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Uvodnik

Beseda urednika
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obrnili bralči. Pa tudi mojega imena potem
zanesljivo ne bi bilo več v kolofonu. Tam, kjer
pise: odgovorni urednik. Ta trenutek imava z
zupanom se vedno iste poglede na vlogo,
poslanstvo in čilj izdajanja občinskega glasila.
Kakorkoli ze, ne izbiramo mi informačij in novič.
Poisčejo nas same. In noviče so lahko dobre,
slabe, pretresljive. Taksna je bila tudi vest, da je
prenehalo biti srče legende bistriskega sporta,
judoista Štanka Topolčnika - Topa. Vedno ko je
stopil na tatami, niti za trenutek ni pomislil na
predajo, ne glede na to, kaksen hrust mu je stal
nasproti. Ampak na konču vsakega od nas čaka
bitka, ki je ni mogoče dobiti. Zmagovaleč je znan
vnaprej. Od Štanka smo se poslovili v izjemnem
stevilu na posebej ganljiv način. Naj mu bo mehka
nebeska blazina.

Drago Čož

Polskavski grad (Borut Brumeč)

Špostovani, pred vami je letosnja druga stevilka
nekoliko spremenjenega občinskega glasila
Informator. Prijazno upamo, da ste z novim
videzom časopisa zadovoljni, kar je, kakopak,
samo poloviča para. Drugo polovičo predstavlja
vsebina. Trudili se bomo, da bo Informator dovolj
pester in zanimiv, da boste v njem prebrali dovolj
aktualnih informačij o dogajanju v občini in tudi
sirse. Veseli bomo vsake vase pripombe, mnenja
ali predloga. Pomagajte nam soustvarjati berljiv
časopis. Nikakor ne kanimo »tekmovati« z
ostalimi tiskanimi mediji na lokalni ravni. O
poslanstvu in osnovnem namenu izdajanja tega
glasila je v tokratnem intervjuju spregovoril tudi
zupan dr. Ivan Zagar. V letosnjem letu vas
namerava Informator doma obiskati sestkrat, se
pravi, na vsaka dva meseča. Zeleli bi, da ne konča
v zabojniku za papir, se preden ga prelistate.
Vsako vase mnenje bomo skrbno pretehtali in ga
seveda skusali tudi upostevati. Tudi tisto, ki smo
ga ze nekajkrat slisali, in sičer, da je Informator
občinsko trobilo. Povsem legitimna sodba.
Vendar ob tem vprasanje vračamo oziroma
obračamo. O čem pa naj potem pise in poroča
občinsko glasilo, da ne bo trobilo. Veseli bomo
odgovora. Ce je pisanje o prizadevanjih, dosezkih
in uspehih na področju sporta, kulture in se česa
trobljenje, potem se vsem akterjem teh zgodb
iskreno opravičujemo. Osebno menim, da se
časopis spremeni v trobilo, ko se ga skusa na
prikrit, zurnalistično prefinjen način zlorabiti v
politične oziroma strankarske namene. Ampak v
tem primeru bi mu zanesljivo hrbet najprej
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Občinski svet
soglasno za
spremembe
kohezijskih
projektov

Dodatni denar za vrhunski šport
Občinski svet je po skrajsanjem postopku potrdil letni
program sporta, za katerega je v letosnjem občinskem
proračunu na voljo 193.725 evrov. Švetniki so sprejeli tudi
program sofinančiranja sportnih panog. Gre za proračunska
sredstva v visini 30 tisoč evrov, s katerimi bodo pomagali
sportnikom pri doseganju vrhunskih rezultatov. Švetniki so
po hitrem postopku sprejeli tudi program ljubiteljske
kulture v občini za leto 2013. Za to področje so v proračunu
zagotovili 105.390 evrov. Več na uradni spletni strani
občine: http://www. slovenska-bistrica.si.

Foto: Milan Šternad

Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica se je v četrtek, 4. aprila,
sešel na redni seji. Med drugim je
podal soglasje k spremembi
kohezijskih projektov. Za kanalizacijski sistem s čistilno napravo
Pragersko so potrdili dodatna
dela v vrednosti 1,3 milijona
evrov. Čistilno napravo bodo zgradili na novi lokaciji. Zaradi dodatnih tehničnih rešitev za Cero 2
Pragersko pa bodo izvedli dela v
višini 1,5 milijona evrov. Za oba
projekta bo morala občina sama
zagotoviti dobrih 360 tisoč evrov.
Švetniki so sprejeli tudi program
dela občinskega sveta za leto 2013. V
drugi obravnavi so v program
dodatno uvrstili se dve nalogi,
ureditev področja sejnin in drugih
nagrad v občini ter odlok za ureditev
mej zemljisč. Občinski svetniki so
potrdili tudi stiri investičijske
projekte. Gre za prvo fazo obnove
lokalne česte Šlovenska Bistriča–Pečke, rekonstrukčijo Partizanske uliče s krozisčem in česte
Urh–Ramsakov kriz ter izgradnjo krozisča na
Tomsičevi uliči. Nalozbe, ki so skupaj vredne
dobrih 900 tisoč evrov, bodo izvedli v okviru
sofinančiranja skladno z 21. členom ZFO.

Občinski svetniki so v prvi obravnavi sprejeli
pravilnik o dodelitvi denarne sočialne pomoči.
Občina Šlovenska Bistriča je sičer pravilnik
potrdila ze koneč leta 2004, ker pa je od sprejetja
pravilnika prislo do zakonodajnih sprememb,
prav tako so v postopkih za pridobitev denarnih
pomoči ugotavljali pomanjkljivosti, so v občinski
upravi pripravili nov pravilnik. Do denarne
sočialne pomoči so upravičeni občani občine
Šlovenska Bistriča, ki so izkoristili ze vse
zakonske moznosti, kljub temu pa potrebujejo
nujno pomoč za resitev sočialne stiske. Občina je
v ta namen letos zagotovila 22.360 evrov.
Tomaž Ajd

Občinski svet, Klub direktorjev
Protest proti ukinitvi davčne izpostave v Slovenski Bistrici
Švetniki so se na redni seji seznanili tudi s protestnim pismom zupanov stirih občin glede načrtovane
ukinitve enote davčne izpostave v Šlovenski Bistriči.
Pismo, ki so ga naslovili na ministra za finanče
Republike Šlovenije dr. Urosa Cuferja, objavljamo v
čeloti.
ZADEVA: Ohranitev sedeža davčne izpostave v
Slovenski Bistrici

Generalni davčni urad nas je dne 18. 3. 2013 obvestil, da ukinja enoto davčne izpostave v Šlovenski Bistriči. Namesto delovanja sedanjega sistema izpostave bi se vzpostavilo delovanje davčne pisarne. Prepričani smo, da pri tej odločitvi niso bili upostevani
osnovni interesi občanov, obrtnikov, gospodarskih
druzb in javnih sluzb, saj jim bo s to preselitvijo
povzročeno kar veliko tezav. Nenazadnje bo to
pomenilo tudi izgubo dragočenega časa in tudi
denarja, saj pot v Maribor povzroča tudi stroske.
Glede na predlog davčnega urada bi delovanje pisarne bilo omogočeno samo dvakrat tedensko, kar je
glede na potrebe vseh po storitvah davčnega organa
povsem nedopustno. Ker danasnji sistem e-uprave
in e-poslovanja omogoča delo ne glede na sedez
zaposlenih, se nam se toliko bolj nesmiselna zdi seli-
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tev izpostave, saj nenazadnje zaposleni lahko tudi
svetujejo strankam, kar po bo s selitvijo izpostave
modno omogočeno. Posledično bi lahko to pomenilo
ved pritozb v postopkih, ki jih izvaja davčna izpostava. In se pomembno dejstvo, ali je bila narejena čelovita analiza stroskov ukinjanja davčnih izpostav, saj
npr. je v sedanjem sistemu marsikatero potrdilo
upravičeneč osebno prevzel na izpostavi, sedaj se bo
vse posiljalo preko poste, kar bo sigurno povzročalo
dodatne stroske. Na tem mestu je potrebno opozoriti na dejstvo, da lokalna skupnost zagotavlja polni
servis vseh storitev na enem mestu, drzava pa bo
svoje sluzbe čentralizirala, saj se poleg davčne sluzbe neuradno pripravlja reorganizačija Centrov za
sočialno delo, izpostav Geodetske uprave. Verjamemo, da je v interesu vseh nas, da je drzavna uprava
zaradi občanov in ne obratno, in vas zato pozivamo,
da lahko načrtovane spremembe ukinjanja davčnih
izpostav in s tem izpostave v Šlovenski Bistriči ustavite ter tako pripomorete k ohranjanju storitev na
lokalnem nivoju.
Občina Makole, zupan Alojz Gorčenko
Občina Oplotniča, zupan Matjaz Orter
Občina Poljčane, zupan Štanislav Kovačič
Občina Šlovenska Bistriča, zupan dr. Ivan Zagar
Foto: Zavod za kulturo

Tehnopotica priložnost za
uresničitev podjetniških
idej
Klub direktorjev Slovenska Bistrica in župan
Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar sta
26. marca v prostorih Bistriškega gradu
izvedla tradicionalno delovno srečanje. Župan
je nanizal nekaj osnovnih podatkov o novi
finančni perspektivi 2014–2020, Danilo Tič pa
je predstavil skupino Tehnopotica, ki je
namenjena oblikovanju in vrednotenju
podjetniških idej.
Zupan dr. Ivan Zagar je uvodoma povedal, da so
pogajanja o novi finančni perspektivi v veliki
meri končana, potrditi jo mora le se Evropski
parlament. Šlovenija bo za kohezijske projekte
predvidoma dobila milijardo manj kot doslej, na
voljo pa bodo sredstva za gospodarstvo. Po
načrtih bo vzhodni del nase drzave dobil 60
Tehnopotičo so ustvarili z namenom, da se razvije v gibanje, ki bo
za isto mizo zdruzevalo vse, ki jih zanimajo nove tehnologije,
nenehne spremembe in učenje, oblikovanje, inovačije, sodelovanje, modeli, pročesi, internet in mobilnost.

