelovale tudi pri zbiranju razstavnega gradiva, 
restavriranju in dokumentiranju etnološke dediščine, oskrbi 
partizanske bolnišnice Jesen, usvajajo veščine animacije in 
vodstev, ko nas sprejmejo v gradu in nas popeljejo skozi 
bogato zgodovino in kulturo mesta z okolico. Predstavijo 
nam zbirke, prodajajo izdelke v grajski trgovini in 
sodelujejo pri programih na področju pospeševanja turizma. 
Javna dela imajo učinek takrat, ko je prisotno obojestransko 
zadovoljstvo, izvajalca in vključenih. Vključene osebe 
dobijo pomembno povratno informacijo, da s svojim delom 
in znanji prispevajo k soustvarjanju vsebin. Vse to so 
priložnosti, da dolgotrajno brezposelna oseba ponovno dobi 
potrebno delovno in osebnostno samozavest, pridobi nove 
veščine in znanja in se ponovno vključi v delovno okolje. 
Letno je v različne programe javnih del v zadnjih letih 
vključenih do deset oseb. Direktorica Zavoda za kulturo 
Slovenska Bistrica Herta Žagar je povedala, da v zadnjem 
času sodelujejo tudi z rehabilitacijskim centrom Uri-Soča iz 
Maribora. Na delovnem mestu rehabilitirajo in usposabljajo 
delovne invalide za ponovno vključitev v delovno okolje. 
Letos so preko te rehabilitacije in posledično preko javnih 
del zaposlili pet ljudi, s katerimi zelo dobro sodelujejo. 
Čeprav je njihova delovna storilnost nekoliko manjša, pa so 
učinki dela dobri tako za njih kot za zavod. 
Program javnih del se uspešno izvaja tudi v številnih drugih 
ustanovah, kjer smo tudi beležili izhode v zaposlitev pri 
izvajalcih javnih del. Med njimi omenimo Občino 
Oplotnica, Komunalo, Center za socialno delo, Knjižnico 
Josipa Vošnjaka, Razvojno informacijski center, številne 
osnovne šole in srednjo šolo, društva in športni zavod. 
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Socialni transferji so in bodo imeli velik pomen. Socialno 
šibkejšim pomembno dvigujejo dohodek in s tem vplivajo 
na zniževanje revščine v Sloveniji. Velik pomen imajo prav 
v nižjih dohodkovnih skupinah, saj zanje postajajo vse 
pogostejši ali celo edini vir dohodka. 
Odločanje o socialnih transferjih oziroma uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev sodi med najštevilnejše in 
pomembne naloge centra za socialno delo in je urejeno z 
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
in z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih, ki sta se 
začela uporabljati s 1. 1. 2012. Pravice iz javnih sredstev so 
denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila. 
Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v 
naslednjem zaporedju: 
- otroški dodatek, 
- denarna socialna pomoč, 
- varstveni dodatek, 
- državna štipendija. 
Vlagatelj je dolžan v navedenem vrstnem redu uveljaviti 
denarni prejemek, do katerega je upravičen, nato lahko 
uveljavi posamezne subvencije in znižana plačila: znižano 
plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake, 
subvencija kosila za učence, oprostitev plačila socialno 
varstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega 
pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike 
do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Na Centru za socialno delo Slovenska Bistrica se je že leta 
2012 ob uvedbi nove socialne zakonodaje izrazito povečal 
obseg dela pri odločanju o upravnih zadevah. Ta trend se je 
še nadaljeval v leto 2013. Podatki kažejo, da je bilo leta 
2013 v okviru ZUPJS izdanih 34.389 odločb, leta 2012 pa 
31.285, kar kaže na 10-odstotno povečanje števila izdanih 
odločb v letu 2013. Na izdane odločbe na enotni vstopni 
točki smo prejeli 409 pritožb, največ na odločanje o 
priznanju pravice do znižanega plačila vrtca in subvencije 
malice. 
Ena od bistvenih sprememb, ki jo je v letu 2012 prinesla 
nova zakonodaja, je bila omejitev pravice do otroškega 
dodatka in državne štipendije, pri čemer je bil postavljen 
mejnik dopolnitev 18 let starosti. Otroški dodatek so tako 
bili upravičeni prejemati otroci do 18. leta, po 18. letu pa 
državno štipendijo. Po prejšnji ureditvi so imeli otroci ob 
izpolnjevanju pogojev lahko hkrati obe pravici. Pri tem smo 
praviloma opazili bistveno zmanjšanje pravic in veliko 
negodovanje strank. 
Po enoletnem spremljanju in opozarjanju na pomanjkljivosti 
in negativne učinke nove socialne zakonodaje je Državni 
zbor v mesecu novembru 2013 sprejel spremembe in 
dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
ter spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih. 
Med pomembnejše spremembe sodi ponovno priznanje 
pravice do državne štipendije mladoletnim dijakom. 
Medtem ko je pravica do otroškega dodatka še vedno 
omejena na starost 18 let.  
Velike spremembe je nova zakonodaja v letu 2012 prinesla 
tudi za prejemnike varstvenega dodatka in državne 
pokojnine, saj večina prejemnikov ZPIZ-ovskega 

varstvenega dodatka in državne pokojnine po novi 
zakonodaji do teh pravic ni bila upravičena.  
V letu 2013 smo tako zabeležili bistveno manj odločanja (za 
75 odstotkov) v zadevi priznanja pravice do varstvenega 
dodatka, saj smo že v letu 2012 preverili upravičenost do te 
pravice po uradni dolžnosti. Glavni razlogi nepriznanja 
pravice do varstvenega dodatka so bili in so še: odpoved 
pravici, ker starejši niso in ne želijo zaznambe na 
premoženju, neizpolnjevanje starostnega pogoja (63 let 
ženske in 65 let moški), prihranki in premoženje. 
Pri starejših smo se v letu 2013 srečevali še z enim 
problemom, ki ga je prinesla nova socialna zakonodaja: in 
sicer da prejemnikom varstvenega dodatka nismo mogli 
dodeliti izredne denarne socialne pomoči. Sprememba 
zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih s 1. 1. 2014 je prinesla tudi 
ponovno upravičenost prejemnikov varstvenega dodatka do 
izredne denarne socialne pomoči ob izpolnjevanju drugih 
pogojev.  
Iz primerjave podatkov o plačilih vrtcev z občino se je 
pokazalo, da se je breme plačila vrtca v večji meri preneslo 
na starše. Po podatkih občin so se starši v povprečju uvrstili 
za dva razreda (v 20 odstotkih) višje pri lastnem deležu 
plačila vrtca. Od 1. 7. 2012 se je staršem na podlagi Zakona 
za uravnoteženje javnih financ naložilo delno plačilo vrtca 
še za drugega otroka. Plačilo vrtca za drugega otroka znaša 
30 odstotkov plačila določenega kot znižano plačilo vrtca za 
prvega otroka. 
Pri upravičencih do denarne socialne pomoči in varstvenega 
dodatka se pojavljajo primeri, ko je ovira za dodelitev pravic 
premoženje upravičenca, ki ga sedaj (ko so zakonski okviri 
in navodila glede upoštevanja premoženja bolj jasni), 
natančno upoštevamo. Srečujemo se z jezo in stiskami ljudi, 
ki ostanejo brez pravic, in je edina rešitev, da jo ponovno 
pridobijo, ta, da najprej črpajo za preživetje iz svojega 
premoženja. Pri neurejanju premoženjskih zadev se ljudje v 
glavnem sklicujejo na težave odnosne narave, ko je 
solastnikov premoženja več in se o delitvi premoženja ne 
morejo dogovoriti. Zakon neupoštevanja premoženja zaradi 
teh razlogov ne predvideva. 
Zaradi krčenja pravic, ki jih je dodatno zaostril še Zakon za 
uravnoteženje javnih financ, se dnevno srečujemo s primeri, 
ko posameznikom ali družinam ne moremo v zadostni meri 
pomagati pri pokrivanju življenjskih stroškov. Opažamo, da 
so primeri težji, saj so številni ljudje izpostavljeni dalj časa 
trajajoči stiski, ki ima za posledico kopičenje neplačanih 
obveznosti (iz naslova najemnin, komunale ...), odnosne in 
zdravstvene težave (kronična obolenja, težave z duševnim 
zdravjem, odvisnostjo) in da pri reševanju v okviru 
zakonskih možnosti nismo učinkoviti. Zato se pri svojem 
delu povezujemo z nevladnimi organizacijami, predvsem z 
Rdečim križem in Karitas. 
V letu 2013 smo se že izraziteje srečevali z neugodnimi 
učinki nove socialne zakonodaje, ki je najbolj prizadela 
ranljive skupine prebivalstva (otroci, starejši, invalidi), 
zaradi česar smo na centru krepili izvajanje storitve prve 
socialne pomoči in dopolnilnih socialno varstvenih 
programov (Laična pomoč družinam, Družabništvo in 
spremljanje, Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, 
Mladinske delavnice, Pomoč na domu za starejše). 
Na enotni vstopni točki smo v letu 2013 povprečno mesečno 
prejeli 835 enotnih vlog in 154 vlog za izredno denarno 
socialno pomoč, kar kaže na trend rasti obsega nalog, ki so 
povezane z neposredno in posredno pomočjo upravičencem 

Valerija Kidrič, direktorica Centra za socialno delo  
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zaradi materialne stiske kot posledice gospodarske krize. 
Število prejetih vlog za izredno denarno socialno pomoč iz 
meseca v mesec narašča. Porast števila vlog za izredno 
denarno socialno pomoč v letu 2014 si razlagamo tudi z 
dejstvom, da se izredna denarna socialna pomoč od 
letošnjega leta več ne vrača, zato pričakujemo še večji porast 
vlog za izredno denarno socialno pomoč. 
Prikaz odločanj o posameznih pravicah do denarnih 
prejemkov na Centru za socialno delo Slovenska Bistrica v 

letih 20102013 

 

 
Prikaz odločanj o priznanju subvencij in znižanih plačil na 
Centru za socialno delo Slovenska Bistrica v letih 2012 in 
2013 

 

 
Med pomembne novosti, ki jih je prinesla sprememba 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih s 1. 1. 2014, sodita dve novi 
obliki izredne denarne socialne pomoči: 

 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ PRI 
KRITJU STROŠKOV POGREBA (POGREBNINA) in  
- IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ PO 
SMRTI DRUŽINSKEGA ČLANA (POSMRTNINA). 
Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem 
umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka ali skupni lastni dohodek ne presega z 
zakonom določenega cenzusa, in sicer z enkratnim 
nakazilom v višini 265,22 evra. Zakonsko določen cenzus je 
odvisen od števila družinskih članov (premoženja se ne 
ugotavlja). Na Centru za socialno delo Slovenska Bistrica 
smo v letošnjem letu do sedaj prejeli osem vlog za 
posmrtnino, na strokovno delavko, ki pokriva področje 
izrednih denarnih socialnih pomoči, pa se je obrnilo nekaj 
strank po telefonu, z namenom, da pridobijo informacije. 
Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov 
pogreba. Do pravice je upravičena oseba, ki je poskrbela za 
pogreb (račun se glasi nanj) in je na dan smrti pokojnika 
upravičena do denarne pomoči ali varstvenega dodatka ali 
skupni lastni dohodek ne presega višine 606 evrov za 

samsko osebo oziroma 909 evrov za družino. Pogrebnina 
kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh 
osnovnih zneskov minimalnega dohodka 530,44 evra, a ne 
več, kot znašajo stroški pogreba. Izplača se pogrebnemu 
podjetju ali upravičencu na osebni račun. Ta vloga se rešuje 
prednostno. 
Obe pravici se uveljavljata na Vlogi za izredno denarno 
socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba 
oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po 
smrti družinskega člana. Družinski član bo za pokojno osebo 
vložil vlogo pri kateremkoli centru za socialno delo. Obe 
pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti 
svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Na 
našem centru smo v letu 2014 prejeli deset vlog za 
pogrebnino.  
Žal tudi v našem okolju ugotavljamo, da je vse več ljudi v 
hudi materialni stiski in na robu revščine. Zato ocenjujemo, 
da bo pri oblikovanju nadaljnjega razvoja sistema socialnega 
varstva in predvsem odziva lokalne skupnosti potrebno 
izhajati predvsem iz naslednjih strategij:  

prednostnega razvijanja preventivnih materialnih in 
storitvenih programov za posameznike, družine, skupine v 
okviru različnih politik na področju družbenih dejavnosti za 
zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov in družin v 
okviru formalne in neformalne mreže; 
-spodbujanja samoorganizacije in samopomoči, podpore 
tistim programom, ki so bližje posameznikom in družini, 
izhajajo neposredno iz njihovega življenjskega okolja in 
omogočajo njihovo neposredno vključevanje v te programe; 
-oblikovanje multidimenzionalnega pristopa (vključevanje 
več subjektov istočasno) pri njihovem reševanju, izhajajoč 
iz ugotovitev, da so socialne stiske posameznikov in 
družbenih skupin običajno produkt več med seboj povezanih 
vzrokov.  
Ob reševanju vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
ugotavljamo, da uporabniki vlog ne vložijo pravočasno, 
zaradi česar so izpostavljeni še večjim materialnim stiskam, 
zato uporabnike prosimo, da na odločbah preverijo 
veljavnost svojih pravic, ki jih imajo na centru za socialno 
delo, in tako pravočasno vložijo vloge za podaljšanje svojih 
pravic (tj. v mesecu izteka pravice), da ne bo prihajalo do 
nepotrebnega izpada dohodka. 
Strokovni delavci Centra za socialno delo Slovenska 
Bistrica uporabnike, ki so svoje vloge vložili v mesecu 
decembru, januarju in februarju in še niso prejeli odločb, 
seznanjamo, da se trudimo po svojih najboljših močeh, da bi 
odločbe rešili v najkrajšem možnem času. 
Zaradi sprememb in dopolnitev socialne zakonodaje smo 
samo v mesecu decembru prejeli 2395 vlog, kar je skoraj 
trikrat več kot v preteklih mesecih, zato bomo tudi za 
odločanje potrebovali temu primerno več časa, saj smo ob 
vložitvi vloge za subvencijo vrtca ali državne štipendije 
morali po uradni dolžnosti odločati tudi o otroškem dodatku 
in vseh predhodnih pravicah. 
Naše uporabnike zato prosimo za razumevanje in 
potrpežljivost. Zavedamo se, da želite telefonsko preveriti, 
ali je vaša vloga že rešena, in če še ni ,kako daleč je 
postopek, pa vendar to strokovnim delavcem jemlje 
dragoceni čas za odločanje, zato vas vljudno prosimo, da 
telefonske klice omejite na čas po 13. uri (od ponedeljka do 
četrtka) in v petek po 11. uri. 
Za vsa podrobnejša vprašanja smo za uporabnike na voljo v 
času uradnih ur, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih 
med 8. in 12. uro ter ob ponedeljkih med 13. in 15. uro in ob 
sredah med 13. in 17. uro.  

2012-2013 +21% +30% +17% -75% +28% 

2012-2013 - 29% +67% +95% +8% -8% -9% 
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Prvo plenarno zasedanje Odbora regij v letu 2014 je poteka-
lo konec januarja v Bruslju. Člane Odbora sta nagovorila 
predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso in njen 
podpredsednik Olli Rehn, pristojen za ekonomske in mone-
tarne zadeve. Predstavila sta glavne politične in gospodar-
ske izzive, s katerimi se EU sooča v letu 2014. V razpravi 
so se člani Odbora regij z obema visokima predstavnikoma 
Komisije osredotočili predvsem na vprašanja o rasti in okre-
vanju EU, o vlogi strukturnih skladov in gospodarskem 
okrevanju ter na prizadevanja za fiskalno konsolidacijo in 
na novo partnerstvo za delovna mesta in konkurenčnost. 
Grški minister za notranje zadeve Yaninis Michelakis je 
članom Odbora prestavil prioritete grškega predsedovanja 
EU. Minister je poudaril, da se bo grško predsedovanje 
osredotočilo predvsem na spodbujanje rasti in zaposlovanja. 
Z izvajanjem Okvira EU za rast, zaposlovanje in kohezijo 
namerava grško predsedstvo delati v smeri izboljšanja upo-
rabe finančnih instrumentov z vlaganjem v »realno gospo-
darstvo«, s posebnim poudarkom na malih in srednjih pod-
jetjih. Visoko na dnevnem redu grškega predsedovanja EU 
so tudi pomorska politika in energetski sektor ter priprava 
strategije EU za jadransko-jonsko makroregijo. 
Člani Odbora regij so v razpravi izrazili podporo prednost-
nim nalogam grškega predsedstva. 
Med drugim so na januarskem zasedanju razpravljali tudi o 
socialni dimenziji ekonomske in monetarne unije ter o pred-
logu komisije za reformo evropskega trga telekomunikacij, 
ki zajema vprašanja, ključna za celotno EU, še posebej za 
lokalne in regionalne oblasti. Glavni pomisleki vključujejo 
prenos kompetenc, upravljanje frekvenc in enotni postopek 
odobritve EU. Člani Odbora menijo, da je potrebno upošte-
vati obstoječe digitalne razlike med regijami in regionalne 

pravne okvire, zato poziva Komisijo, naj podpre lokalne in 
regionalne oblasti pri financiranju digitalne infrastrukture v 
podeželskih območjih s 
strukturnimi skladi. 
Plenarnega zasedanja se 
je udeležila tudi sloven-
ska delegacija, ki jo je 
vodil dr. Ivan Žagar. 

Vojka Osojnik 

105. plenarno zasedanje Odbora regij 

Vlada RS je na 45. redni seji 13. februarja 2014 
sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 
preureditev železniške postaje Pragersko. 
Postaja Pragersko predstavlja prometno vozlišče, 
namenjeno tovornemu in potniškemu prometu v 
notranjem in mednarodnem prometu. Obstoječa postaja 
Pragersko je zastarela in potrebuje posodobitev. 
Posodobitev postaje je potrebna tudi zaradi 
zagotavljanja ustreznega priključevanja na načrtovano 
modernizacijo železniške proge Pragersko‒Ormož‒
Hodoš.  
Na predlog Občine Slovenska Bistrica je poleg 
preureditve postaje vključena tudi ureditev 
izvennivojskega križanja lokalne ceste (Ptujska cesta) 
z železniško progo Pragersko‒Ormož, vključno s 
potrebnimi preureditvami obstoječih (dostopnih) cest, 
ter ureditev izvennivojskega križanja na poljski poti. 

Državni prostorski načrt je osnova za izdelavo projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in pravna podlaga 
za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti. 
Gradnja načrtovanih objektov se lahko začne po 
odkupih oziroma urejenih služnostih in pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Vojka Osojnik 

Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za preureditev železniške postaje 
Pragersko 
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Slovensko-kanadsko društvo v Manitobi (Slovenian 
Canadian Association of Manitoba) iz mesta Winnipeg je 
februarja 2014 prenehalo delovati, zato so se člani 
omenjenega društva odločili, da bodo denarna sredstva 
društva v višini 7500 kanadskih dolarjev namenili petim 

slovenskim občinam (Slovenska Bistrica, Ilirska Bistrica, 
Pesnica pri Mariboru, Rogaška Slatina in Rače-Fram), vsaki 
po 1500 kanadskih dolarjev, ki jih naj občine namenijo za 
reševanje socialne stiske svojih občanov. V Občini 
Slovenska Bistrica so omenjeno darilo v obliki denarnih 
sredstev namenili Območnemu združenju Rdečega križa 
Slovenska Bistrica in Župnijski karitas Slovenska Bistrica 
za nabavo prehranskih paketov za socialno ogrožene. 

Denar iz Kanade namenili za socialno 
ogrožene 

Organizirano čiščenje okolja ima veliko sporočilno moč in 
poziva k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanje 
našega bivalnega in življenjskega prostora. 
Zato bomo tudi letos v občini Slovenska Bistrica 
organizirali akcijo čiščenja javnih površin pod skupnim 
naslovom Očistimo svoj kraj 2014. V ta namen bodo 
krajevne skupnosti, šole in vrtci v sodelovanju z društvi, 
drugimi ustanovami in organizacijami očistili okolje na 
svojih območjih. Akcija bo potekala 28. (šole, vrtci) in 29. 
(krajevne skupnosti, društva, itd.) marca, namenjena pa bo 
odstranitvi komunalnih odpadkov z divjih odlagališč, 
sprehajalnih poti, obcestnih površin, iz okolice šol, vrtcev, 
naselij, vodotokov in ostalih javnih površin. 
Vodstva krajevnih skupnosti bodo v soboto, 29. marca, 
vodila, organizirala in usklajevala vse aktivnosti pri čiščenju 
na svojih območjih, na občinskem nivoju pa bo usklajevalno 
funkcijo opravljala občinska uprava v sodelovanju s 
Komunalo. 
Lanske čistilne akcije se je udeležilo okoli 2900 ljudi, ki so 
zbrali skoraj deset ton odpadkov. To je dober izziv in 
spodbuda tudi za naš letošnji prispevek k še lepšemu, 
čistejšemu, bolj zdravemu in urejenemu okolju. 
Ohranjajmo naravo še naprej čisto, odlagajmo odpadke na 
za to primerna mesta, opozarjajmo ljudi okoli nas o pomenu 
varovanja in skrbi za okolje ter ločujmo odpadke.  
Pozivamo in vabimo vas, da se te čistilne akcije udeležite 
vsi tisti, ki vam ni vseeno, kakšno okolje nas obkroža in v 
kakšni sredini živimo. 

Očistimo svoj kraj 2014 

12. februarja 2014 je v Bruslju potekala seja Komisije za 
okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE), ki se je je 
udeležil tudi dr. Ivan Žagar, ki je član omenjene komisije. 
Seje se je udeležil tudi evropski komisar za okolje, Janez 
Potočnik, ki je s člani komisije razpravljal o pobudi 
Očistimo Evropo in političnem programu za leto 2014, ki je 

osredotočen na krožno gospodarstvo, učinkovito rabo virov 
in politiko ravnanja z odpadki. 
Dr. Ivan Žagar je v razpravi izpostavil naravno nesrečo, ki 
je konec meseca januarja in v začetku februarja prizadela 
Slovenijo, ter se zahvalil državam članicam za pomoč pri 
odpravi posledic vremenske ujme. Opozoril je tudi, da je 
uspešna realizacija programa na okoljskem področju 
odvisna (med drugim tudi odprava posledic naravnih 
nesreč) tudi od umestitve projektov v partnerski sporazum 
in operativne programe za naslednjo finančno perspektivo 
2014‒2020. 

Seja Komisije za okolje, podnebne 
spremembe in energijo (ENVE) 

Na obisku v Sloveniji so se od 19. februarja do 4. marca 
2014 na povabilo Ministrstva za finance mudili strokovnjaki 
Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Dr. Ivan Žagar, 

župan bistriške občine in predsednik Skupnosti občin 
Slovenije (SOS), in mag. Vilma Milunovič, predsednica 
komisije SOS za proračun in finance, sta se 25. februarja 
srečala s strokovnjakoma omenjenega sklada, Marcom 
Cangianom in Benoitom Chevauchezem. Na sestanku, ki je 
potekal na Ministrstvu za finance, so obravnavali sistem 
financiranja občin v Sloveniji in vpliv finančne krize na 
občinske finance. 