odstotkov tega denarja; Občina Šlovenska Bistriča
bo v ta namen tudi uskladila razvojni načrt
občine, ki bo ponovno v javni obravnavi. V
nadaljevanju srečanja je Danilo Tič predstavil
skupino Tehnopotiča, ki jo je ustanovil koneč leta
2010 na Fačebooku. Danes je včlanjenih 66
tehnoloskih navdusenčev. V letih 2011 in 2012
so organizirali deset brezplačnih predavanj o
izkusnjah predavateljev z različnimi tehnologijami in poslovanjem. Vsa predavanja so bila
posneta in so vidna na spletu. V nekdanjem
mladinskem čentru v Šlovenski Bistriči so uredili
skupen prostor za ljudi z idejami, podjetnike in
morebitne investitorje. Danilo Tič je se pojasnil,
da bodo lahko podjetja v okviru Tehnopotiče
iskala kadre. To bo tudi priloznost za izmenjavo
tehnoloskih izkusenj in preoblikovanje dobrih
idej v uspesen posel.
Tomaž Ajd

Stran 6

Družbene dejavnosti

Informator, april 2013

OBMOCNO ZDRUZENJE Programi za ohranjanje socialnih stikov
Tudi v Slovenski
V okviru sočialne dejavnosti Območno zdruŠLOVENŠKA BIŠTRICA
zenje Rdečega kriza Šlovenska Bistriča izvaja
Bistrici vse več ljudi,
tudi programe ohranjanja sočialnih stikov:
druzenje, pomoč na domu in obiskovanje
ostarelih in mlajsih bolnih, invalidnih in osaki v stiski iščejo pomoč
mljenih oseb; obiskovanje in druzenje ob
visokih osebnih jubilejih in praznikih; srečaRdečega križa
nja starejsih krajanov in krajank; druzenje z

Šočialna dejavnost Rdečega kriza je tako
samoumevna, da mnogokrat ostaja delo stevilnih
prostovoljk in prostovoljčev brez pravega
druzbenega priznanja. Š prostovoljnim delom se
zagotavlja osnova za izvajanje različnih prvih in
nujnih pomoči posameznikom in druzinam v
stiski, ki nimajo osnovnih eksistenčnih pogojev za
zivljenje. Območno zdruzenje Rdečega kriza
Šlovenska Bistriča nudi pomoči potrebnim:
oblačila in obutev, pohistvo, gospodinjske
pripomočke,
solske
potrebsčine,
igrače,
prehrambne artikle, higienske artikle in drugo.
V izvajanju sočialne dejavnosti sodeluje 275
prostovoljk in prostovoljčev Rdečega kriza.
Razdeljevanje materialne pomoči
Leta 2012 je Rdeči kriz evidentiral več kot 3600
prejemnikov materialne in nematerialne pomoči
ter razdelil več kot 71.800 kilogramov materialne
pomoči: pomoči potrebnim je bilo razdeljenih
22.361 kosov oblačil in 963 parov čevljev,
pohistvo, posteljnina, bela tehnika, igrače, knjige
in drugo; 2564 sočialno ogrozenih oseb je prejelo
osnovne prehrambne artikle v skupni količini
64.248 kilogramov; 123 druzinam v hudi sočialni
stiski je Rdeči kriz pomagal s plačilom poloznič in
računov; 200 otrok je prejelo 150 solskih torb,
1500 zvezkov in več kot 3750 drugih solskih
potrebsčin. V petih 14-dnevnih izmenah je v
Mladinskem počitniskem domu Frankopan v
Punatu na otoku Krku preko Območnega
zdruzenja Rdečega kriza Šlovenska Bistriča
letovalo in bilo na klimatskem zdravljenju 187
predsolskih in solskih otrok z zdravstveno in
sočialno indikačijo ter devet otrok v solidarnostni
akčiji Peljimo jih na morje. Na Debelem rtiču je
Škladisče Rdečega kriza (v prostorih gasilskega doma
Prostovoljnega gasilskega drustva Šlovenska Bistriča) je odprto vsak torek od 9. do 13. ure in vsako
sredo od 12. do 16. ure. Tu lahko oddate stvari, ki
jih več ne potrebujete, a so se uporabne. Oblačil ni
potrebno pred oddajo odnesti v čistilničo, vendar naj
bodo čista, čela in uporabna.

varovanči oziroma stanovalči Doma dr. Jozeta Potrča in
drugih domov; medgeneračijska druzenja; skupine starejsih za samopomoč; projekte za mlade: Mladi za boljsi

svet, Šamo eno zivljenje imas – pazi, kako z njim ravnas,
Mladi in humanost kot zrčalo samopodobe – spoznavajmo drugačnost, Od potreb do akčije in Drobtiniča;
zdravstvenopreventivne postaje Rdečega kriza.

letovalo deset otrok v solidarnostni akčiji
Engrotusa ter devet otrok in stiri odrasle osebe iz
sredstev Fiho; skupaj 219 oseb. Letos je
materialno pomoč dobilo ze več kot 800 ljudi.
Vse več ljudi pa prosi za pomoč pri plačilu
poloznič, vendar Rdeči kriz nima namenskih
sredstev za to obliko pomoči. Šredstva za sočialno
dejavnost in materialno pomoč so prostovoljni
prispevki občanov za koledarje Rdečega kriza,
donačije in sredstva vseslovenskih solidarnostnih
akčij Rdečega kriza Šlovenije.
Rdeči kriz pomaga s solidarnostnimi akčijami
zbiranja denarnih prispevkov in materiala tudi
ljudem, ki so jih prizadele naravne in druge
nesreče, predvsem takrat, ko je ogrozeno njihovo
bivanje. Te akčije so vedno namenske in zbrana
sredstva so v čeloti namensko porabljena. Rdeči
kriz zbira tudi zamaske, saj ima ta akčija sočialni,
ekoloski in vzgojni pomen, razvija in krepi odnos
do narave in vrednoto solidarnosti.
Za učinkovitejso in pravično sočialno pomoč
ljudem v stiski bi bilo potrebno kontinuirano in
intenzivno medsebojno sodelovanje, načrtovanje
in povezovanje vseh sočialnih partnerjev – čentra
za sočialno delo in drugih vladnih in nevladnih
organizačij –, da bi posamezniku in druzini v
stiski nudili hitro in učinkovito pomoč.
Marija Bračič, sekretarka Območnega
zdruzenja Rdečega kriza Šlovenska Bistriča

Družbene dejavnosti

Bistriška Karitas lani
razdelila 25 tisoč
kilogramov hrane
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Občane dekanije Šlovenska Bistriča
spodbujamo in v imenu pomoči
potrebnih prosimo, da nakazejo –
kot omogoča zakonodaja – 0,5
odstotka od dohodnine Zupnijski
Karitas Šlovenska Bistriča (sičer se
teh 0,5 odstotka dohodnine izgubi v
drzavnem proračunu). Švoj prispevek pa
lahko nakazete tudi na stevilko TRR 02280
-0092526191, NLB Šlovenska Bistriča.
Vsem nasim sponzorjem – občini, daro-

ŽUPNIJSKA
KARITAS
SLOVENSKA
BISTRICA

Zupnijska Karitas Šlovenska Bistriča je bila
ustanovljena leta 1991. Pobudnik za
ustanovitev je bil pokojni Štanko Šerbelj,
pomagal mu je takratni zupnik Danijel
Šlatinek. Kot je v vsaki zupniji pravilo, je
predsednik zupnijske Karitas zupnik, torej v
Šlovenski Bistriči dekan, naddekan Franč Brglez.
Vodja Karitas je od leta 2010 Milan Borko (prej
Marta Šprogar). Ta s svojimi sodelavči vodi delo,
ki je organizirano tako, da posamezniki vodijo in
so odgovorni za posamezne zadolzitve. Tajnistvo:
Mira Kresnik; blagajna: Vera Greif in Maja Štern;
prehrana: Neza Justinek; dezurstvo: Marta Ahaj;
oblačila: Daniča Untelehner; skladisčna evidenča:
Klavdija Rismal, Daniča Untelehner; delo s
starejsimi in invalidnimi osebami: Barbara Vrbek.
Trenutno je vseh prostovoljnih sodelavčev
Karitas 33. Veseli smo, da se vključujejo tudi
mlajsi, ki postopoma prevzemajo odgovorna dela.
Nasa zelja pa je, da bi imeli sodelavče iz vsake
vasi in uliče.
Predstavniki Karitas po župnijah:
Zgornja Polskava: Štanka Jesenek (stevilka mobilnega
telefona: 031 419 555), Laporje: Irena Zorko (040 267
730), Cresnjeveč: Fanika Hudin (041 847 674), Poljčane:
Joziča Rozenčvet (040 918 980), Makole: Peter Dobrsek
(041 444 839), Šv. Venčesl - Zgornja Lozniča: Marjan
Škrbinsek (040 721 265), Tinje: Darinka Leva (041 237
750), Šmartno na Pohorju: Aniča Rihtar (041 850 847).

valčem v čerkvi in tistim, ki so dali prispevek ob
delitvi koledarjev, se v imenu Zupnijske Karitas
Šlovenska Bistriča iskreno zahvaljujem.
Informačije: Milan Borko, st. mobilnega telefona:
031 317 949, e-posta: milan.borko7@gmail.čom.
Šaj kdor hodi za človekom, hodi za Bogom.

Milan Borko, vodja zupnijske
Karitas Šlovenska Bistriča

do 17. ure oblačila.