Vojka Osojnik 

Sestanek s strokovnjaki Mednarodnega 
denarnega sklada 
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Boštjan, v minuli dvoranski sezoni ste s svojimi mladimi 
varovankami dosegli kopico vrhunskih rezultatov. Na skoraj 
vseh tekmovanjih, na katerih ste sodelovali, ste osvojili 
medalje. Z dekleti včasih ni lahko, kako torej kot trener 
skrbite za njihovo disciplino in motivacijo? Zagotovo pride 
kdaj tudi do kratkega stika. 
»Za nami je res odlična zimska sezona. Večina punc je 
popravila osebne rekorde, kar je zelo obetavno za sezono na 
prostem. 
Res je, da občasno nastanejo razlike v razmišljanju. Punce 
so mlade, hormoni delajo 'na polno'. Tudi karakterno so si 
precej različne in potreben je individualen pristop. Ob 
pravilni periodizaciji treninga je zelo pomembna tudi 
psihološka priprava. Vse skupaj bi lahko primerjal z 
vijuganjem med slalomskimi vratci. Zaenkrat ga 
obvladujem. Veljam za bolj umirjenega trenerja, čeprav 
znam tudi povzdigniti glas, ko je to potrebno. Priznam, da je 
včasih težko prenašati takšne in drugačne 'muhe' mladih 
športnic. Vendar se čez dan, dva strasti pomirijo in delo se 
nadaljuje po začrtanem načrtu.« 
Piko na i izjemni sezoni je s svojim prvim nazivom 
športnice leta občine Slovenska Bistrica dodala Tina Božič, 
obetavna skakalka v daljino. Na novinarski konferenci pred 
prireditvijo Športnik leta 2013 ste smelo napovedali, da 
želite v prihodnosti v Slovensko Bistrico pripeljati 
olimpijsko medaljo. Kaj vse se mora uskladiti, da bi 
uresničili ta cilj? 
»Tina je imela res fenomenalno lansko sezono. Pika na i sta 
bili bronasti medalji v skoku v daljino in troskoku na EYOF
-u v Utrechtu. Priznanje je vsekakor odlična motivacija za 
nadaljnje delo. 
Olimpijska medalja je moj trenerski cilj, ki sem si ga 
zastavil. Vem, da to ne bo lahko, saj se mora 'poklopiti' 
veliko dejavnikov. Na prvem mestu je talent športnika. Ta 
športnik mora nato biti pripravljen na trdo delo, zavedati se 
mora, da bo moral žrtvovati velik del svoje mladosti. 
Življenje mladega športnika je drugačno od njegovih 
sovrstnikov. Ob pravilnem in strokovnem delu so potrebni 
dobri pogoji za trening, finančna in medicinska podpora, 
pravilna nutricionistika, športno življenje itd. Skratka, 
ogromno je elementov, ki so potrebni za izpolnitev sanj 
vsakega športnika. Zavedam se, da je pred mano trnova pot. 
Zdajšnja generacija vsekakor ima velik potencial. Z mislimi 
smo že usmerjeni k naslednjim letnim olimpijskim igram in 
cilj je, da bi tam imeli vsaj enega predstavnika. 
Pogoje za delo imamo res vrhunske. Stadion in atletska 
dvorana nam nudita idealne pogoje za trening vse leto. Naša 

želja je, da bi v bližnji prihodnosti ponovno dobili 
generalnega sponzorja, saj bomo na tej poti prav gotovo 
potrebovali tudi boljšo finančno pomoč. Brez tega 
vrhunskega športa danes več ni.« 
Koliko vam pri vadbi pomagajo izkušnje, ki ste jih pridobili 
od trenerjev, ki so vas trenirali? Najdlje ste delali s 
profesorjem Ladom Mesaričem, veliko zaslug za vaše 
dosežke imajo tudi Dejan Kalan, Albert Šoba in Borut Bilač. 
»Imel sem to srečo, da sem v svoji karieri sodeloval z 
odličnimi trenerji, od katerih sem se ogromno naučil. Lado 
je tisti, s katerim sem sodeloval dobrih deset let. Z njim sem 
dosegel svoje največje uspehe, za kar sem mu še posebej 
hvaležen. 
Dejan Kalan ima prav posebno mesto med njimi. On je bil 
trener, ki me je dokončno odvrnil od nogometa in zaradi 
njega sem ostal v kraljici športov. Sodelovala sva dobro leto 
in verjetno bi še dlje, vendar me je sam napotil k prof. Ladu 
Mesariču, saj je moja želja bila, da bi se posvetil skoku v 
daljino, medtem ko je bil Dejan specialist predvsem za 
sprinte. Poteza se je izkazala za pravilno in že v naslednjih 
letih sem postal najboljši skakalec v daljino med svojimi 
vrstniki v Sloveniji. Leta 2003 sem po kriznem obdobju in 
tehtnem razmisleku sklenil, da poizkusim delo z novim 
trenerjem. Borut Bilač je bil takrat najboljša možna izbira in 
v enem letu sodelovanja sem se naučil res ogromno. Njegov 
občutek za skok v daljino je bil res izjemen in še danes 
obžalujem, da nisva mogla nadaljevati z delom, saj se je 
Borut zaradi drugega dela umaknil iz atletike. Po dveletnem 
obdobju, ko sem že treniral po svojem programu, le pri 
tehniki mi je pomagal moj dober prijatelj Ranko Leskovar, 
sem leta 2006 pričel sodelovati z Albertom Šobo. V skoraj 
dveh letih sem preizkusil povsem nov način treninga in 
spremenil tehniko skoka v daljino, kar je prineslo nov 
osebni rekord in bolj konstantne skoke. Zadnja leta sem 
treniral povsem sam in poskušal najti optimalno 
kombinacijo treninga. V tem obdobju sem oblikoval svojo 
filozofijo treninga, ki ji sedaj sledim. Tako kot vse tudi 

Tomaž Ajd 

Sidney 2000 

Boštjan Fridrih, atletski trener: »Skok v 
daljino je bil vedno moja strast« 

Foto: Aleš Kolar 
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trenerstvo iz leta v leto napreduje, potrebno je slediti 
novostim in se nenehno izpopolnjevati.« 
Slovenski športniki so na nedavnih zimskih olimpijskih 
igrah v Sočiju dosegli izjemen uspeh. Takšnega izkupička 
medalj niso pričakovali niti največji optimisti. V čem je po 
vašem mnenju skrivnost tega podviga? 
»Užitek je bilo spremljati nastope slovenskih športnikov. 
Osem medalj je res izjemen dosežek. V Sloveniji imamo 
zelo dobre trenerje. Morda se niti sami tega dovolj ne 
zavedamo. Če samo dam primer iz atletike: 99 odstotkov 
atletov, ki so odšli na študij v Ameriko in tam tudi trenirali, 
so se domov vrnili s slabšimi rezultati oziroma večina s 
poškodbami. Na takšen način smo izgubili že ogromno 
vrhunskih talentov, ki bi ob pravilnem in kakovostnem 
treningu prav gotovo dosegli precej več. Amerika ni 
'Amerika'. Slovenci se čedalje bolj zavedamo, da majhnost 
ni ovira. In športniki dokazujejo, da je to res. Škoda, da ni 
tako na vseh področjih …« 
Leta 2000 ste sami občutili, kako je, če zastopaš barve 
Slovenije na največjem športnem dogodku na svetu. Skupaj 
s Šuštaršičem, Osovnikarjem in Acmanom ste na 
olimpijskih igrah v Sydneyju nastopili kot ena najmlajših 
štafet. Postavili ste tudi nov državni rekord, 39,25, kar je več 
kot zadovoljilo vaša pričakovanja in pričakovanja stroke. 
Odločitev, da se pred tem posvetite sprinterskim 
disciplinam, se je izkazala za pravilno. 
»Imel sem to srečo in čast, da sem izkusil nastop na 
največjem športnem dogodku na svetu. Res smo bili med 
najmlajšimi štafetami na igrah in za nas je bil že samo 
nastop uresničitev sanj. Ko pa smo se s 15. rezultatom 
uvrstili v polfinale in za sabo pustili na papirju precej boljše 
ekipe, smo seveda prekipevali od zadovoljstva. Leto pred 
tem sva se s trenerjem Ladom Mesaričem odločila, da se 
bolj posvetim šprintom, saj je bilo realneje pričakovati, da 
bomo postavili normo v štafeti, kot pa bi jo individualno v 
skoku v daljino. Poteza se je pokazala kot pravilna in že leto 
pred tem sem postal stalni član članske štafete 4 × 100 
metrov.« 
Nato ste se znova vrnili k skoku v daljino. Kariero ste 
zaključili pred dvema letoma. Poleg tega, da trenirate atlete 
v vašem društvu, ste tudi član strokovnega sveta Atletske 
zveze Slovenije, skrbnik reprezentanc. Zato še toliko bolj 
poznate razmere v slovenski atletiki. Kakšna je njena 
prihodnost? 
»Skok v daljino je bil vedno moja strast. Želja, preskočiti 
osem metrov, se mi žal ni izpolnila, čeprav sem bil 
velikokrat blizu. Morda je celo to bolje za moje nadaljnje 
delo, saj imam še dodaten motiv, da to mejo nekoč preskoči 
moj varovanec. 
21 let atletske kariere je bilo dovolj. Uresničil sem veliko 
svojih ciljev, vendar ne vseh. Te sem pustil za trenersko pot. 
Že drugo leto sem član strokovnega sveta AZS. V zadnjem 
obdobju tesno sodelujem s predsednikom strokovnega sveta, 
Martinom Steinerjem. Lani se je menjala vodstvena 
struktura zveze, kar se v nekaterih segmentih delovanja že 
čuti. Menim, da bo potrebno še kakšno leto, da se nov tim, 
ki prevzema vajeti v svoje roke, dokončno formira in uigra. 
Trenutno še vedno poteka obdobje menjave generacij. 
Veliko 'starih' se nas je v zadnjih dveh letih poslovilo, 
peščica s Primožem Kozmusom na čelu še vztraja. Po 
olimpijskih igrah v Riu se bo naša generacija popolnoma 
poslovila in takrat bo štafetno palico prevzel mlajši rod. 
Imamo nekaj posameznikov, ki že trkajo na vrata največjih 
članskih tekmovanj, veseli pa dejstvo, da prihaja zelo 

številna in kakovostna generacija mladincev, ki so nase 
opozorili v minulem letu. Medalje so osvajali na vseh 
velikih tekmovanjih. Veseli nas, da smo imeli na največjih 
tekmovanjih rekordno število atletov z izpolnjenimi 
normami. V klubih se torej dela kakovostno, kar nas navdaja 
z optimizmom. Veliko bo odvisno od finančne pomoči 
države in lokalnih skupnosti, saj bomo le z ustrezno podporo 
lahko vzgojili nove šampione.« 
Atletsko društvo Slovenska Bistrica bo letos prejelo tudi 
občinsko priznanje za 30 let delovanja. V tem času ste 
dosegli vrsto uspehov, zagotovo pa ste še posebej ponosni 
na atletsko dvorano, v kateri lahko nemoteno trenirate tudi 
pozimi. 
»Zelo smo veseli in ponosni, da bomo prejeli občinsko 
priznanje. Rastemo iz leta v leto in to je naš cilj tudi v 
prihodnje. Atletska dvorana je res ogromna pridobitev. Če 
se samo spomnim pogojev, v katerih smo trenirali pred 
petnajstimi leti, in kako je sedaj, bi težko našel kakšno 
primerjavo. Mladi rod je lahko zelo vesel, da ima takšne 
možnosti za delo. Plod teh pogojev je prav gotovo nova 
generacija bistriških atletov, ki je nase opozorila v lanskem 
in letošnjem letu. Zahvala gre predvsem Marjanu Štimcu in 
občinskemu vodstvu, da sta speljala ta projekt do konca. 
Tudi zaradi njiju bistriška atletika iz leta v leto raste.« 
Društvu ste se pridružili v osnovni šoli, ko ste med svojimi 
vrstniki zelo izstopali. Nekaj časa ste kolebali med 
nogometom in atletiko. Kaj je tehtnico prevesilo na stran 
kraljice športa? 
»V osnovni šoli sem res dolgo kolebal med atletiko in 
nogometom. Odločitev ni bila lahka, je pa prav gotovo bila 
pravilna. Velik vpliv so imeli prijatelji in trenerji v društvu, 
ki so mi znali pokazati pravi čar atletike.« 
Lahko sedaj mirno rečete, da je bila ta odločitev pravilna? 
»Če bi se moral odločiti še enkrat, bi izbral enako pot, z 
manjšimi popravki v karieri. Če gledam z zdajšnje 
perspektive, smo naredili nekatere napake v treningu. 
Vendar za to ne obsojam nikogar. Skupaj smo rastli, trenirali 
v pogojih, ko so bile zaradi omejitev vedno prisotne 
improvizacije. Zaradi vsega tega sem prav gotovo dobil še 
več izkušenj in znanja, kar sedaj s pridom uporabljam.« 
Pred leti ste dejali, da želite postati eden od vodilnih 
strokovnjakov na področju horizontalnih skokov, sprintov, 
ovir in tudi mnogoboja v tem delu Evrope. Kot kaže, ste na 
pravi poti. 
»Atletika je šport, v katerem se nič ne zgodi naključno in 
'čez noč'. Gre za dolgoletni proces treninga, kjer je ob vseh 
prej naštetih dejavnikih potreben tudi kanček sreče. Čaka me 
še dolga in naporna pot, da to dejansko postanem. Zaupam v 
svoje delo in sposobnosti in se že veselim novih izzivov, ki 

so pred mano.« 
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Maja 2000 je s podpisom pogodbe med Občino 
Slovenska Bistrica in takratnim ministrstvom za 
gospodarske dejavnosti v Slovenski Bistrici začela 
delovati Energetsko svetovalna pisarna Slovenska 
Bistrica – ENSVET. Takrat je bila že 30. svetovalna 
pisarna, danes pa je ena od 35, ki delujejo po vsej 
Sloveniji. Osnovno vodilo pri oblikovanju mreže 
svetovalnih pisarn je, da ima vsak občan možnost 
obiska svetovalne pisarne v krogu 20 kilometrov od 
svojega bivališča. Prisotnost svetovalnih pisarn je 
odvisna predvsem od interesa občanov in od 
pripravljenosti lokalnih skupnosti. Podatke o projektu 
ENSVET najdete na spletni stani www.ensvet.si, ostale 
informacije o pisarnah pa lahko dobite na brezplačni 
telefonski številki 080 1669. 
Energetske svetovalne pisarne po Sloveniji 

Energetska svetovalna pisarna Slovenska Bistrica je 
vse od leta 2000 delovala v prostorih Impola Kadringa 
na Trgu svobode 26, od 1. marca letos dalje pa deluje v 
novih prostorih, v Razvojno informacijskem centru 
Slovenska Bistrica na Trgu svobode 5. Svetovanje bo 
še vedno ob četrtkih, svetovala pa vam bova Marjan 
Gumzej in Jagoda Martina Lenčič. 
Kdaj in zakaj je nastala mreža energetskih pisarn? 
Pobuda za organizacijo energetskih svetovalnih pisarn 
sega v leto 1991, ko je bil izoblikovan pilotni projekt 
Slovensko-Štajerske iniciative (bilateralno sodelovanje 
z Avstrijo). Cilj projekta energetskih svetovalnih pisarn 
je bil ustvariti pogoje za delovanje in usposobiti prvo 
generacijo energetskih svetovalcev. Leta 1992 je bil 
projekt že financiran iz sredstev državnega proračuna. 
Izvajal ga je takratni Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij (ZRMK), ki je bil izbran na javnem razpisu 
takratnega ministrstva za gospodarske dejavnosti. 
Osnovni namen projekta Energetsko svetovanje za 
občane – ENSVET je bil oblikovanje in izvajanje 
svetovalne službe, ki bi bila občanom v pomoč pri 
odločanju o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih 

virov energije v stavbah. Konec leta 1992 je že bila 
usposobljena prva generacija energetskih svetovalcev, 
ki so naslednje leto (1993) začeli aktivno svetovati. 
Projekt ENSVET danes nudi svetovalno dejavnost na 
področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije. Zdaj sodi pod okrilje ministrstva za 
infrastrukturo in prostor. Projekt sofinancira Eko sklad, 
j. s., izvaja pa ga Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane 
v sodelovanju z energetskimi svetovalci in lokalnimi 
skupnostmi. 
Analize učinkovitosti energetskega svetovanja v Sloveniji se 
izvajajo na podlagi prejetih povratnih informacij o izvajanju 
in učinkih izvedenih ukrepov na področju učinkovite rabe 
energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) v 
stavbah, zbranih s pomočjo anketiranja prejemnikov naših 
nasvetov. Izvajanje investicijskih ukrepov, ki so posledica 
svetovanja ENSVET, povprečni stanovanjski stavbi letno 
prihrani 3,1 MWh končne energije v segmentu generacije 
toplote. Prihranki v 6000 energetsko saniranih stavbah 
vsako nadaljnje leto obratovanja prispevajo k zmanjšanju 
rabe končne energije za 18.600 MWh/a in 3.160 ton emisij 
CO2/a. V finančnem smislu se ti učinki odražajo v 
ocenjenem letnem prihranku stroškov za goriva v stavbah v 
višini več kot 1,7 milijona evrov. Celotni stroški izvajanja 
dejavnosti ENSVET, ki na letnem nivoju trenutno znašajo 
0,6 milijona evrov, se tako zgolj s prihranki pri rabi goriva 
povrnejo že v prvih štirih mesecih obratovanja energetsko 
saniranih stavb in kot takšni omogočajo navedene prihranke 
v najmanj 15 letih nadaljnjega obratovanja. Vložena javna 
sredstva v izvajanje dejavnosti ENSVET se v času 
obratovanja saniranih stavb povrnejo že samo skozi 
zmanjšano rabo goriv za več kot 50-krat! Poudariti je 
potrebno tudi, da izvajanje svetovalnih ukrepov na stavbah 
pozitivno vpliva na spodbujanje celovitejših in hkrati višjih 
investicij v stanovanjskih stavbah, s čimer se ohranjata in 
izboljšujeta njihova tržna in bivalna vrednost, ter se po drugi 
strani ohranja tudi zaposlovanje v gradbenem sektorju ter 
prodaja in razvoj sodobnih domačih gradbenih proizvodov. 
Pomembno je tudi, da je strošek za »neproizvedeno« 
oziroma prihranjeno kWh končne energije nekajkrat cenejši 
od proizvedene kWh. Zato je za državo ugodno spodbujati 
energetsko svetovanje, saj tako vpliva tudi na proizvodnjo 
energije in na čistejše okolje. Če upoštevamo še strošek za 
odpravljanje posledic, ki jih proizvodnja pusti na okolju, je 
razmerje še ugodnejše v prid programom za spodbujanje 
URE in OVE. (Vir: Glasilo Eko sklada, j. s., letnik 16, 

številka 59, september 2013; Energetsko svetovanje za 
občane ENSVET; mag. Miha Praznik, GI ZRMK.) 

Jagoda Martina Lenčič, univ. dipl. inž. str.,energetska svetovalka 
ENSVET 

Energetsko svetovanje za 
občane – ENSVET 



 

Stran 24      RIC, Kmetijska svetovalna služba   Informator, marec 2014 

Projekt ENSVET – Energetsko svetovanje za občane je 
projekt, namenjen občanom. V okviru dejavnosti 
ENSVET se izvaja usposabljanje energetskih 
svetovalcev. Občina Slovenska Bistrica pokriva 
materialne stroške delovanja pisarne, stroške objav v 
lokalnih medijih in zagotavlja nemoteno delo pisarne. 
Vsa leta delovanja pisarne smo občanom nudili 
brezplačne, neodvisne in strokovne nasvete na 
področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije v stavbah. O svojem delu smo jih 
obveščali v lokalnih časopisih in po KTV Slovenska 
Bistrica. Pripravljali smo razne delavnice in tematska 
izobraževanja. 
Nekaj let smo izvajali tudi Program samogradnje 
sprejemnikov sončne energije za pripravo tople 
sanitarne vode. V okviru tega projekta smo s skupinami 
občanov sami izdelali sprejemnike sončne energije, jih 
nato vgradili v strehe, se družili in zabavali. Na tem 
področju smo dosegli odlične rezultate. Pridružili so se 
nam prebivalci vse od Pohorja do Haloz in Prekmurja. 
V veliko pomoč je bila Občina Slovenska Bistrica, saj 
je svojim občanom posredno nudila strokovno pomoč, 
ki jo je izvajalo strokovno vodstvo ENSVET. 
Energetski svetovalci ENSVET ne projektiramo, ne 
nadzorujemo projektantov in ne delamo reklame za 
posamezne proizvajalce. V prakso prenašamo 
dolgoročno energetsko strategijo Republike Slovenije 
in občane usmerjamo v uporabo obnovljivih virov 
energije in energijsko učinkovite tehnične rešitve pri 
obnovi stanovanjskih stavb in pri načrtovanju 
novogradenj.   

Kje do svetovalca ENSVET v Svetovalni pisarni 
Slovenska Bistrica? Svetovalna pisarna deluje vsak 
četrtek od 16. do 18. ure na naslovu Trg svobode 5, 
Slovenska Bistrica (v prostorih Razvojno 
informacijskega centra Slovenska Bistrica). Za 
svetovanje se naročite po telefonu na telefonskih 
številkah 02 620 22 71 ali 02 843 02 46. Kontaktna 
oseba je Tomaž Pristovnik. Uradne ure za naročila so 
od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro. Občani se na 
svetovanje naročijo tako, da opišejo temo svetovanja, 
kratko pojasnijo situacijo, pustijo svojo telefonsko 
številko in se dogovorijo za ustrezni dan in uro 
svetovanja. Najbolje je, če si občan pred posvetom 
pripravi vprašanja, podrobnosti, projekte, fotografije 
ipd., da je razgovor lahko čim bolj podroben. 
Energetski svetovalec z občanom povzame zaključke in 
na naslov občana pošlje pisno poročilo o razgovoru. V 
primeru nejasnosti in novih vprašanj, s katerimi želi 
občan preveriti izbrano rešitev, izvedbo in tehnično 
ustreznost, lahko ponovno pride po nasvet. Nasveti 
niso omejeni po količini in so neodvisni ter brezplačni. 
Za konec še koristen nasvet 
Spremljajte program KTV Slovenska Bistrica, objave v 
lokalnem časopisu Panorama in članke v občinskem 
Informatorju ter spletno stran Razvojno 
informacijskega centra Slovenska Bistrica (www.ric-
sb.si), kjer vas bomo vse leto obveščali o novostih in 
dogodkih v naši energetski svetovalni pisarni ter 
aktualnih javnih pozivih Eko sklada, j. s., za dodelitev 
nepovratnih finančnih spodbud in ugodnih kreditov za 
občane. 

Kljub temu da po navadi menimo, da imamo za urejanje 
evidenc in oddajo zahtevkov za ukrepe kmetijske politike še 
veliko časa, je najbolje, da se držimo starega reka Kar lahko 
danes storiš, ne odlašaj na jutri! Oddajanje zbirnih vlog bo 
potekalo od 26. februarja do 6. maja 2014, urejanje GERK-
ov pa intenzivno poteka že nekaj mesecev. 

Urejanje podatkov v registru kmetijskih 
gospodarstev (vris GERK-ov, spremembe 
nosilcev KMG, trajni nasadi itd.) 
Pred oddajo zbirne vloge vsem vlagateljem priporočamo, da 
v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverite 
pravilnost vrisa GERK-ov na svojem kmetijskem 
gospodarstvu.  

Vsi, ki imate dostop do interneta, lahko to najlažje naredite 
kar doma, preko spletnega pregledovalnika (http://

rkg.gov.si/GERK/WebViewer/). Dostop do vaših podatkov 
je mogoč z vpisom vaše KMG-MID številke. Kdor  nima 
možnosti za dostop do interneta, lahko pregled GERK-ov 
izvede na najbližji pisarni kmetijske svetovalne službe ali na 
upravni enoti. 
 
Letnice izdelave 
letalskih 
posnetkov 
(ortofoto 
posnetki (DOF-
i)). Leta 2014 bo 
snemano 
območje s 
posnetki iz leta 
2011.  
 
 
Pri pregledu bodite pozorni, ali so na letalskih posnetkih 
meje vaših GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko 
stanje v naravi. Iz GERK-ov je potrebno izločiti ceste, 
dvorišča, jarke, razna nasutja gradbenega ali kakšnega 
drugačnega materiala, na novo zgrajene objekte, zaraščene 
površine ipd., javiti spremembe rabe (njiva, travnik, trajni 
nasad idr.), odjaviti zemljišča, ki jih ne uporabljate več, in 
odpraviti vse preostale nepravilnosti na GERK-ih.  
Do plačil tudi niso upravičene površine, na katerih se sicer 
lahko pasejo živali, vendar so preveč poraščene z drevjem in 
grmovjem oz. imajo prenizko pokrovnost travinja (npr. 

»Pripravljeni na oddajo zbirne 
vloge?« 

Pregled GERK-ov še posebej svetujemo nosilcem kmetij-
skih gospodarstev, ki imate zemljišča na vzhodnem delu 
Slovenije. Na tem območju so v letu 2013 novi letalski pos-
netki nadomestili stare iz leta 2010, zato so tu še posebej 
razvidne spremembe stanja rabe zemljišč v zadnjih letih.  

Marija Kresnik, vodja Kmetijsko svetovalne službe 
Slovenska Bistrica 
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gozd, zemljišča v zaraščanju, skalnate površine, izkrčene 
površine, na katerih še ni vzpostavljena ustrezna pokrovnost 
travinja). 

Z administrativnimi kontrolami je Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje (MKO) za nekatera kmetijska gospodarstva odkrilo 
neurejeno stanje v RKG (neusklajenost GERK-ov z 
dejansko rabo, neurejeni podatki o nosilcu, neurejeni 
podatki o trajnih nasadih itd.). Nosilci teh kmetijskih 
gospodarstev ste bili o tem pisno obveščeni z  obvestilom o 
odvedeni akontaciji dohodnine s strani ARSKTRP. Izpis 

morebitnih napak v RKG lahko vsak nosilec pogleda tudi v 
že prej omenjenem spletnem pregledovalniku, kjer se vam 
levo spodaj pod seznamom GERK-ov izpišejo morebitne 
napake na kmetijskem gospodarstvu. Tudi če tu ni 
navedenih napak, je skrben pregled vrisanih GERK-ov 
vseeno potreben! 
Če se izpiše opozorilo o neusklajenih podatkih, jih morate 
na upravni enoti obvezno uskladiti vsaj en dan pred vnosom 
zbirne vloge, sicer vnos vloge ne bo mogoč. 

Posebej opozarjamo, da naj se na zbirno vlogo ne daje zah-
tevkov na zemljišča, kjer še ni vzpostavljena kmetijska raba 
oz. vlagatelji niste zares popolnoma prepričani, da bo ob 
začetku rastne sezone kmetijska raba vzpostavljena. 