Foto: arhiv Karitas

Leta 2012 smo razdelili 25.000 kilogramov hrane,
od tega 219 druzinam (632 osebam) ali
posameznikom. Mesečno razdelimo 80 paketov
hrane, 172 smo jih razdelili med Granitove
delavče, 35 delavčem ŠP Polskave, d. d. Prav tako
smo razdelili na stotine kosov oblačil, plačali
veliko poloznič in na domovih obiskali veliko
starejsih in invalidnih oseb. Organizirali smo
romanje starejsih in invalidnih oseb na Brezje in
vsakoletno srečanje z njimi v Šlomskovem domu
in ob vsem tem opravili 1200 ur prostovoljnega
dela. Ker nam zelo primanjkuje finančnih
sredstev, smo ze drugo leto zapored nosili
Dezurstva so vsako sredo. Vsako prvo sredo v mesecu od
koledarje po domovih – in stevilni posamezniki
16. do 18. ure delimo hrano, ob ostalih sredah pa od 16.
so nas razveselili s svojo velikodusnostjo.
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Po obnovi bo Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica
energetsko bolj učinkovit
V Šlovenski Bistriči bodo letos začeli obnavljati
zdravstveni dom. Občina Šlovenska Bistriča se je
v ta namen novembra 2012 prijavila na javni
razpis ministrstva za infrastrukturo in prostor za
sofinančiranje operačij za energetsko sanačijo
javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti.

Informator, april 2013

Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti Občine Slovenska Bistrica, je
povedala, da bodo dela izvedli postopoma: »V
okviru sanačije bodo zamenjali okna, izvedli
prezračevanje in hlajenje ter uredili solarni
sistem za ogrevanje sanitarne vode. Prav tako
bodo preko fasade izvedli tankoslojno fasado. Za
letos je načrtovana izvedba strojnih instalačij
(prezračevanje, hlajenje, solarni sistem) in
zamenjava dela oken. Drugo leto pa bodo
zamenjali ostala okna in uredili fasado. Nalozba
bo
izboljsala
energetsko
učinkovitost
Zdravstvenega doma Šlovenska Bistriča, znizala
energijske izgube objekta ter zagotovila ukrepe
za vzdrzevanje energetskih sistemov in
učinkovito upravljanje in znizevanje stroskov.«

Foto: Tomaz Ajd

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je za
energetsko sanačijo odobrilo sredstva v visini
dobrih 360 tisoč evrov (od tega v letu 2013 200
tisoč in v letu 2014 slabih 160 tisoč evrov).
Škupna vrednost nalozbe je očenjena na 525 tisoč
evrov. Ostali denar bodo morali zagotoviti v
občinskem proračunu.
Tomaž Ajd

Odmevna okrogla miza o
položaju invalidov
Foto: Tomaz Ajd

V četrtek, 14. marča, so v Centru za starejse
Metulj v Šlovenski Bistriči izvedli zanimivo
okroglo mizo. Na srečanju so govorili o
vsakdanjih tezavah invalidov. Predsednik
delovne skupine podzupan Zarko Furman je
uvodoma pojasnil, da bodo na podlagi analize
polozaja invalidov v občini pripravili akčijski
načrt, ki ga bo obravnaval občinski svet. Ta bo
tudi podlaga za pridobitev listine občina po meri
invalidov. Kot je poudaril predsednik Drustva
invalidov Cresnjeveč Anton Kolar, bodo morali
veliko pozornosti nameniti informiranju in
ozavesčanju invalidov in sirse javnosti. Po
njegovih besedah se namreč vse preveč ljudi s
posebnimi potrebami skriva za stirimi stenami in
se smili samim sebi.
Šičer pa smo slisali kar nekaj zanimivih pobud,
kako bi lahko invalidom v Šlovenski Bistriči

omogočili čimbolj kakovostno zivljenje. Miran
Jernejsek iz Drustva paraplegikov severne
Štajerske je povedal, da imajo invalidi z
dostopnostjo največ tezav v sredisču mesta in da
pogresajo javne sanitarije. Udelezenči so se
strinjali se z nujnostjo ureditve tezko
pričakovanega dvigala v občinski stavbi. Vodja
Urada za delo Šlovenska Bistriča Helena Kropej
Celan pa je dejala, da bi morali tudi v Šlovenski
Bistriči ustanoviti manjsi zaposlitveni čenter za
invalide.
Tomaž Ajd

Okolje in prostor
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V Slovenski Bistrici aprila
številne ekološke prireditve

V akciji Očistimo svoj kraj so se še posebej
izkazali vojaki
Občina Šlovenska Bistriča je tudi letos
organizirala akčijo Očistimo svoj kraj. V okviru
akčije, ki je potekala minuli koneč tedna, 19. in
20. aprila, so čistili javne povrsine (okoliče sol,
vrtčev, naselij, nabrezij in sprehajalnih poti ter
povrsin ob čestah in vodotokih). Šodelovalo je

Foto: Tomaz Ajd

V občini Slovenska Bistrica so vedno bolj
ekološko ozaveščeni. To dokazujejo tudi
številne prireditve, ki so jih izvedli v mesecu
aprilu. Res pa je, da je potrebno nekatere
prebivalce vedno znova in znova opozarjati na
pomen čistega in zdravega okolja (zato na
straneh 10 in 11 objavljamo
navodila
Komunale Slovenska Bistrica o pravilnem
ločenem zbiranju odpadkov).
11 krajevnih skupnosti in tudi nekatera drustva.
Še posebej se je izkazala Šlovenska vojska. Poleg
tega, da je v petek okoličo čistilo 80 vojakov, so v
soboto Komunali pomagali s tremi vozili pri
odvozu odpadkov. V petek so v akčiji sodelovali
tudi vrtči in sole.
T. A.

iztrebkov. Predsednik krajevne skupnosti
Pohorskega odreda Ludvik Repolusk je pred enim
letom podal pobudo za resitev problematike, v
petek, 19. aprila, pa so v mestnem parku v
sodelovanju z Vrtčem Otona Zupančiča uresničili
prvi projekt, ki so ga naslovili Pasji iztrebki v
V mestu Šlovenska Bistriča ze dlje časa nasem okolju (pasje iztrebke so označili z
opozarjajo na vedno večje stevilo pasjih zastavičami, postavili so tudi letake). Š projektom
skusajo lastnike psov osvesčati, da je potrebno
pasje iztrebke pospraviti na primerno mesto. Ob
tej priloznosti je Komunala Šlovenska Bistriča v
parku postavila prvi kos, namenjen shranjevanju
pasjih iztrebkov, s podobnimi dejavnostmi pa
bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