Ker se bo kampanja za vnos zahtevkov začela v naslednjih 
dneh, pozivamo vse vlagatelje, da s pregledom svojih poda-
tkov v RKG ne odlašate in se v primeru potrebnih dopolni-
tev pravočasno dogovorite za ureditev le-teh na pristojni 
upravni enoti. 

Ob prazniku Občine Slovenska Bistrica vas vabimo na 
 

17.  POHOD SKOZI BISTRIŠKI VINTGAR,  
ki bo v soboto, 15. marca 2014 

(Če zaradi nedavnih vremenskih razmer pot skozi Vintgar  oz. ob potoku še ne bo primerna za pohod,  bo ta 
potekal po vzporedni poti) 

 
Odhod: ob 7.30 s parkirišča pri Impolu  

Vodi: Matej Horvat  
Oprema: planinska obutev, primerna oblačila (zaščita pred dežjem, vetrom in mrazom), 

priporočamo pohodne palice 
Pridružite se nam! Vabita: RIC Slovenska Bistrica in Planinsko društvo Slovenska Bistrica 

Foto: Zoran Horvat 
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V četrtek, 14. februarja, smo v grajskih salonih 
Bistriškega gradu v sklopu Vošnjakovega leta kulture 
2014 prisluhnili predavanju dr. Elka Borka o Vošnjaku 
kot zdravniku. 
Dr. Elko Borko, porodničar in ginekolog, je predsednik 
medikohistorične sekcije društva slovenskih 
zdravnikov ter prejemnik častnega svobodnega znaka 
Republike Slovenije, ki ga je prejel za dolgoletno 
nesebično in požrtvovalno zdravniško delo, in 
srebrnega grba mesta Maribor.  

V salonih Bistriškega gradu se je zbralo precej 
poslušalcev, ki so ob igrivem predavanju dr. Borka 
doživeli čas enega največjih slovenskih buditeljev, dr. 
Josipa Vošnjaka. Izvedeli smo, da se je dr. Vošnjak 
odločil službovati v Slovenski Bistrici namesto v Srbiji 
na pobudo tedanjega lekarnarja. V meščanstvo 
Slovenske Bistrice je poskušal prižgati plamen 
slovenstva in program Zedinjene Slovenije, kar mu je 
uspevalo le stežka. 
Po končanem predavanju pa so se obiskovalci ob vonju 
bele kave in klepetu prepustili čaru 19. stoletja. 
 
V okviru slovesne akademije ob občinskem  prazniku bomo 
12. marca odprli spominsko razstavo o dr. Josipu Vošnjaku.  

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

Predavanje dr. Elka Borka:  
Dr. Vošnjak kot zdravnik 

Na Zgornji Polskavi v središču vasi se nahaja baročni 
dvorec, ki ga obdaja baročni park. Dvorec je prvovrsten 
zgodovinski spomenik nacionalnega pomena in je 
kulturnovarstveno zaščiten. 
Gradnja dvorca se je začela leta 1744 in je trajala do leta 
1756. Del parka je star gabrov drevored, ki je glede na 
znano arhivsko gradivo ob drevoredu v grajskem parku v 
Slovenski Bistrici najstarejši gabrov drevored v Evropi. 
Zaradi velike kulturno-zgodovinske in naravne vrednosti na 
eni ter izredno slabega stanja na drugi strani si Občina 
Slovenska Bistrica že več kot desetletje prizadeva za 
celostno obnovo in revitalizacijo dvorca. 
Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za statično sanacijo dvorca. Žal so se 
dela leta 2006 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
začasno prekinila. V prvi fazi je potekala nujna statična 
sanacija ponekod povsem dotrajane konstrukcije in hkrati 
odprava vlage ter nujna restavratorska dela na štukaturah v 
kapeli. 
Zadnja tri leta si Občina Slovenska Bistrica za obnovo 
zgornjepolskavskega dvorca na raznih razpisih (OP IPA SI-
HR 2007-2013, Program finančnega mehanizma EGP 2009-

2014, Ministrstvo za kulturo) prizadeva pridobiti evropska 
sredstva. 
Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
celovito obnovo dvorca skupaj s parkom. Projektno 
dokumentacijo za arhitekturo dvorca izdeluje DOM-BIRO, 
d. o. o., za obnovo parka pa BRUTO, krajinska arhitektura, 
d. o. o. 
V sklopu projekta »Celostna obnova in revitalizacija dvorca 
Zgornja Polskava«, ki ga vodi Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica, bo RIC Slovenska Bistrica izdelal tudi IP. 
Revitalizacija baročnega dvorca bo imela zgodovinski 
vrednosti in namembnosti primerno vsebino. V obnovljenih 
prostorih bodo zaživele galerijsko-muzejska dejavnost, 
namenjena kulturnemu turizmu, vinoteka in knjižnica. 

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

DVOREC ZGORNJA POLSKAVA 

Foto: Borut Brumec 
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V Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica v sklopu 
kuharskega projekta Človek jé, kar jè pod taktirko 
francoskega kuharskega mojstra pripravljali pisane makrone 
14. februarja je iz kuhinje bistriškega gradu zadišalo po 
pisanih makronih. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v 
sklopu kuharskega projekta Človek jé, kar jè pripravil 
kuharski tečaj peke barvitih petičnih pariških priboljškov. 
Recept je z udeleženkami delavnice tokrat delil priznani 
francoski kuharski mojster Naser Gashi. 

V Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica se trudijo 
spodbujati kulturo na več ravneh. »Kultura ni zgolj 
umetnost, glasba, razstave, torej nekaj, kar lahko tipamo. V 
bistriškem zavodu za kulturo skozi kulinariko gojimo tudi 
kuharsko umetnost,« je pojasnila Herta Žagar, direktorica 
zavoda. »Kuhinja ne pomeni le prostora, v katerem 
pripravljamo hrano,« nadaljuje Žagarjeva, »temveč ima 
mnogo širši pomen. Z njo lahko opredelimo tudi kuharsko 
umetnost.« 
V zavodu želijo združiti moderno kuharsko umetnost s 
pridihom meščanske slovenske kuhinje. Tako s kuharskimi 
delavnicami ustvarjajo dve vzporedni zgodbi. Že več let v 
grajski kuhinji prirejajo različne kuharske delavnice, letos 

pa so zagnali projekt Človek jé, kar jè, v sklopu katerega 
bodo s pomočjo kulinarike okušali Slovenijo. »S kuharskimi 
delavnicami smo intenzivno pričeli v veselem decembru. 
Bile so odlično obiskane. V sklopu kulinaričnega projekta 
Človek jé, kar jè bomo pripravljali jedi iz domače kuhinje, v 
katero se najraje vrnemo, prav tako se bomo spogledovali z 
moderno kuhinjo in šli v korak s časom,« je o namenu 
kuharskih delavnic povedala vodja projekta Aleška Kvas. 
Za začetek kulinaričnega potepanja so izbrali francosko 
sladico, ki je osvojila tako rekoč ves svet – pod vodstvom 
mojstra Naserja Gashija so pripravljali pisane makrone. V 
peturnem druženju so pripravili rdeče makrone z malinovo 
kremo in kavne makrone s karamelnim nadevom. 
»Macarons so popularni povsod. Od Pariza do Tokia, 
Züricha, Budimpešte, Sarajeva, Istanbula, Dubaja, Moskve 
in Tajske. Ta majhna sladica premera štirih centimetrov s 
krhko zunanjostjo in mehko notranjostjo, narejena iz 
beljakov, mandljev in sladkorja, je nastala v srednjem veku. 
Prvi so bili narejeni v beneških samostanih. V času 
renesanse so prišli v Francijo in po letu 1800 so slaščičarji 
pričeli dva piškota lepiti skupaj s kremo ganache. Tako so 
dobili obliko, kakršno poznamo danes,« izvor makronov 
razlaga Gashi, ki v Sloveniji to sladico pripravlja že od leta 
2005. Čeprav ta imenitna sladica ne vsebuje veliko sestavin, 
priprava ni tako preprosta, kot bi morda mislili, o čemer so 
se lahko prepričale tudi udeleženke kuharske delavnice. Na 
poti do popolnega makrona, ki je krhek in se topi v ustih, 
lahko kuhar naleti na mnoge nepričakovane prepreke. Na te 
je udeleženke delavnice opozoril Gashi. »To sladico bi 
najbolje opisal z besedami ene izmed strank, ki jih je prvič 
poskusila,« pravi Gashi, »za na prvi pogled sramežljivo 
zunanjostjo se skriva božanski, čaroben okus, poln 
presenečenja.« 

Ta čaroben okus so odkrivale tudi udeleženke delavnice v 
grajski kuhinji. Vse so pohvalile kuharsko delavnico. »Z 
delavnico sem bila zadovoljna, saj sem se naučila 
zakonitosti in majhnih trikov, ki jih moraš upoštevati pri 
izdelavi slaščice. Izdelave makronov sem se lotila tudi 
doma, že kar naslednji dan. Prvič mi niso povsem uspeli, 
ampak ne bom obupala in bom poskusila znova,« je 
povedala Vladka Hajšek, ena izmed udeleženk delavnice. 
Tudi Barbara Kuhl je vesela, da se lahko pohvali, da zna 
pripraviti to popularno slaščico. Čeprav Marta Čretnik 
prisega na tradicionalno kuhinjo, se je vseeno odločila 
preizkusiti v pripravi moderne sladice. »Rada poskusim kaj 
novega, vedno pa se najraje vračam h klasiki, kot so potice,« 
je povedala Čretnikova. S prijetnim vzdušjem grajske 
kuhinje so bile zadovoljne tako udeleženke kot tudi kuharski 
mojster Gashi: »Bilo je fantastično, sproščeno, delavno in 
zabavno. Udeleženke so aktivno sodelovale in eno vrsto 
makronov naredile kar same. Lahko rečem, da so bili 
nebeški.« 

Jasmina Završnik, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 

Nebeški makroni prevzeli tudi 
Bistričanke 
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OKUSIMO PREKMURJE 
V grajski kuhinji bo zadišalo po Prekmurju, saj bomo prip-
ravljali najbolj znano sladico Slovenije z zaščitenim geo-
grafskim poreklom, prekmursko gibanico. Ta se je razvila iz 
starih prekmurskih pogač in pod vplivi, ki so jih v Prekmur-
je prinašali poljski delavci iz sosednje Hrvaške. Pripravo bo 
prikazala prekmurska gospodinja Anica Tibavt.  
Delavnica bo v petek, 21. marca, začetek ob 16. uri. Cena za 
udeležbo na delavnici je 20 evrov. 
 

   
 

VELIKONOČNI ČAS 
Po tradiciji so v velikonočni košari vedno šunka, pisana jaj-
ca, vino, hren, potica ali rozinka, kruh. Za uvod v praznik 
bomo v gradu 4. aprila pripravili del velikonočne pojedine. 
Pekli bomo šunko v testu, pehtranovo potico, z najmlajšimi 
kuharji bomo pripravljali velikonočne kvašene zajčke.  
Začeli bomo ob 16. uri. Cena kuharske delavnice za odrasle 
je 15, za otroke pa pet evrov. 
 

 
  

 

KUHINJA S PRIDIHOM MEDITERANA: IZ 
BISTRICE V BISTRICO 
Ustvarjali bomo s primorskim kuharskim mojstrom Rihar-
dom Bašem, ki bo predaval o pripravi rib, morskih sadežev 
in kombiniranju hrane. Naučili se bomo očistiti sardele, 
kako uporabljamo slane ribe in glavonožce v kulinariki, 
kako pravilno skuhati rižoto, brodet in domačo polento. 
Jedilnik bomo zaokrožili s sladico. 
Mediteranska delavnica bo potekala 25. aprila, začetek ob 
16. uri, cena udeležbe je 20 evrov. 

  

 
 

ŠTRUKLJI MOJE BABICE 
Štruklji so prav gotovo ena najbolj značilnih starih sloven-
skih jedi, saj jih v različnih izvedbah poznajo v vseh sloven-
skih pokrajinah in gastronomskih regijah. Pripravljali bomo 
skutne štruklje, ajdove štruklje z orehi in manj znane štruk-
lje moje babice – štruklje v juhi, ki jih bo predstavila babica 
Marija. 
Delavnica bo v petek, 16. maja, ob 16. uri, cena delavnice je 
15 evrov. 
 

  

  
 
Prijave na kuharske delavnice Človek jè, kar jé, sprejema-
mo: v sprejemni pisarni Bistriškega gradu, na e-poštni nas-
lov vodniki@zavod-ksb.si ali po telefonu na telefonski šte-
vilki 040 210 076 (Aleška). Plačilo ob prijavi; delavnice 
bodo izvedene le ob zadostnem številu prijav. 