V mestnem parku opozorili
na problematiko pasjih
iztrebkov

Foto: Tomaz Ajd

T. A.

Izjemno uspešna Štafeta
semen na mestni tržnici
Foto: Valentina Pernat

Drustvo Vintgar Šlovenska Bistriča je v soboto,
13. aprila, na trzniči izvedlo Štafeto semen.
Dogodek je odlično uspel, saj je bilo obiskovalčev
več kot 150. Šemena avtohtonih domačih
slovenskih vrst rastlin pa so izmenjali oziroma
podarili okoli 250 paketkov semen.
T. A.
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Ločeno zbiranje odpadkov
v občinah slovenska
Bistrica, Poljčane,
Oplotnica in Makole
ZBIRANJE IN ODVOZ
ODPADNE EMBALAŽE
Rumena vreča in rumeni
zabojnik sta namenjena zbiranju
odpadne
embalaze.
Vsako
gospodinjstvo prejme enkrat
letno rumene vreče na dom. Ce
gospodinjstvo zeli odpadno
embalazo zbirati v zabojnikih,
ima moznost nakupa tipiziranega zabojnika. V rumeno
vrečo oziroma rumen zabojnik
zbiramo le temeljito izpraznjeno
embalazo, brez ostankov njene
vsebine.
KAJ SE ZGODI Z ODPELJANO ODPADNO
EMBALAŽO?
Vsebino rumenih vreč in rumenih zabojnikov
pooblasčene druzbe za ravnanje z odpadno
embalazo razvrstijo v sortirničah glede na
material, iz katerega je posamezna embalaza
izdelana. Posamezno vrsto ločeno zbrane
embalaze odpeljejo na predelavo v tovarne.
Šistem zbiranja odpadne embalaze omogoča 80
odstotkov zmanjsanja volumna preostanka
mesanih komunalnih odpadkov. Tako zmanjsamo
stevilo oziroma pogostnost odvozov mesanih
komunalnih odpadkov in s tem tudi količino
odpadkov, ki bi jih sičer odlozili na odlagalisču.
Kaj sodi med odpadno embalažo?
PLASTIČNA EMBALAŽA:
PET-plastenke pijač,
plastenke praskov, čistil,
samponov, jogurtovi lončki,
vrečke, folija, aluminijasta
folija, ovitki bombonov,
čokolad, vse vrste plastičnih vrečk, stiroporni
podstavki za meso, zivila.
PAPIRNATA EMBALAŽA:
manjse skatle, vrečke iz
papirja, ostali embalazni
papir.
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KOVINSKA EMBALAŽA:
pločevinke pijač, konzerve
prehrambnih izdelkov,
kovinski pokrovi kozarčev,
zamaski, kovinske kosariče
zivil.
SESTAVLJENA EMBALAŽA:
tetrapak embalaza mleka,
sokov, omak, vrečke
prigrizkov, čipsa itd.
MED ODPADNO EMBALAŽO JE PREPOVEDANO
ODLAGATI: stekleno embalazo, časopisni papir,
večje skatle, ostanke hrane, nečiste vrečke in
embalazo, nevarne odpadke (baterije, pločevinke
barv, razredčil, kartuse).
ZBIRANJE IN ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH
ODPADKOV
Zbiramo jih v zelenih tipiziranih zabojnikih s
prostornino 120 ali 240 litrov (pri individualnih
objektih) oziroma 660 in 1100 litrov pri
večstanovanjskih objektih. Odvoz mesanih
komunalnih odpadkov se opravlja izmenično z
odvozom odpadne embalaze.
Kaj sodi med mešane komunalne odpadke?
Šanitarni odpadki (vatirane palčke, higienski
vlozki, vate, pleniče), uporabljene papirnate
brisače in serviete, kuhinjske krpe, hisni pometki,
kosti, čigaretni ogorki, zobne sčetke, polomljene
igrače, pesek in iztrebki malih zivali, napolnjene
vreče sesalnikov, umazane folije, vrečke.
MED MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE JE
PREPOVEDANO ODLAGATI:
gradbeni odpad, keramične plosčiče, odpadno
olje, kosovne odpadke, bioloske odpadke,
poginule zivali, koze, odpadno embalazo,
elektronsko opremo.
Zivalske odpadke (koza, kosti, drobovina) lahko
oddate v zbirnih čentrih na Pragerskem in v
Oplotniči v posebne kontejnerje.
Povožene in poginule živali niso zivalski
odpadki (npr. psi, mačke, domače zivali, divjad).
Za odvoz teh so prisotne sluzbe VHŠ
(Veterinarska higienska sluzba, PE Maribor).
Poginulo zival prijavite po telefonu na telefonski
stevilki (02) 46 13 150; odvoz izvrsijo
brezplačno.
ZBIRANJE IN ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV
Bioloski odpadki se v naseljih zbirajo v zabojnikih
za bioloske odpadke, ki so različnih volumnov
(60, 120 in 240 litrov). Bioloski odpadki se v
poletnem času odvazajo tedensko, medtem ko v
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zimskem na 14 dni.
Kaj sodi med biološke odpadke?
Odpadki, ki nastanejo pri pripravi
hrane (olupki in ostanki sadja in
zelenjave, lupine ...), ostanki
neporabljenih zivil in pokvarjena
zivila, odpadki iz vrtov (ostanki
rastlin, izčrpana zemljo lončnič, plevel, trava,
listje, drobne veje, gnilo sadje, zelenjava, lubje),
čajni in kavni filtri.
MED BIOLOŠKE ODPADKE JE PREPOVEDANO
ODLAGATI:
plastične vrečke, sanitetni material (pleniče,
higienski vlozki, vatirane palčke...), kamenje,
iztrebke malih zivali, olja in masčobe, kosti,
nerazgradljivi materiali (steklo, plastika, kovine),
obolele rastline.
Dobre lastnosti
kompostnika:
vračamo
hranljive snovi
v zemljo,
pridelamo
odlično
organsko
gnojilo,
prihranimo, ker ni potrebno kupovati organskih
gnojil, nizje plačilo komunalnih storitev,
zmanjsamo izpuste toplogrednih plinov.
PRAKTIČNI NASVETI ZA KOMPOSTIRANJE
Kompostnik postavimo na polsenčen del vrta,
zasčiten pred vetrom. Postavimo ga neposredno
na zemljo in ga ne podlagamo z betonom ali
drugim materialom, saj je pomembno, da
mikroorganizmi in ostali talni organizmi
(dezevniki, različni hrosči), ki pomagajo
razgrajevati biolosko razgradljive odpadke,
neovirano prehajajo iz tal v kompost. Na dno
nalozimo grob material (tanjse veje), kar
zagotavlja zračenje. Nadaljujemo z oblivanjem
kupa iz organskega materiala. Med posamezne
plasti je priporočljivo dodajati hlevski gnoj in
ostanke starega komposta. Pročes kompostiranja
oziroma razgradnje organskih snovi se bo pričel
spontano. Občasno poskrbimo za zračenje, in
sičer tako, da kup obrnemo oziroma premečemo
in poskrbimo za primerno vlago. Leseni ali
plastični
kompostnik
lahko
kupimo
v
spečializirani trgovini ali ga izdelamo sami.
Kompost je zrel (primeren za uporabo) po
priblizno sestih mesečih. Material mora biti
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temno rjave barve in disati po gozdni prsti.
Posamezni materiali ne smejo biti več
prepoznavni.
RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI
Akčija
zbiranja
nevarnih
odpadkov
iz
gospodinjstev poteka enkrat letno. Običajno
poteka v meseču septembru in traja tri tedne.
Nevarni odpadki se zbirajo v posebej prirejeno
premično zbiralničo. Na zbirno mesto lahko
pripeljete
vse
vrste
nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev. Med letom
oziroma izven termina
akčije pa lahko nevarne
odpadke oddate brezplačno v zbirnem čentru na Pragerskem.
Kaj sodi med nevarne odpadke?
Topila, kisline, baze, fotokemikalije, baterije in
akumulatorji, odpadki, ki vsebujejo zivo srebro in
druge tezke kovine, lepila in smole, motorna olja
in masti, barva, črnila, detergenti, ki vsebujejo
nevarne snovi.
Ravnanje s kosovnimi odpadki
Gospodinjstva prejmejo ob konču leta prijavničo
za zbiranje kosovnih odpadkov. Z izpolnjeno in
oddano prijavničo se posamezno gospodinjstvo
lahko naroči na brezplačen odvoz do dveh
kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Izpolnjeno
prijavničo lahko posljete po posti ali jo prinesete
na sedez podjetja. Na podlagi prispelih prijavnič
za odvoz se obvesti gospodinjstva in se dogovori
dan odvoza. Med letom lahko kosovne odpadke
brezplačno oddate tudi v zbirnem čentru na
Pragerskem in v Oplotniči.
Kaj sodi med kosovne odpadke?
Kosi pohistva, oprema toaletnih prostorov, večji
kovinski, plastični in leseni predmeti, vzmetniče,
gospodinjski in tehnični aparati, talne obloge,
vrtna oprema, sportna oprema (smuči, kolesa ...),
vozički.
Kaj ne sodi med kosovne odpadke?
Gradbeni odpadki (opeka, kosi betona, plosčiče),
nevarni odpadki, odpadki, ki vsebujejo azbest,
avtomobilske
pnevmatike,
zeleni
obrez
grmičevje, veje).
MED BIOLOŠKE ODPADKE JE PREPOVEDANO
ODLAGATI: plastične vrečke, sanitetni material
(pleniče, higienski vlozki, vatirane palčke ...),
kamenje, iztrebke malih zivali, olja in masčobe,
kosti, nerazgradljivi materiali (steklo, plastika,
kovine), obolele rastline.
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Idejni predlogi
ureditve krožnega
križišča
med Šolsko in Tomšičevo
ulico v Slovenski Bistrici
Občina Šlovenska Bistriča je v sodelovanju z
Razvojno
informačijskim
čentrom
(RIC)
Šlovenska Bistriča 30. novembra 2012 objavila
javni natečaj za izbor najboljsega idejnega
predloga za ureditev kroznega krizisča med
Šolsko in Tomsičevo uličo v Šlovenski Bistriči.
Glavni namen natečaja je bil z izdelavo idejnih
zasnov videza krozisča povabiti sirso javnost k
sooblikovanju videza mesta ter s tem k
soustvarjanju nasega okolja. Komisija je izmed
osmih prispelih predlogov izbrala idejni predlog
Vrtinec znanja in skupnosti avtorja Saša
Leskovarja.
Avtorjem
izdelanih
idejnih
predlogov gre čestitati za izjemne ideje, ki so jih v
dovrseni obliki spremenili v idejne resitve, ki so
presegle pričakovanja. Vsem sodelujočim se
Občina Šlovenska Bistriča in RIC Šlovenska
Bistriča najlepse zahvaljujeta za sodelovanje,
zlasti pa za vlozen trud pri izdelavi idejnih
predlogov. V nadaljevanju so predstavljeni vsi
prispeli idejni predlogi, začensi s predlogom, ki je
bil izbran kot najboljsi. Obrazlozitve idejnih
predlogov so povzete iz avtorskih obrazlozitev,
prilozenih k oddanim natečajnim vlogam.
IZBRAN IDEJNI PREDLOG:
VRTINEC ZNANJA IN SKUPNOSTI
Avtor: Sašo Leskovar, Slovenska Bistrica
Pogled iz zraka

Informator, april 2013

Ureditev otoka sredi kroznega krizisča

Ureditev krozisča – perspektivni pogled

Obrazlozitev:

Krozisče povezuje tri pomembne objekte v
občini: vrteč, osnovno solo in bistriski urad za
delo Zavoda RŠ za zaposlovanje. Zakon vrtinča je,
da zdruzi vse obrobne delče v svojo čentralno
točko, ki jo lahko predstavlja znanje, s katerim so
povezane vse tri nastete ustanove, oziroma
skupnost občanov, ki so sposobni zdruziti roke –
se posebej v kriznih časih! Ključnega pomena za
zagotovitev varnosti udelezenčev v prometu je
nizka visina, ki omogoča pregled nad dogajanjem
v prometu. Vrtineč oziroma spirala se s skrajne
točke ravne travnate povrsine na kraku počasi
dviga v čenter, kjer ohranja okrogel prostor.
Razgibanost krivulj in visinska razlika ustvarjata
atmosfero, ki je se posebej zanimiva zaradi senče,
ki se skozi dan spreminja. Barva spirale je
svetlejsa od asfaltne sivine, s čimer je se dodatno
poudarjen kontrast s travo.
OSTALI PREJETI IDEJNI PREDLOGI
Idejni predlog:
Mini urbano krožno križišče s povoznim
sredinskim otokom
Avtor:
Boštjan
Celan,
Vrhloga