Kuharske delavnice Človek jè, kar jé 
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Na naši šoli smo letošnji slovenski kulturni praznik obeležili 
s proslavo, drugačno kot običajno. V vlogi povezovalcev 
prireditve sta se dobro predstavila Karolina Tušek in Lan 
Vidmar. Slavnostna govornika sta bila ravnateljica Sonja 
Arbeiter in župan občine Ivan Žagar. Podelili smo 
Prešernove nagrade 2. osnovne šole učencem, ki so se v tem 
šolskem letu na kulturnem področju še posebej izkazali. 
Nagrajeni mladi turistični vodniki za izvirno vodenje po 
naravnih znamenitostih domačega okolja pod mentorstvom 
Milanke Dobnikar in Karmen Kešina so Ema Čuden, Anže 
Flis, Oskar Kleindienst, Anže Lešnik, Mija Pipenbaher in 
Matej Sever. Na področju fotografije pa so priznanja prejeli 
Hana Bečirović Novak, Hana Brumec, Juš Pešak, Amadej 
Pristovnik, Primož Pipenbaher, Ana Pučnik, Urban 
Zagoršek, njihova mentorica Karmen Kešina. 
Po uradnem delu je sledil več kot odličen koncert Big Banda 
Slovenske vojske pod vodstvom zabavnega dirigenta 
Rudolfa Strnada. Všeč nam je bilo tudi, ko so se orkestru na 
odru pridružile še učiteljice in nato še učenke. Glasbeniki 
Big Banda Slovenske vojske so nam na zanimiv in svojstven 
način predstavili glasbo skozi čas. Zbrani v šolski 
telovadnici so stoje in s petjem ter glasnim ploskanjem 
spremljali koncert. Vsi smo bili navdušeni in kar neradi smo 
se poslovili. Lepo je bilo.  

Leonora Prestreši, 7. a, novinarski krožek 

Na 2. osnovni šoli slovenski kulturni 
praznik počastili z Big Bandom 
Slovenske vojske 
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Srednja šola Slovenska Bistrica letos obeležuje 15-letnico 
delovanja in to je dobra priložnost, da jih obiščemo, saj se v 
njihovi hiši skorajda vsak dan dogaja kaj novega. 

Odprta šola 
Šola je v letih svojega delovanja postala pomembno 
izobraževalno in kulturno središče v okolju. Dijake lahko 
srečate na mestnem trgu, ko nam zapojejo, zaigrajo ali 
zaplešejo, predstavljajo svoje projekte, nastopajo na 
prireditvah. Srečate jih lahko v Impolovem raziskovalnem 
centru, na Pohorju, v učnem centru v Modražah, ob potokih 
in drugod, ko eksperimentirajo, raziskujejo, krotijo japonski 
dresnik ali čistijo okolico. Udeležujejo se številnih 
tekmovanjih po Sloveniji, sodelujejo z več raziskovalnimi 
ustanovami, odzivajo se na številne razpise in pogosto 
sežejo po najvišjih dosežkih in uvrstitvah.  
Razvijanje evropske dimenzije šole je ena njenih 
pomembnih primerjalnih prednosti. V različnih projektih in 
izmenjavah sodelujejo s Španijo, Francijo, Škotsko, Poljsko, 
Nemčijo, Italijo, Madžarsko, Slovaško … Prvi teden v aprilu 
bodo gostili sto gostov iz štirih evropskih držav.  
V pestrem celotedenskem dogajanju si bomo lahko ogledali 
skupno razstavo njihovih stvaritev v gradu in prisluhnili 
mednarodnemu koncertu. Pred dnevi je bila skupine dijakov 
povabljena v Evropski parlament s Strasbourg, saj so med 

srednješolci izkazali najboljše poznavanje Evropske unije. 

In še bi lahko naštevali … 

Izobraževalni programi 
Na šoli je 480 dijakov, pretežno gimnazijcev. Na 
informativnem dnevu je bil spet izkazan interes za 
gimnazijsko šolanje. Če bo število prijavljenih učencev v 
aprilu občutneje preseglo število razpisanih mest, bodo ob 
soglasju ministrstva za šolstvo razpisali dodatni oddelek. 
Vpis v ekonomske programe je zadnja leta občutno upadel 
in zato bodo v prihodnje ekonomski poklici spet bolj iskani. 
Dokaj splošen program ekonomski tehnik, poleg gimnazije, 
tudi dobro pripravlja za nadaljnji študij na različnih smereh; 
v prihodnosti pa bodo ekonomska znanja in podjetniške 
veščine še bolj pomembne, saj bodo zaposlitve v večji meri 
projektnega značaja, pomembna bo samoiniciativnost. 

Visoki učni dosežki 
Vedno znova se izkazuje, da jih imajo. To ni samo interna 
ocena, to potrjujejo tudi primerjalni podatki. Zadnje dni smo 
lahko prebirali precej polemične razprave o objavljenih 
rezultatih lanskoletne splošne mature vseh slovenskih 
gimnazij. Kako jih komentirajo na šoli? 
»Dejavniki učne uspešnosti so kompleksni. Vključujejo 
dejavnike na strani dijakov (npr. učne navade, sposobnosti, 
socialno-kulturne razmere ožjega okolja, učne specifičnosti 
pri dijakih …) in dejavnike na strani šole (npr. v kakšni 
klima poteka šolsko delo, stopnja strokovnosti, zavzetosti in 
podpore učiteljev, dodatna ponudba šole, pogoji dela …). 
Kakovost šole se res ne odraža zgolj v enem parcialnem 
kvantitativnem podatku, kot se je zgodilo v primeru objave 
lanskoletnih maturitetnih rezultatov. Še manj primerno je 
oblikovanje »rang lestvice«, še posebej pri tako majhnih 
razlikah med šolami (med prvimi dvajsetimi je približno pet 
odstotkov razlike). 
Mi smo seveda visoke uvrstitve veseli. Vendar to ni 
zadosten pokazatelj celovite kakovosti dela neke šole. 
Pomembni so tudi naslednji podatki: 
-kolikšno predznanje imajo učenci, ki se na šolo vpišejo 
(koliko so dijaki med šolanjem napredovali); 
-kakšna je prehodnost dijakov (koliko od vpisanih šolanje 
tudi uspešno zaključi); 
-poleg deleža uspešnih dijakov je pomembno tudi število 
doseženih točk na maturi; 
-kaj lahko dijaki poleg usvajanja znanja na šoli še počnejo 
(katere interese lahko razvijajo); 

Postanek na Srednji šoli Slovenska 
Bistrica 

Za šolsko leto 2014/2015 razpisujejo naslednje 
izobraževalne programe: 
-gimnazija (4-letni splošnoizobraževalni program, 60 mest) 
-ekonomski tehnik (4-letni strokovni program, 54 mest) 

-ekonomski tehnik – poklicno tehniški program (2-letni, 26 
mest) 
-trgovec (3-letni poklicni program, 26 mest). 

Srednja šola Slovenska Bistrica 
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Šola v naravi v CŠOD Škorpijon, Sv. Duh na Ostrem vrhu, 
20.–24. januar 
Naše popotovanje se je uspešno zaključilo. Učenci in učitelji 
PP in OŠPP (5., 6. razred) smo skupaj preživeli pet 
nepozabnih dni; doživeli smo marsikaj, se spoznali v 
drugačni luči in se trudili slediti ciljem, ki smo si jih 
zastavili pred odhodom. Ob pomoči predanega osebja doma 

nam je  prepričani smo  to tudi uspelo. 
V ponedeljek smo se poslovili od staršev in se z avtobusom 
pogumno odpravili na pot. Ob prihodu v dom smo 
raztovorili prtljago, se razporedili po sobah in se urili v 
postiljanju postelj in zlaganju oblačil ter se predali 
poslušanju navodil, pravil in drugih obveznosti, ki nam jih je 
predstavil učitelj Vindi, s katerim smo se popoldne odpravili 
na daljši pohod proti Žavcarjevem vrhu. Med pohodom smo 
čas izkoristili za medsebojno spoznavanje in pogovore ter se 
spopadali s svojimi strahovi in odpori. Pot, katere del smo si 
osvetljevali tudi z lučkami, kar je bila svojevrstna avantura, 
smo uspešno premagali. Spoznali smo nekatere naravne 
značilnosti Kozjaka, način gradnje hiš ipd. V naslednjih 
dnevih smo se s prijaznimi učitelji (Beno, Vindi, Jasmina, 
Zvone) udeležili marsikatere dejavnosti: ogledali smo si 
slovensko-avstrijsko mejo, se učili o planetih, si ogledovali 
zvezde, se učili, kako s kresilom zanetiti ogenj, se predajali 
ustvarjalnim dejavnostim, športnim spretnostim, veliko 

plesali, peli in še veliko več. Predvsem smo se veliko učili o 
stvareh, ki so v življenju pomembne, širili svoje miselne 
horizonte in spoznavali, da nam je še vedno veliko stvari 
nepoznanih. Učitelji smo dobili kar nekaj idej, kako 
nekatere vsebine vključiti v program, ki ga izvajamo v šoli. 
Največji vtis je na nas naredilo jahanje konj. Spoznali smo 
te prečudovite živali, z njimi vzpostavljali stik, se umirjali, 
pred ježo smo jih očistili in uredili, se tudi nasmejali in ob 
jahanju premagovali strahove. Med ježo smo izvajali 
različne vaje za ravnotežje in se pod vodstvom učiteljev 
preizkusili v vodenju konja. V šoli v naravi smo redno 
skrbeli za čistočo svojih sob, pometali prostore doma ter 
krepili občutek solidarnosti in soudeleženosti med vsemi 
nami. 

Ustvaril se je ekipni duh, ko smo 
imeli občutek, da so besede odveč, 
vsak je vedel, kaj mora storiti. 
Odzivi tamkajšnjih delavcev in 
vodje CŠOD Škorpijon, gospe Mori, 
na nas, ki bi naj bili posebni, so bili 
zelo pozitivni, nekakšno 
spoštovanje do nas vseh se je 
vzpostavilo – učitelji smo brez 
nepotrebne prepotentnosti preprosto 
vedeli, da delamo dobro, učenci pa 
so se prepoznali v svojih 
medsebojno povezujočih vlogah, ki 
so naredile na tamkajšnje zaposlene 
močen vtis. Vse to se najbrž skriva 
pod besedo zaupanje. Zaupanje kot 
odnos do drugega in naravnanost do 
sveta. Prepričani smo, da je 
nalezljivo. Kot tudi občutek ponosa, 
da si Minka. 

Učenci in učitelji OŠ Minke Namestnik - Sonje 

Kaj smo delali v šoli v naravi? 

-ali je pouk tradicionalno ali procesno naravnan (katere 
vseživljenjske kompetence dijakov razvijajo); 
-kolikšna je podpora nadarjenim dijakom in dijakom s 
posebnimi potrebami … 
In na koncu, kolikšen je delež uspešnih dijakov na maturi. 
Res pa je, da se v teh rezultatih pomemben del zgoraj 
naštetih procesov vendarle odraža. 
Za celovit prikaz kakovosti dela šole so torej pomembni 
kvantitativni podatki od vstopa v šolo do mature in še bolj 
kakovost učno-vzgojnih in razvojnih procesov. Težava je, 
ker je slednje težko meriti in tako primerjalne prednosti 
ustrezno prikazati. 

Kaj lahko rečemo za Srednjo šolo Slovenska Bistrica? Naši 
dijaki dosegajo pomemben napredek, prehodnost je zelo 
visoka, učni in drugi dosežki tudi, kar nas zelo veseli. Nas 
pa včasih žalosti, ko slišimo za »nasvete« kakemu učencu, 
da ima predobre ocene, da bi šel na bistriško gimnazijo, ali 
da se je v program ekonomski tehnik nespametno vpisati. 
Takšni površni odzivi ne koristijo učencem, niti šoli, so pa 
na srečo redki. V veliki meri smo deležni sodelovanja, 
podpore in zaupanja staršev in lokalnega okolja. To je 
pomembna podpora našim prizadevanjem, četudi v vseh 
elementih nismo vedno prvi. Za tako šolo, kot je naša, je to 
še posebej pomembno, ker se vanjo ne vpisujejo zgolj dijaki 
z najvišjimi dosežki (čeprav je veliko takih). Se pa ti dijaki 
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V Knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici so 
pripravili prireditev v spomin na nekdaj uspešno tovarno 
TAM in v okviru te projekcijo dokumentarnega filma Umrli 
gigant scenarista in režiserja Bojana Laboviča. Film je nastal 
v produkciji Studia Legen in RTV Slovenije in se danes 
hrani v domoznanski zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor. 
V prvem delu je bila predstavljena zgodovina tovarne, od 
ustanovitve do propada, z razlago in s prikazom 
fotografskega gradiva, ki je dostopno na spletnem portalu 
Kamra.si, nato je sledila projekcija dokumentarnega filma. 
Film Umrli gigant skozi pripovedi nekdaj zaposlenih 
delavcev prikazuje nekdaj cvetoč, danes propadli tovarniški 
kolos, tovarno, ki je neizbrisljivo zaznamovala mesto in 
življenjske zgodbe družin in posameznikov.  