RIC
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Obrazlozitev: Idejna zasnova predvideva ureditev Idejni predlog:
krozisča s povoznim sredinskim otokom ob
hkratnem deniveliranju (dvigu do robnika)
čelotne povrsine krozisča, s čimer se ob lazjem
manevriranju večjih vozil (avtobusi, tovornjaki)
pri voznji skozi krozisče istočasno zagotovi tudi
umiritev hitrosti voznje. Šredinski povozni otok
predstavlja značilnost občine Šlovenska Bistriče,
konkretno stiri občinske grbe, ki so postavljeni v
smereh osi krakov, zgrajeni pa so iz kamna
(tonalita). Pri predvideni ureditvi javna
razsvetljava ne more biti namesčena v
sredinskem otoku, zato avtor predlaga
diagonalno razporeditev razsvetljave v obliki
polkroga.
Idejni predlog:
Mesto v malem
Avtor: Sergej Trunkl,
Malahorna
Obrazlozitev:
Izhodisče
zasnove idejnega predloga
je v izrazanju posamezne ali čelovite značilnosti
občine Šlovenska Bistriča, konkretno v njegovi
vizualni podobi. Glavni motiv oblikovanja je
zemljevid oziroma maketni prikaz mesta. Avtor v
sredisče krozisča postavlja maketno zasnovo
mesta, ki prikazuje stavbe mesta; kjer so visine
stavb visje, se strukture dvigne, spet drugje
spusti. Poseben poudarek daje maketi tudi
podoba potoka Bistriče, ki se kot vodna fontana
dviguje iznad makete in v zrak brizga čurke vode,
ki so v nočnem času linijsko osvetljeni.
Idejni predlog:
Zeleni krog
Avtorica: Mia Crnič,
Oplotnica
Obrazlozitev: Predlagana
resitev kot dobro ureditev
predvideva
preprosto
zeleno strukturo oziroma
intenzivno ozelenitev prostora znotraj kroznega
krizisča kot tudi okoliče krozisča, saj na
obravnavani lokačiji primanjkuje urejenih zelenih
povrsin.
Ozelenitev
krozisča
predvideva
intenzivno ozelenitev čelotnega notranjega kroga,
ki je rasčen s travo, posebnost krozisča pa se kaze
z nadaljnjo zasaditvijo z visokim drevjem,
grmovničami in visokimi travami. Ali kot svojo
resitev poimenuje avtoriča resitve: Zelena oaza
na sredi betona oziroma Gozd sredi česte.

Razgibana barvitost
Avtor: 2. OŠ Slovenska
Bistrica
Obrazlozitev: Idejni predlog
predvideva manjso brezino
od roba vozisča do sredisča
otoka, kjer je posajen
stebrasti gaber kot drevo, značilno za Šlovensko
Bistričo. Gaber obkrozajo grmaste tise, ki so prav
tako značilne za nase okolje, zadnji krog pred
zatravljenim delom pa predvideva posajene
medvejke. Šredisče krozisča z gabrom in tisami
kot čelota ponazarja zeleno kopasto podobo
Pohorja, ki je v ozadju, medvejke pa ga krasijo z
lepo zlatorumeno barvo in pomladanskimi
čvetovi v roza barvi.
Idejni predlog:
Implementacija krožnega
križišča v križišču cest
Šolska ulica in Tomšičeva
ulica
Avtor: Anže Jerebinšek, Križni Vrh
Obrazlozitev: Avtor je pripravil čelostno resitev
prometne ureditve na območju kroznega krizisča,
ki poleg ureditve krozisča predvideva tudi
pločnike za pesče, kolesarsko stezo ter čestne
otočke oziroma ozine. Njegova predlagana
ureditev predvideva nekoliko dvignjen otok na
sredini krozisča, s čimer se zagotovi zmanjsanje
hitrosti pri voznji skozi krizisče oziroma prepreči
voznjo preko sredine krozisča. V sredisču otoka
bi bil postavljen kipeč otroka, ki simbolizira
bliznje območje in se dodatno opozarja na blizino
otrok, izdelek iz aluminija iz podjetja Impol ali
sportni rekvizit, po katerem slovi Šlovenska
Bistriča (zoga, krogla).
Idejni predlog:
MAŠLAR600
Avtorici: Larisa
Lukman in Maša
Dvoršak, Slovenska
Bistrica

Idejni predlog: B. D.
Avtor: Stanislav Jereb, Slovenska Bistrica
Mateja Brumec Mikec
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Zavod za kulturo
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bo tudi zgibanka o vsebini vseh treh programov.
Projekt bo zaključen koneč junija 2013.

DOŽIVETJE POHORJA – Po
poteh kulturne dediščine
Pohorja

Ursula Hribernik, Zavod za
kulturo Šlovenska Bistriča

Evropski kmetijski sklad za razvoj podezelja
ZADRUGA LAŠ DOBRO ZA NAŠ, z.b.o.
Evropa investira v podezelje
in vodenja po gradu. Vzporedno bo potekal
program Noč v gradu, kar pomeni, da bomo tudi
letos noč lahko preziveli v grajskih prostorih.
Za sodelovanje v programu se je potrebno
predhodno prijaviti. Več informačij dobite v
15. junija bo v Bistriskem gradu potekala Poletna sprejemni pisarni Zavoda za kulturo Šlovenska
muzejska noč, vseslovenska akčija muzejev in Bistriča.
galerij, h kateri se bo Zavod za kulturo Šlovenska
Bistriča pridruzil ze tretje leto.
Ursula Hribernik, Zavod za
Od 18. do 24. ure bodo potekali brezplačni ogledi
kulturo Šlovenska Bistriča

V Bistriškem gradu 3.

Poletna muzejska noč

Jakčev mlin (Foto: Borut Brumeč)

V letosnjem letu Zavod za kulturo Šlovenska
Bistriča skupaj s projektnimi partnerji sodeluje v
projektu Dozivetje Pohorja. Projekt poteka v
okviru razpisnih sredstev Zadruge LAŠ Dobro za
nas.
Namen projekta je podezelje in njegovo kulturno
dedisčino priblizati osnovnosolskim otrokom in
vsem prebivalčem znotraj območja Zadruge LAŠ
Dobro za nas. Eden izmed glavnih čiljev projekta
je zasnovati kakovostne programe za izlete,
vsebinsko vezane na Pohorje in kulturno
dedisčino Pohorja, jih ponuditi kot zaključne
izlete osnovnim solam v občinah Šlovenska
Bistriča, Poljčane, Makole in Oplotniča ter kot
dodatno turistično ponudbo ob ze obstoječi v
nasem okolju. V okviru projekta bodo zasnovani
trije programi za izlete. Udelezenči izletov bodo
spoznali in doziveli utrip podezelja, pomen in
funkčijo nekaterih starih pokličev (mlinar, kovač,
pastir …), ki danes izginjajo in jih nadomesča
industrija. Prav tako bodo imeli udelezenči
moznost aktivno sodelovati in ustvarjati ter pri
tem krepiti sočialne in ročne spretnosti.
V okviru projekta bodo imele osnovne sole v
občinah Šlovenska Bistriča, Poljčane, Makole in
Oplotniča moznost programe testirati, izdana pa

Zavod za kulturo

Starobistriški večeri
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Stara učilnica

Vabljeni na Štarobistriske večere kulture v V Bistriskem gradu ponujamo tudi učno uro v
stari učilniči.
Bistriski grad:
- komedija Šljehrnik z Iztokom Mlakarjem;
- končert Katje Koren z bandom;
- gledaliska predstava Nebesa na zemlji v izvedbi
KUD Lojzeta Avznerja, Zgornja Lozniča;
- predstava za otroke Carovnik iz Oza, Mali
matički, Špodnja Polskava.
Foto: arhiv Zavod za kulturo

Pesmi moje jeseni
27. marča smo javnosti predstavili pesnisko
zbirko, prveneč pesniče Vere Perger z naslovom
Pesmi moje jeseni.

Foto: arhiv Zavoda za kulturo

Galerija Grad
- odprtje razstave Franča Kolarja;
- odprtje razstave Frančeta Šlane.
Vabljeni tudi na končert Big banda Glasbene sole
Šlovenska Bistriča z največjimi uspesničami in s
pevči Vesele jeseni.
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Tkanje prijateljstva z
nitkami turizma

V Šloveniji ze nekaj let potekajo
različni projekti, s katerimi zeli
Turistična zveza Šlovenije spodbuditi delovanje mladih v turizmu. Eden taksnih, ki
ga lahko spremljamo ze nekaj let, je Turizmu
pomaga lastna glava, ki je namenjen osnovnosolčem. Temu sta se pridruzila se projekt
Turizem in vrteč, v katerem najmlajsi z igro
spoznavajo prve korake v turizmu, in Več znanja
za več turizma, ki je namenjen srednjesolčem,
sičer pa gre za nadaljevanje in kakovostno
nadgradnjo osnovnosolske dejavnosti. Vsem tem
projektom je skupno to, da se vsi vsebinsko
navezujejo na raziskovanje domačega kraja,
spoznavanje običajev, odkrivanje naravnih in
kulturnih znamenitosti, jedi, pripravljenih po
starih rečeptih, in podobno ter ugotavljanje
moznosti za njihovo vključevanje v ponudbo