Projekcija dokumentarnega filma Umrli gigant 

UTRINKI S PRIREDITEV KNJIŽNICE 
JOSIPA VOŠNJAKA 

Na literarnem večeru smo 19. februarja v bistriški knjižnici 
gostili varuhinjo človekovih pravic, Vlasto Nussdorfer. 
Pogovor z gostjo je vodila Mojca Plaznik, ki je zanjo 
pripravila nekaj zanimivih vprašanj. 
Vlasta Nussdorfer je predavateljica, publicistka, pisateljica 
in humanitarka, ki je v okviru Društva državnih tožilcev leta 
2003 dala pobudo za ustanovitev Belega obroča Slovenije, 
društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Ustanovila je tudi 
dva sklada, Plamen dobrote in Hipokrat. Njena bibliografija 
je izjemno bogata, v zadnjih devetih letih je napisala devet 
knjig, katerih izkupiček je šel v dobrodelne namene. 
Tokrat je predstavila knjigo Obstaja pot, deseto knjigo ob 
desetletnici Belega obroča Slovenije, od katere celoten 
honorar je namenila Belemu obroču. V knjigi so zbrana 

njena razmišljanja, razdeljena po različnih tematikah - 
medčloveški odnosi, mladostništvo, nasilje, gospodarska 
kriza in pravo. Beseda je nanesla tudi na njeno funkcijo 
varuhinje človekovih pravic in povedala je marsikatero 
zanimivost. Gostja je s svojo pozitivnostjo in nesebičnostjo 
do zadnjega kotička napolnila prireditveni prostor in 
obiskovalci so se radi z vprašanji in mnenji vključili v 
pogovor.  

Vlasta Nussdorfer v Knjižnici Josipa Vošnjaka v 
Slovenski Bistrici 

V sklopu Vošnjakovega leta kulture se je v knjižnici v 
Slovenski Bistrici odvila posebna dramska izvedba 
Jurčičevega najodmevnejšega dela, Desetega brata. Vošnjak 
je bil na področju političnega delovanja tesno povezan z 
Jurčičem, kar ga je postavilo v ospredje mladoslovencev. 
Prvi slovenski roman Deseti brat je bil tokrat v bistriški 
knjižnici predstavljen malo drugače. Dramski igralec Anatol  
Štern je doživeto in na svojevrsten način recitiral satirično 
prepesnitev Jurčičevega romana. 

Pesnik Ivan Rob se je iz romana po 
skoraj sto letih po njegovem 
nastanku pošalil in ga prepesnil v 
sodobno, prijazno smešno obliko, z 
obilo lahkotnih in neizčrpnih 
domislic. Prilagodil ga je 
družbenim razmeram z začetka 
druge svetovne vojne, v njem pa se 
spomnimo dveh velikih Slovencev, 
Josipa Jurčiča in Ivana Roba, dveh 
mož, ki sta se borila za slovenstvo. 

V SKLOPU VOŠNJAKOVEGA LETA 
KULTURE 

Deseti brat v izvedbi dramskega igralca Anatola Šterna 

Šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije 
Izrazi.se se je pričela odvijati tudi v Knjižnici Josipa Voš-
njaka v Slovenski Bistrici in bo potekala vse do poletnih 
mesecev. 
Igralska šola se izvaja v organizaciji Mariborske knjižnice, 
Univerzitetne knjižnice Maribor in Knjižnice Josipa Vošnja-
ka Slovenska Bistrica. 
Predavanja so namenjena vsem, ki želijo razvijati svoje 
igralske potenciale ali se želijo zgolj znebiti treme pred jav-
nim nastopanjem ali izboljšati medsebojno komunikacijo. 

Šolo izvaja dramski igralec Iztok Bevk, ki je v Mariboru 
ustanovil gledališče Kavazu, pred dvema letoma pa tudi štu-
dentsko gledališko skupino Univerze v Mariboru. Deluje kot 
trener za ustvarjanje pristnih medosebnih odnosov, vodenje 
in komunikacijo. Namen 
šole je udeležencem omo-
gočiti, da s pomočjo trenin-
ga igre raziskujejo, spozna-
vajo in razvijajo svoje 
potenciale na področju izra-
žanja lastnih čustev in 
ustvarjajo iskren, samosvoj 
izraz odnosa do sebe in sve-
ta.  

V KNJIŽNICI POTEKA: 

Igralska šola Izrazi.si 
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V Knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici razstavlja 
mlada nadarjena umetnica Andreja Repnik. Andrejo likovno 
ustvarjanje spremlja že od malih nog, vendar izobraževanja 
nikoli ni nadaljevala v tej smeri. Ustvarja v različnih 
likovnih tehnikah in z raznolikimi materiali. Največ 
pozornosti posveča risbi. 
Andreja poleg likovnega ustvarjanja piše tudi poezijo. Njene 
pesmi se mnogokrat navezujejo na njena likovna dela. V 
marcu se bo s poezijo predstavila na literarnem večeru v 
Knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. 

Nakit Marijane Počanić z Raven na Koroškem je prav 
poseben, nevsakdanji nakit, izdelan s tehniko klekljanja. 
Nakit, ki ga mojstrsko izdeluje Marija Pličanić, so prstani, 
uhani in ogrlice. Umetnica 
je članica Društva 
klekljaric Koroške, sekcije 
Lipa Ravne. Pred 16 leti 
je začela obiskovati tečaj 
klekljanja, ki ga je vodila 
Marija Apohal, rojena v 
Železnikih, kjer so čipke 
doma. V sekciji deluje 13 
žensk, ki se srečujejo 
enkrat tedensko pod 
vodstvom Rezke Kordež, 
ki je tudi učiteljica 
klekljanja. Vsako leto ob 

božičnih praznikih pripravijo razstavo izdelkov članic 
sekcije, kjer na ogled postavijo svoje mojstrovine. Sicer pa 
je Društvo klekljaric Koroške zelo številno in 
aktivno. Marijana Počanić na prodajni razstavi klekljan 
nakit predstavlja do 12. marca  

Razstava likovnih del Andreje Repnik 

Nakit Marijane Počanić 

Ure pravljic v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica 
potekajo že vrsto let in so ena od dejavnosti, ki jo 
najpogosteje obiskujejo predšolski otroci in učenci prve 
triade osnovne šole. Tudi v šolskem letu 2013/14 pravljične 
urice v Pionirski knjižnici potekajo od oktobra do marca, 
vsak četrtek od 16.30 do 17.30. V tem obdobju smo že 
uveljavljenim pravljičnim uricam vsak tretji četrtek v 
mesecu dodali še mavrično pravljično jogo, ki jo vodi 
Adriana Dellapicca Vučer. Otroci tako na zabaven način, 
skozi gibalno igro in pravljice prejemajo pozitiven vpliv 
okolja, ki je pomemben za nadaljnje zdravo in pozitivno 
življenje brez stresa. 

V PIONIRSKI KNJIŽNICI: 
Pravljične urice v Pionirski knjižnici Slovenska 
Bistrica  

 13. marca 2014 ob 18.00: JAPONSKA 
Potopisno predavanje o Japonski. Popotnik Tomaž Hožič bo 
skozi tri letne čase predstavil utrip nekaj najbolj poznanih 
japonskih mest. 

 17. marca 2014 ob 18.30: PALEOPREHRANA 
Marko Roblek, vitez dobrega teka, zagovornik bosonogega 
teka in paleolog, bo predstavil način prehranjevanja, 

kakršnega so ga poznali v paleolitiku. Gre za prehrano, ki se 
izogiba predelani hrani in žitom ter temelji na hrani, ki je 
užitna tudi surova. 
 

 20. marca 2014 ob 18.00: LITERARNI VEČER 
Z ANDREJO REPNIK 

 27. marca 2014: NARAVNO 
SAMOZDRAVLJENJE – IZ TEORIJE V 
PRAKSO 

NAPOVEDUJEMO 
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Bibliopedagoške ure so ene od dejavnosti za mlade, ki jih 
ponujamo svojim uporabnikom skozi vse leto. So skupinski 
obiski, ki jih vzgojitelji in učitelji predhodno najavijo. Upoš-
tevamo njihove želje in interese, k vsaki uri posebej pa 
dodamo še kanček svoje strokovnosti in ustvarjalnosti. 
Februarja smo v sklopu dejavnosti bibliopedagoških ur gos-
tili učence Osnovne šole Minke Namestnik - Sonje iz Slo-
venske Bistrice. Pionirsko knjižnico so učenci s posebnimi 
potrebami obiskali z namenom, da spoznajo naše prostore in 
gradivo, hkrati pa smo ob tej priložnosti obeležili 40. oblet-
nico Ingoličeve bralne značke. Zanje smo pripravili pravljič-
ni program z zgodbo iz Ingoličeve knjige Rokove zgodbice 
– Vedno lačna pikapolonica. Učenci in njihovi spremljevalci 
so po pripovedni in pevski izvedbi uživali tudi v ustvarjalni 
delavnici, kjer si je ob pomoči knjižničark in učiteljev vsak 
otrok zase izdelal hranilnik v obliki pikapolonice. 
V sklopu bibliopedagoških ur že vrsto let izvajamo projekt 
Rastem s knjigo za sedmošolce 13 osnovnih šol. Ob teh obi-
skih učencem in njihovim mentorjem predstavimo ponudbo 
in dejavnosti Knjižnice Josipa Vošnjaka, knjižnična pravila, 
dolžnosti in pravice uporabnikov in knjižnice, možnost vra-
čila gradiva z uporabo knjigomata, predstavitev in poskusno 
iskanje gradiva s pomočjo programa Cobiss/Opac. Temu 
sledi še predstavitev knjige, avtorja in ilustratorja, kratka 
vsebina z ogledom filma, ki ga vsako leto v okviru projekta 
Rastem s knjigo za osnovnošolce pripravi ministrstvo za 
kulturo. Temu sledi »hitro branje« knjige, da učenci začutijo 

pestrost vsebine in bogastvo slovenskega jezika. Mnogim je 
to dobra popotnica za nadaljnje branje, hkrati pa tudi ena 
izmed poti, po kateri se mnogi radi vračajo med knjige.  
Leta 2013 je bibliopedagoške ure obiskalo 976 obiskoval-
cev. 
 
 

Slika 1: :  
Bibliopedagoška ura z učenci 
OŠ Minke Namestnik - Sonje  
 

Slika 2: 
Učenci OŠ Tinje v okviru 
projekta Rastem s knjigo na 
obisku v knjižnici 

Bibliopedagoško delo v pionirski 
knjižnici 
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Namen ustanovitve 
Društvo Bistriški škrat je bilo ustanovljeno z 
namenom, ki ga pojasnita že njegova 
poslanstvo (kakovostno preživljanje prostega 
časa vseh generacij, otrok, mladine in staršev, 
v mestu in občini Slovenska Bistrica) in 
vizija (v očeh vsakega otroka prižgati iskrico 
navdušenja). 