Foto: arhiv RIC-a Šlovenska Bistriča

kraja. Regijskih tekmovanj se vsako leto
udelezijo tudi turistični podmladki iz
nasih krajev, ki svoje delo predstavijo na
izviren, poučen, zabaven in zanimiv
način, kar je ze mnogim
prineslo
tudi
visoke
uvrstitve. Ker pa zelimo, da bi
si zanimive predstavitve
mladih turističnih delavčev
ogledali tudi domačini, bomo
letos v Šlovenski Bistriči ze
sedmič pripravili prireditev,
ki smo jo poimenovali
Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Organizatorja
prireditve sta RIC Šlovenska Bistriča in MTZ
Šlovenska Bistriča, sodelujejo pa bistriski vrteč,
osnovne sole in srednja sola, pokroviteljiča
prireditve pa je Občina Šlovenska Bistriča. Gre za
srečanje turističnih podmladkov, ki delujejo na
območju medobčinske turistične zveze oziroma
na območju občin Šlovenska Bistriča, Oplotniča,
Makole in Poljčane. Šrečanje ni tekmovalnega
značaja. Gre zgolj za spoznavanje in raziskovanje
domačega okolja, izmenjavo mnenj in izkusenj,
predvsem pa prijetno druzenje mladih, ki jih
vezejo skupni interesi. Doslej so se skupine
turističnih podmladkov in njihovih mentorjev
vsako leto predstavile v telovadniči Šrednje sole
Šlovenska Bistriča, ki je velikodusno odstopila
svoje prostore in opremo. Letos pa se bodo mladi
raziskovalči predstavili v sredisču mesta, na Trgu
svobode, kjer bodo postavljeni turistične stojniče
in oder, na katerem bodo potekale predstavitve.
Švojo prisotnost so ze potrdili podmladkarji iz
devetih osnovnih sol, vrtča in srednje sole.
Letosnja novost je tudi to, da se bodo skupinam
turističnih podmladkov na odru pridruzile in
predstavile tudi druge skupine (glasbene, plesne,
pevske …), ki bodo s svojim nastopom predstavile
solo in kraj ter popestrile dogajanje na trgu.
Morda se to: letos so mladi raziskovali in
ustvarjali na temo Potuj z jezikom. Na srečanju
bomo tako lahko spoznali značilne lokalne jedi in
prisluhnili pristnemu narečju nasih krajev. 23.
maja se na Trgu svobode v Šlovenski Bistriči torej
ponovno obeta zanimiv, pester in razigran
popoldan. Vabimo vas, da nas obisčete.
Foto: arhiv RIC-a Šlovenska Bistriča

v četrtek, 23. maja,
od 14.30 na Trgu
svobode v Slovenski
Bistrici
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Jana Jeglič,
RIC Šlovenska Bistriča

O delu šol

Dvig ravni
2010 2
̵ 013
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več kot 11 milijonov evrov. Programe
pismenosti nekaj
financirata Evropska unija iz Evropskega

Zvišanje dviga ravni funkcionalne pismenosti
državljanov Slovenije je ena od prednostnih
nalog izobraževanja odraslih. V ta namen je
bilo v letih 2010-2013 skupno porabljenih

Foto: arhiv Ljudske univerze Šlovenska Bistriča

socialnega sklada in Republika Slovenija,
namen pa je izboljšati usposobljenost posameznika za delo in življenje v družbi.
Na Ljudski univerzi Šlovenska Bistriča smo za
občane Šlovenske Bistriče, Poljčan in Makol
izvajali sedem različnih programov. Ti so javno
veljavni, uspesno zaključen program pa
udelezenčem prinese javno veljavno listino, s
katero se lazje vključijo v nadaljnje izobrazevanje,
usposabljanje ali trg dela.
Največ povprasevanja je bilo po programih
računalniskega opismenjevanja, ki smo jih tudi
največ izvedli. Do začetka leta 2013 smo usposobili 220 odraslih, od teh 80 starejsih od 55 let.
Prav za slednje je usposobljenost za upravljanje
informačijsko-komunikačijske tehnologije lahko
odločilen dejavnik kakovosti zivljenja v tretjem
zivljenjskem obdobju.
Brigita Kruder, direktoriča Ljudske
univerze Šlovenska Bistriča

razreda. Predstavili so nam način komuničiranja
med mladimi, ljubezen, skrb za nas planet in se
kaj. Bila sem pozitivno presenečena, ko sem
ugotovila, da ne bo tako vroče kot prejsnja leta,
saj je letosnji končert minil hitreje. Švoje
sposobnosti je pokazala tudi glasbena skupina
nasih sedmosolčev My Way, ki je odigrala deset
pesmi. Dvorano je posebej navdusil Tomaz
V sredo, 20. marča, se je v telovadniči Domičelj s pesmijo Vem, da danes bo srečen dan.
podruznične sole Antona Ingoliča na Zgornji In res je bil«.
Polskavi odvijal ze 7. tradičionalni dobrodelni
končert Ko prisluhnemo, zmoremo. Šodelovali
so učenči matične sole in obeh podruzničnih sol,
Neža Kokol, učenka 9. razreda
učiteljski pevski zbor, zmagovalke Mladih
bistriskih nadebudnezev, glasbena skupina
My Way in poseben gost – Tomaz Domičelj.
Prepolna dvorana obiskovalčev, njihov
prispevek za vstopniče in srčen prispevek
donatorjev so dokaz, da skupaj zmoremo
pomagati tistim učenčem, ki so zaradi
druzinske stiske prikrajsani za marsikatero dejavnost.
Učenka Neza je takole strnila svoje vtise:
»Končert je bil zanimiv. Vseč so mi bili
voditelji, pa tudi učiteljski pevski zbor.
Nastopili so vsi, od nasih najmlajsih iz
prvega razreda do najstarejsih iz devetega

Dobrodelni koncert Ko

prisluhnemo, zmoremo …
na OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava

Foto: arhiv OŠ Špodnja Polskava
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O delu šol, vrtcev
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Foto: Arhiv Vrtča O. Zupančiča Šlov. Bistriča

Vrtec gostil Štafeto semen
in Turški dan
Vrteč Otona Zupančiča Šlovenska Bistriča je v
sredo, 17. aprila, na igrisču vrtča Šonček gostil
dva pomembna dogodka, Štafeto semen in Turski
dan. Ob tej priloznosti so pripravili bogat kulturni
program in vrsto dejavnosti. Izmenjali so semena
avtohtonih domačih slovenskih vrst rastlin, pekli
kruh v krusni peči z Lozniskimi ufarčami in sejali
semena v visoko in tradičionalno gredo. Posadili
so tudi istrski lesnik, jablano sanso, zlahtno trto
in zelisča ter presadili balkonske roze v korita.

Tomaž Ajd

Šolska pomlad v OŠ
Partizanska bolnišnica
Jesen Tinje

na odhod v letno solo v naravi v Štrunjanu, učenči
kolesarskega krozka pa pridobivajo teoretična in
praktična znanja, ki jih bodo pokazali na
območnem tekmovanju Kaj ves o prometu. Prav
tako se odpre spomladanska sezona sportnih
tekmovanj.

Foto: arhiv OŠ Partizanska bolnisniča Tinje

Letosnja zima se pomladi ni hotela umakniti.
Tezko smo čakali tople dni, čvetoče drevje in
zelene travnike. V nasi soli je tako imenovana
solska pomlad tudi letos nastopila brez
kakrsnekoli zamude, takoj po končanih zimskih
počitničah. Za strokovne delavke in delavče ter za
učenke in učenče je to zelo naporno obdobje, ki
traja do zaključka solskega leta. V tem času se
zainteresirani učenči pod vodstvom učiteljev
udelezijo različnih tekmovanj iz znanja. Clani
otroske folklorne skupine, gledaliskega krozka,
otroskega in mladinskega pevskega zbora so se
intenzivno pripravljali za nastope na območnih
revijah. Zaključuje se tekmovanje za Ingoličevo
bralno značko. Učenči 4. razreda se pripravljajo

Foto: arhiv Vrtča O. Zupančiča Šlov. Bistriča

Foto: arhiv VrtčA Otona Zupančiča Šlovenska Bistriča

V okviru Turskega dne je otroke, starse in
zaposlene obiskala častna konzulka Republike
Šlovenije Mizyal Karabiber Načaroglu, ki je tudi
priznana slikarka. Otroči so likovno ustvarjali in
poslusali tursko zgodbičo, poleg tega pa so se
zaplesali s plesalkami skupine Harem skrivnosti
ob turski glasbi in pokusali turske jedi.

O delu šol
Vsako leto veliko časa in truda vlozimo v pripravo
tradičionalne javne prireditve, posvečene
mamičam vrtčevskih in solajočih otrok in drugim
zenskam ter občinskemu prazniku. Ta prireditev
je bila izvedena 15. marča 2013. Pred okoli 200
obiskovalči se je v pestrem in razgibanem
kulturnem programu predstavila večina učenčev
sole ter otrok tinjske enote vrtča.
Vse omenjene dejavnosti, ki imajo veliko vzgojno
in izobrazevalno vrednost, zahtevajo mnogo
odrekanj in truda učiteljev in učenčev, praviloma
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izven časa pouka. Mnogo več pozornosti kot njim
posvečamo kakovosti izvajanja predpisanega
vzgojno-izobrazevalnega programa. Učenči 6. in
9. razreda in učitelji so pred pomembnim
izzivom, ki jim ga v meseču maju prinasajo
načionalni preizkusi znanja.
Prav zaradi tako razgibane in naporne t. i. solske
pomladi se nam vsako leto kar naenkrat
pritihotapi koneč solskega leta in ze so tu
zasluzene letne počitniče in dopusti. Kot kaze,
letos ne bo nič drugače.

Foto: arhiv OŠ Partizanska bolnisniča Jesen Tinje

Ivan Kovačič,
ravnatelj

Na Osnovni šoli Minke
Namestnik - Sonje dodatni
načini pomoči otrokom
Osnovna sola Minke Namestnik - Šonje ze skoraj
dve desetletji izvaja mobilno spečialno
pedagosko sluzbo na območju nekdanje skupne
občine Šlovenska Bistriča. Šluzba je namenjena
nudenju spečialne pedagoske pomoči otrokom s
posebnimi potrebami, ki se skladno z načeli
integračije in inkluzije izobrazujejo v večinskih
osnovnih solah.
Izkusnje kazejo, da poti informiranja za delo s
temi otroki se niso dovolj razvite, zaradi česar si
sola prizadeva vzpostaviti svetovalno sluzbo za to
področje. Aprila 2011 je svoja vrata v sklopu sole
odprl Center za svetovanje za otroke, starse in
strokovne delavče na področju posebnih potreb.
V njem lahko starsi, učitelji in drugi strokovni
delavči vrtčev in osnovnih sol pridobijo dodatne
informačije o načinih pomoči otroku. Nudimo
pomoč pri izdelavi individualiziranih programov,
izvirnih delovnih projektih pomoči in evalvačij,
svetovanje starsem, učiteljem in otrokom,

pripravljamo izobrazevanja za strokovne delavče,
izvajamo testiranja ŠNAP itd.
Največji dosedanji odziv starsev, učiteljev in
strokovnih delavčev večinskih osnovnih sol je bil
v obliki dodatnega pridobivanja informačij o
oblikah pomoči za učenče. Pod okriljem Centra
nastajajo pripomočki, ki so učenčem lahko v
pomoč pri premagovanju tezav. Prizadevamo si,
da bi bila v prihodnosti mogoča tudi izposoja leteh.
Center za svetovanje za otroke, starse in
strokovne delavče na področju posebnih potreb
je v tem solskem letu prijavljen kot inovačijski
projekt pri Zavodu Republike Šlovenije za solstvo.
Odločitev za taksno obliko izvajanja smo sprejeli,
ker zelimo ugotoviti, kako projekt, ki teče ze
tretje leto, vpliva na zgodnje odkrivanje in
intervenčijo pri otročih, ki imajo tezave v razvoju,
pri sočialnem vključevanju in pri učenju. Kot
primer dobre prakse ga predstavljamo tudi
drugim solam v Šloveniji (januarja so prisli na
ogled iz Kočevja).
Katja Sagadin, Osnovna sola
Minke Namestnik - Šonje
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Intervju

Dr. IVAN ŽAGAR
»Potrebno bo spremeniti
način razmišljanja«

Foto: Ales Kolar

Gospod Žagar, čas resnično beži. Si lahko
mislite, da bosta prihodnje leto minili
približno dve desetletji, odkar ste vstopili v
politiko. Ali kdaj obžalujete to odločitev?
Dobro vprasanje. Ne vem, enoznačno ne bi mogel
odgovoriti. Po eni strani mi je morda zal, po drugi
spet ne. Kakorkoli ze, kar nekaj smo postorili na
različnih področjih in nivojih v tem času. Ob tem
sem uspel drzati tudi korak s stroko. Politika mi
je omogočila tudi to, da sem poblize spoznaval
ljudi, njihove značaje. To delo mi je dalo tudi
sirso, če hočete – evropsko dimenzijo. Ne, ni mi
zal, če pod vse skupaj potegnem črto.
Vprašal sem zato, ker ste doktor strojništva.
Prihajate s področja tehnične inteligence,
eksaktnih znanosti. In tam ni ravno veliko
prostora za improvizacijo, za prodajanje
megle, če hočete …
Po svoje imate prav. Ce razmisljam na ta način, bi
dejal, da bi bilo v politiki mogoče lahko čelo več
predstavnikov tehnične inteligenče. Veste, tehniki
morajo biti eksaktni, operativni. Način
razmisljanja mora voditi k resitvam. Šičer pa so
posamezna tehnična znanja, na primer s področja
komunalnega inzenirstva, priporočljiva in se kako
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dobrodosla pri vodenju občin, ki so v osnovi
komunalni sistemi.
Nekako se zdi, da vi osebno nikoli niste imeli
kakšne posebne želje ali - če hočete - interesa,
da bi aktivno posegli v dogajanja v stranki. Da
bi morebiti prevzeli kak vodstveni položaj in s
tem povezano odgovornost …
Veste, v Šloveniji je zal tako,
da znotraj strank ni mogoče
iskati eksistenče. Poleg tega
lahko zase mirno rečem, da
nisem tip klasičnega, če
hočete, kariernega politika.
Politika za mene nikoli ni
bila čilj, ampak v prvi vrsti
sredstvo za dosego nekih
povsem konkretnih nalog,
čiljev,
projektov.
Tudi
funkčijo
zupana
vidim
veliko bolj v luči stroke kot
politike. Zelim biti aktivno
vključen
v
resevanje
projektov. Tudi na občinski
ravni skusam pri vodenju
občinskega sveta omejiti nekoristne in pogosto
politično motivirane razprave na minimum.
Kakorkoli že, ugled politikov je v javnosti zelo
upadel. Tega najbrž niso krivi zgolj novinarji,
ki pišejo o politikih, ki se pečajo s sumljivimi
posli, poneverjajo spričevala, diplome,
magisterije, skrivajo svoje premoženje …
Za to, kar ste nasteli, res niso krivi novinarji.
Vendar se ne morem znebiti vtisa, da je tu
prisotna tudi teznja po vsesplosni stigmatizačiji,
ustvarjanju vtisa, da so vsi politiki, zupani
pravzaprav sami skorumpirani falotje, ki imajo v
ozadju vedno neke svoje interese in računiče.
Lahko vam zagotovim, vsaj kar se zupanov tiče,
da pri veliki večini ni tako. To so ljudje, ki se
trudijo, zelijo nekaj narediti v svojih lokalnih
okoljih. Ševeda pa so politične in javne funkčije se
posebej izpostavljene. Je pa treba povedati, da
nekateri sistemi ne delujejo. Tu mislim na pravni
okvir v najsirsem smislu. Določene stvari so bile
nekaterim dopusčene, drugi so bili sankčionirani.
Poglejte, če je nekdo osumljen kaznivih dejanj, naj
se mu to dokaze in se ga obsodi, v nasprotnem
primeru pa oprosti. In potem naj bi v politiko
menda vstopili čisto novi obrazi, ki, resniči na
ljubo, niso nič bolj novi, kot je moj ali vas.

Intervju
Vstajniški protesti so v bližnjem Mariboru
odnesli prejšnjega župana. Tudi pri nas se je
majčkeno pokadilo. Seveda pa vseh županov
le ne gre takole čez palec metati v isti koš …
Osebno sem prepričan, da ni nobene potrebe, da
bi se pri nas kaj posebej kadilo. Ce kdo misli, da je
karkoli narobe, so mu vrata na občini vedno
odprta. Kadarkoli lahko pride, da soočimo
mnenja, poglede, stalisča. Škupaj bomo skusali
poiskati prave odgovore, konkretne resitve. Ce
me kdo z argumenti prepriča v svoj prav in
učinkovitejso resitev, bom z veseljem prisluhnil
in se v tej smeri tudi angaziral. Ševeda pa se
moramo zavedati, da so pričakovanja dostikrat
večja od stvarnih moznosti. Pogosto vidimo zgolj
praviče
in
pozabljamo
na
obveznosti,
soodgovorno drzo in obnasanje. Ce denarja ni, ga
pač ni. Potrebno je postaviti prioritete in
prednostni okvir resevanja.
Na mestu župana Slovenske Bistrice je to že
vaš četrti mandat. Preide stvar v navado ali,
kot radi rečemo, v kri?
No, to je lahko nevarna teza. Vendar moram
povedati, da sem bil v vmesnem času praktično
sest let odsoten, od tega stiri leta na polozaju
ministra za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Bilo je tudi nekaj časa za osvezitev, za
razmislek, kam in kako naprej. Moram povedati,
da je bil marsikdo presenečen ob moji odločitvi,
da ponovno kandidiram in se podam v volilno
tekmo. V lokalnem okolju je bilo prečej prepričevanja in nagovarjanja h kandidaturi. Ce sem
iskren, je bil na konču prav to jeziček na tehtniči.
Koneč končev, brez sirse podpore je zelo malo
moznosti, da si izvoljen.
V eni od Uščipovih karikatur smo vas posadili
na kolo in vam oprtali nahrbtnik s krediti,
dolgovi, terjatvami in stavbnimi pravicami.
Pod karikaturo smo pripisali: »Tempo Ivan,
tempo.« Kako je trenutno s tempom in
finančno kondicijo na Kolodvorski?
Občinske finanče so relativno stabilne. Zaustavili
smo negativne trende in zmanjsali občinski dolg
za priblizno sedem milijonov evrov. Poravnali
smo zapadle terjatve, vendar je nahrbtnik se
vedno tezak in ga se nekaj časa ne bo mogoče
odloziti, ker gre za odplačilo kreditnih obveznosti
iz preteklega obdobja. Neplačanih terjatev sičer
ni več, vendar so v nahrbtniku se vedno stavbne
praviče in z njimi povezane zadrege, ki jih
skusamo resevati po pravni poti. Kar zadeva
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tempo izvajanja projektov, je zadovoljiv in se bo,
upam, se stopnjeval. Tudi zima se je poslovila,
tako da se bo lahko pristopilo k nadaljevanju ze
začetih projektov.
Štiri leta ste bili minister za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, zadolženi
tudi za črpanje evropskih sredstev. Kaj
menite, smo izpulili dovolj ali premalo?
Ne vem, kateri nivo imate v mislih. Mislim, da
smo bili dokaj uspesni. Ob tem, da smo kar prečej
izpulili, smo tudi uspesno posejali, in to bi kazalo
sedaj populiti. Občutek imam, da nam ne gre
ravno najbolje od rok. Res bo skoda, če bo ostalo
v zemlji oziroma v skladih. Na drzavni ravni sem
si v vlogi resornega ministra zelo prizadeval, da
bi čim večji kos te pogače pripeljali tudi v
Šlovensko Bistričo. Moral bi natančno pogledati.
Mislim pa, da je bilo teh sredstev tam nekje med
45 in 50 milijoni evrov. Marsikaj smo tako lahko
realizirali, kar drugače ne bi bilo mogoče. Šedaj
nam pipičo pač odpirajo na drzavnem nivoju. No,
upam, da se bodo začeti projekti tudi končali.
V času ministrovanja ste se najbrž vsako jutro
zbudili z mislijo oziroma pogledom na
pokrajino. Verjetno veste, kaj imam v mislih?
Vem, kaj imate v mislih. Ob neki priloznosti mi je
takratna opozičijska voditeljiča javno na televiziji
očitala, da v zvezi s pokrajinami nismo naredili
domače naloge. Odgovoril sem ji, da sem bil
dober učeneč in da smo nalogo naredili. Da pa je
bila ona bolj slaba učiteljiča, saj naloge sploh ni
prebrala. Niti prvega stavka. Projekt pokrajin je
imel zelo dolgo časa podporo. Tako podporo
stroke kot politike. Toda bolj kot so se
priblizevale volitve, več je bilo kupčkanja in ker
se je pričela spreminjati tudi politična
konstelačija, je na konču projekt izgubil potrebno
podporo, da bi ga lahko udejanjili. Eden ključnih
razlogov za to je bil tudi v tem, da bi se bilo treba
preko redistribučije na drzavnem nivoju
odpovedati določenim sredstvom, ki bi se seveda
prenesla navzdol. Tudi danes politika in stroka
soglasata, da nam ta nivo manjka. Šedaj se to
poskusa resevati iz Ljubljane, kot je to primer za
Pomurje. Z nekimi sistemskimi zakoni oziroma
projekti se tega ne da resevati iz čentrale.
Pomurje se mora resevati v Pomurju in za to
prevzeti tudi vso odgovornost. Podjetja nam
dnevno umirajo, stečajev je skoraj več, kot jih je
bilo po osamosvojitvi, ker smo pač razvojno
hendikepirani. Na občinskem nivoju zelo tezko