Ustanovitev 
Uradno je bilo društvo ustanovljeno v začetku februarja 
2014, priprave na ustanovitev pa so se začele že v drugi 
polovici minulega leta. 
Že nekaj let sem razmišljala o tem, kako bi z ustvarjalnostjo 
posameznikov obogatili preživljanje prostega časa v mestu 
in občini Slovenska Bistrica. Zlatko, Nastja, Rebeka in jaz 
smo staknili glave in porodila se nam je ideja o ustanovitvi 
društva. Zdelo se nam je pomembno, da vsem ponudimo 
možnost sodelovati na ustvarjalnih delavnicah raznolikih 
vsebin, kjer se bodo lahko družile vse generacije. Prav tako 
je sodelovanje z društvom priložnost, da lahko ljudje s 
svojim delom in idejami pripomorejo k lepo urejenemu 
okolju, v katerem živimo. S svojim delovanjem želimo 
razvijati ustvarjalnost in prispevati k vzgoji in izobraževanju 
na območju celotne občine. Ena izmed nalog našega društva 

je tudi spodbujati pripadnost svojemu kraju in občini pri 
otrocih, mladini in tudi odraslih.  
Pri realizaciji naše ideje je pomagala Danica Sagadin 
Leskovar, mag., ki je pokazala pripravljenost sodelovati in 
nam je pomagala pri registraciji društva in organizaciji 
prireditve. 
Članstvo 
V društvo se lahko včlanijo vsi, od otrok do odraslih. Več 
nas bo, lepše se bomo imeli, poleg tega bomo svoj prosti čas 
preživljali ustvarjalno. 
Članarina: prispevek za letno članarino za odrasle znaša 12 
evrov, vsem otrokom do dopolnjenega 18. leta pa članarino 
podarja društvo, torej prispevka zanje ni. Ugodnosti za 
člane: popust pri udeležbi na ustvarjalnih delavnicah, 
škratovem letnem izletu idr. Sicer pa vas bo škrat obveščal o 
dodatnih ugodnostih, ki jih pripravljamo za vse člane. 
Vabljeni v čim večjem številu. 
Prireditve v letu 2014 
V tem letu načrtujemo več dogodkov, medtem ko smo že 
gostili lutkovno predstavo Čebelica Debelica, ki jo je ob 
uradni otvoritvi društvo podarilo vsem otrokom, 25. 
februarja je potekala ustvarjalna delavnica Copati iz 
polstenja, 2. marca smo gostili predavanje Potuj kot 
prostovoljec. Aprila bomo na manjšem območju 
blokovskega naselja v Slovenski Bistrici sadili okrasno 
zelenje in drevesa. Med šolskimi počitnicami, konec 
avgusta, bomo za vse otroke pripravili škratove poletne 
ustvarjalne delavnice, jeseni škratov letni izlet in še mnogo 
zanimivega, kar pa naj ostane še skrivnost, bomo pa vse 
dogodke sproti objavljali v medijih. 

Tatjana Brumec, predsednica Društva staršev, otrok in mladine 
Bistriški škrat 

Ustanovitev Društva staršev, otrok in 
mladine Bistriški škrat Slovenska 
Bistrica 
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Kri lahko darujete tudi vsak torek od 7. ure do 17.30 in četr-
tek od 7. do 11. ure v Centru za transfuzijsko medicino Uni-
verzitetnega kliničnega centra Maribor. 
Vsi ljudje smo potencialni darovalci in prejemniki krvi! 
Pridružite se veliki družini krvodajalk in krvodajalcev v Slo-
veniji. Zahvala bo občutek, da ste pomagali rešiti človeška 
življenja in ljudem ozdraveti. 
Kdo lahko daruje kri? 
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo vsaj 50 kg. Zača-
sno se odsvetuje odvzem krvi nekaterim rizičnim skupinam, 
npr.: odvisnikom od alkohola in drugih prepovedanih drog. 
Kri mora biti varna za tistega, ki jo bo prejel. Ženske lahko 
darujejo kri vsake štiri, moški pa vsake tri mesece. Na krvo-

dajalsko akcijo ni treba priti tešč; priporoča se zaužitje 
nemastnega obroka, npr.: kruh z marmelado, čaj, sadni sok. 
Kaj še izvemo ob odvzemu krvi?  
Vsakega krvodajalca testirajo na povzročitelje hepatitisa in 

nekaterih spolno prenosljivih bolezni (HIV, sifilis). 

 
Reši življenje – daruj kri! 

 
Vabljeni. Skupaj rešujmo življenja. 

Območno združenje Slovenska Bistrica 

Koledar rednih krvodajalskih akcij 
od marca do decembra 2014 

Tinje v domu krajanov in gasilcev sreda, 26. marec 

Šmartno Na Pohorju  v osnovni šoli sreda, 2. april 

Poljčane v osnovni šoli sreda, 30. april 

Slovenska Bistrica  v gasilskem domu petek, 16. maj 

Slovenska Bistrica v gasilskem domu sreda, 21. maj 

Slovenska Bistrica v gasilskem domu petek, 23. maj 

Kebelj v osnovni šoli sreda, 11. junij 

Pragersko v osnovni šoli petek, 27. junij 

Slovenska vojska  v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor julij (ob torkih in četrtkih) 

Makole v osnovni šoli petek, 22. avgust 

Oplotnica v osnovni šoli petek, 12. september 

Slovenska Bistrica v gasilskem domu petek, 26. september 

Slovenska Bistrica v gasilskem domu sreda, 1. oktober 

Slovenska Bistrica v gasilskem domu petek, 3. oktober 

Poljčane v osnovni šoli petek, 7. november 

 v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor december (ob torkih in četrtkih) 



 

V Studenicah in na Zgornji Polskavi je 14. in 15. februarja 
potekalo srečanje ljudskih pevcev in godcev. Območna 
revija je bila že 16. po vrsti. V dveh dneh se je na odru 
zvrstilo 18 skupin iz bistriške, poljčanske in makolske 
občine. Prireditev sta povezovali Majda Veber in Bernarda 
Skrbiš, strokovna ocenjevalka je bila dr. Urša Šivic. 
Prireditev so finančno podprle vse tri občine, organizacija pa 
je bila tudi tokrat v rokah območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Alenka Milanovič 

Že 16. območna revija ljudskih 
pevcev in godcev 
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Glasbena šola Slovenska Bistrica je pripravila zanimivo 
prireditev. V petek, 21. februarja, so v dvorani šole izvedli 
koncert glasbenih družin, ki so ga poimenovali Nekoč in 
danes. Predstavili so se sedanji učenci skupaj s svojimi 
najbližjimi, starši, brati in sestrami. 

Koncert glasbenih družin  
Tomaž Ajd 

Karikatura: Uroš Čož 

Foto: Edi Grobler 

Foto: Aleš Kolar 
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Tokrat bomo nekaj besed namenili temu, kaj vse zaposleni v 
Javnem zavodu za šport Slovenska Bistrica delajo, da lahko 
uporabniki objekte uporabljajo nemoteno. 
Operativnih delavcev je šest, in sicer vodja operative, dva 
hišnika in tri čistilke. Njihovo delo je zahtevno, saj morajo 
biti objekti vedno čisti in pripravljeni za uporabo. 
Upravljamo s 3315 m2 pokritih športnih površin in 17.500 
m2 nepokritih površin, od tega je z umetnimi masami 
prevlečenih 9500 m2 površin, prava trava je na 8000 m2. Vsi 
ti objekti zahtevajo redno vzdrževanje in pripravo za 
treninge in tekme. 
Hišniki pripravljajo površine za treninge in tekme. Objekte 
urejajo primerno različnim vadbam. Za šolsko športno 
vzgojo, ki v večini poteka dopoldan, je potreben drugačen 
način priprave objektov kot za druge vadbe. Na objektih v 
upravljanju bistriškega javnega zavoda za šport šolsko 
športno vzgojo izvajajo štiri šole po svojih urnikih in 
uporabljajo vse površine. Šole vse spremembe napovedo in 
zato se lahko zavod na spremembe urnikov hitro odzove. 
Objekte je potrebno pripraviti za vsako uro športne vzgoje 
posebej, saj se programi po razredih zelo razlikujejo. 
Vse šole v občini na glavnem stadionu izvedejo atletske 
športne dneve, za kar je potrebna posebna priprava objektov. 
Po programu tekmovanj ŠŠD osnovnošolci opravijo 28 
tekmovanj v različnih športnih panogah in za vsako je 
potrebno objekte ustrezno pripraviti. Tekmovanja so na 
pokritih in nepokritih objektih. 
Ko govorimo o šolskih športnih tekmovanjih, je pomembno 
poudariti tudi to, da organiziramo tekmovanja na vseh 

ravneh  občinski, območni, regijski in državni. Največ 
nastopajočih je na medobčinskem atletskem tekmovanju in 
na šolski olimpijadi, ki jo organiziramo že več kot 30 let. 
Zahteve za izvedbo šolskih športnih tekmovanj so enake 
zahtevam panožnih športnih zvez. Tekmovališča je potrebno 
označiti po pravilih, pripraviti tribune in opremo, poskrbeti 
za varnost, uskladiti uporabo objektov po urnikih, zagotoviti 
sodnike in tehnično osebje – kar so kar naši hišniki. 
Popoldan na teh objektih poteka vadba članov društev in 
klubov in tudi za to je potrebno objekte ustrezno pripraviti 
(poteka vadba nogometa, atletike, kegljanja, odbojke, 
košarke, twirlinga, juda, boksa, fitnesa, tenisa, vadijo tudi 
alpinisti, gasilci, rekreativci in ostali). Zaposleni v zavodu za 
vse te panoge objekte težko pripravijo, zato zelo dobro 
sodelujemo z uporabniki in marsikaj opravimo skupaj, da 
lahko vse teče nemoteno. 
Poleg naštetega je potrebno odpravljati napake (žarnice, 
luči, straniščne školjke, ogledala, tuši, pipe, ventilatorji itd.). 
Naj pa na tem mestu dodamo, da nam primanjkuje parkirišč. 
Nepokrite površine z umetno podlago vzdržujemo po 
navodilih gradbenih in drugih izvajalcev, saj imamo za to 
najnovejšo opremo, glavno vzdrževanje pa vsako leto 
opravijo tudi izvajalci polaganja umetnih podlag. 
Najzahtevnejše je vzdrževanje naravnih površin na igriščih. 
V času intenzivne rasti trave, ki jo seveda pridno negujemo 
celo leto, moramo te površine redno kositi, da trava postane 
gostejša in uporabna za športno udejstvovanje. Z manjšo 

kosilnico je približno en hektar površine potrebno na točno 
določeno višino trave kositi na dva dni, za meddržavne 
tekme pa je priprava igrišč še bolj zahtevna. Dela je zares 
veliko. Priprava črt na nogometnem igrišču je res »prava 
umetnost«, delegati pa so zelo zahtevni, vendar nam uspeva. 
Izjemno pomembna je čistoča. Za vsakim uporabnikom 
nekaj ostane in za vsakim je potrebno počistiti. Vedno je 
dežurna vsaj ena čistilka, vse tri pa imajo nalogo vedno pred 
novimi uporabniki počistiti vse uporabljene površine. Ob 
tem ne gre zanemariti podatka, da je v naših objektih 21 
slačilnic, prav toliko tuširnic in 13 stranišč. Pobrati je 
potrebno vse smeti, ki jih pustijo gledalci in spremljevalci. 
Pozabiti ne smemo, da je največ tekem in prireditev ob 
sobotah in nedeljah in da morajo naši operativni delavci 
takrat delati največ, kar je težava, ki pa je tisti, ki se s takimi 
zadevami ne ukvarjajo, ne morejo razumeti. Plačevanje 
takega dela za zavod predstavlja finančno težavo. 
Organiziramo tudi prireditve, ki jih samo s svojimi ljudmi 
ne zmoremo, zato za pomoč prosimo uporabnike naših 
objektov (sodniki iz klubov, gasilci, trenerji iz klubov itd.). 
Takih prireditev, ki jim v zavodu pravimo velike prireditve, 
je na leto pet ali šest. Ena od teh je Bistriški tek, za 
organizacijo katerega potrebujemo 45 redarjev, pet delavcev 
v prijavnici, 15 tehničnih delavcev in varnostnike s policijo. 
Lani je Bistriški tek bil tudi olimpijski tek. 
Za to prireditev pa je ob zagotovitvi zadostnega števila ljudi 
potrebno urediti še marsikaj (elaborat zapore cest, izvedba 
zapore, obveščanje javnosti o zaporah, zavarovanje trase 
teka, meritve rezultatov, ki so kar zapletene, nabava priznanj 
in pokalov ter njihova podelitev, pa zagotovitev uradnega 
napovedovalca teka, ki pravzaprav vodi tek itd.). Upoštevati 
je treba, da so med nastopajočimi tudi otroci iz vrtca, kar 
varnostne zadeve še dodatno zaplete. 
Letos bo Bistriški tek v nedeljo, 13. aprila, in bo 
najverjetneje tudi tokrat olimpijski. Kategorije, razpored in 
trase prog bodo enaki kot lani, prav tako vsi teki (družinski 
tek in občinsko prvenstvo v štafeti). Lani je prvič teklo več 
kot tisoč nastopajočih, tako da letos vabimo vse, ki jih tek 
veseli, da se že zdaj odzovejo našemu vabilu in se teka 
udeležijo. 
Tek šteje tudi za štajersko-koroški pokal, katerega zaključek 
je vedno jeseni na Zgornji Polskavi pri Gostišču Golob, kjer 
se med seboj pomerijo tekači, ki imajo največ točk. 

 

Marjan Štimec, direktor Zavoda za Šport Slovenska Bistrica 

Naloge zavoda za šport pri 
organizaciji treningov in tekem na 
objektih, s katerimi upravlja zavod  



 