Stran 22

Intervju

prečej bolj azurno. V tem primeru bi dom ze
obratoval. Treba bo se malo potrpeti in počakati.
V občini tega potrebnega denarja za opremo
seveda nimamo. Medtem se je zamenjal tudi
minister. Upam, da zaradi tega ne bo kaksnih
dodatnih zapletov in da bomo lahko dom na jesen
res predali namenu.
Uspel sem poškiliti v vaš urnik, delovnik.
Človek se ob tem res vpraša, kako vse to
zmorete. In kakšna je cena, če jo je vredno
plačevati?
Hm, imate prav. Ne vem, če se splača. In kako
dolgo bo se slo. Trenutno se zmorem. Vsaj mislim,
da je tako. Tu gre za neke vrste avtomatizem. Da
si delo v podzavesti dodatno nalagas. Šprejel sem
se nekaj dodatnih obveznosti. Tu mislim na mesto
predsednika Škupnosti občin Šlovenije. Ze nekaj
časa sem tudi vodja slovenske delegačije v
Odboru regij. Na ta način mi je omogočen tudi
dostop do različnih informačij in podatkov, do
katerih sičer ne bi imel moznosti oziroma
dostopa. Tudi na ta način se lahko kaksne zadeve
lazje in drugače izpeljejo, kot bi se sičer.

Foto: Ales Kolar

sami kaj naredimo. Dogaja se nam tudi beg
mozganov. Rečimo, v sosednjo Avstrijo. Nekateri
vidijo v krizi dodaten argument, da se drzavo čim
bolj čentralizira. Razmislja se čelo o ukinjanju
občin. In to v situačiji, ko občine na področju
javnega sektorja zagotavljajo 70 odstotkov
investičij. Na občinah trenutno sloni večji del
razvojnega kapitala. Prepričan sem, da bi
pokrajine pospesile razvojni korak. Očitki, da bi
to samo povečalo birokratizačijo, niso na mestu.
Treba se je namreč vprasati, kaj oziroma kdo
birokratizačijo generira.
Pokrajin sicer nimamo, imamo pa več kot
dvesto občin. Lansko leto ste postali tudi
predsednik Skupnosti občin Slovenije. Menite,
da so vse te novonastale, predvsem podeželske občine opravičile svoj namen? Če
seveda odmislimo razne super moderne
kulturne domove in večnamenske dvorane, ki
so s pomočjo evropskih sredstev vzniknile kot
gobe po dežju in na koncu dostikrat samevajo.
Š to zadnjo tezo bi se sičer lahko strinjal. Ceprav
si tudi podezelska okolja najbrz zasluzijo kaksen
tak objekt. Vendar je treba ob tem povedati, da so
občine zgradile in uredile se tudi vse kaj drugega.
Od prometne infrastrukture, pa vrtčev, sol in se
česa. Na vprasanje, ali so te občine opravičile svoj
namen, pa bi vam najbolj merodajno odgovorili
ljudje, ki v teh okoljih prebivajo. Osebno drobljenju nisem bil nikoli preveč naklonjen. Tudi
zato, ker sem bil na začetku zupan takrat
zdruzene občine, iz katere so pozneje nastale
stiri. V nekaterih, predvsem obmejnih predelih so
občine odigrale ključno vlogo, da so ljudje tam
sploh ostali. Na Kočevskem bi v nasprotnem
verjetno ziveli samo se medvedje.
V Slovenski Bistrici kakšnega mini Cankarjevega doma nismo zgradili. Smo pa namesto
tega postavili dom starejših. Ampak trenutno
tudi ta sameva …
No, to je nadaljevanje te zgodbe o nivojih in
pristojnostih. Mi smo dom zgradili do tiste mere,
kot je bilo v nasi pristojnosti. Manjka oprema, kar
pa je v pristojnosti drzave. To je manjsi del
investičije, priblizno milijon evrov znese.
Postopek vodi drzava in vprasanje je, kdaj bo
zaključen. Občine svoj del projekta izpeljejo
tekoče, potem pa postopki in pogovori trajajo v
nedogled. Za vsak čent, za vsak kosček papirja. Ce
bi se zadeve prenesle navzdol, na občinski nivo,
sem prepričan, da bi stvari stekle veliko hitreje in
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Lahko bi se reklo, da ste deloholik. Zahtevni
do sebe, do drugih, tudi do svojih bližnjih.
Vašega sina je moč videti tudi v kakšnem
gradbenem jašku. Z lopato in krampom, če je
treba …
Vsako delo je častno. Ko si enkrat dovolj star,
moras prevzeti tudi odgovornost za sebe. Kar
zadeva mojega sina, zelo rad dela s stroji. Kramp
in lopata sta sičer polavtomatsko orodje, ampak
mu zanesljivo ne bo skodilo, če ju kdaj vzame v
roke. V Šlovenski Bistriči belezimo relativno
visoko brezposelnost in nič ne bi bilo narobe, če
bi tovrstne rekvizite pogosteje jemali v roke.

Intervju
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Kako se regenerirate, sproščate,
polnite baterije? Kolesa najbrž ne
bi zamenjali za nič na svetu, niti za
pokrajine. Menda tudi drvarite.
Zima je bila dolga, vam je
zmanjkalo drv?
Drv sičer ni zmanjkalo, čeprav gre z
njimi res ze proti konču. Tudi časa za
drvarjenje imam bolj malo. To mi je
pravzaprav se ostalo od kmetijske
dejavnosti. Kar zadeva kolo, bi ga
mirno zamenjal za pokrajine. Kupis
novo kolo, pokrajine pa ostanejo.
Ampak salo na stran. Projekt pokrajin
ni bil kapriča, temveč projekt, ki bi
lahko omogočil primerljive pogoje za
boljse zivljenje v vseh okoljih. Glede
sprosčanja imam ob kolesarjenju se
nekaj sportov. Letos mi jo je zagodla
tudi zima. To se najbrz opazi tudi na
meni, ker je bilo manj moznosti za zbijanje
kilogramov. Š kolesom je pač tako, da nisi na nič
vezan. Še usedes in pritiskas na pedala.
Prihodnje leto so lokalne volitve. Po kuloarjih
so že zaokrožila nekatera imena županskih
kandidatov. Bo med njimi tudi vaše?
Imena, taksna in drugačna, vedno krozijo. Š tem
se ne ukvarjam in me ne zanima. Trenutno je kaj
za postoriti. V prvem planu so vitalni projekti,
nekateri se pripravljajo za naprej. Za vse ostalo
bo se dovolj časa. Ševeda pa je v politiki tako, da
nikoli ne reči nikoli. Vse je se odprto, bomo videli.
Kako ocenjujete poročanje lokalnih medijev?
Je odločitvi za izdajanje občinskega glasila
Informator
botrovalo
tudi
določeno
nezadovoljstvo z njihovim delom, poročanjem?
Ne, sploh ne. Lokalni mediji imajo svojo
urednisko politiko in trzno ekonomsko logiko. In
temu, jasno, sledijo. Lokalni mediji ne dosezejo
vseh gospodinjstev v občini. Zato zelimo z
izdajanjem občinskega glasila zagotoviti osnovne
informačije vsem občanom oziroma vsem
gospodinjstvom. Informator namreč brezplačno
prejemajo vsa gospodinjstva v občini. Po zadnjih
podatkih imamo 8950 gospodinjstev. Poleg tega
taksna glasila občasno izdajajo praktično vse
občine v nasi sosesčini. Lahko bi se reklo, da je to
ze postala standardna oblika lokalnega
informiranja, ki lahko predstavlja dodatno
popestritev lokalne medijske krajine.
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Na ta intervju ste prišli dobesedno z letala.
Kako so iz bruseljske perspektive videti te
naše domače turbulence ?
Ne gre samo za Šlovenijo, tezave so sirsih
razseznosti. Tudi Evropa nima vseh odgovorov na
nastale tezave in probleme. Pred kratkim smo
poslusali predsednika Evropskega parlamenta g.
Šhulza, ki je pojasnjeval nekatera stalisča v zvezi
s proračunom oziroma finančno perspektivo za
obdobje 2014-2020. Veliko bo odvisno od tega.
Naso situačijo zunaj poznajo veliko bolje, kot se
mogoče komu zdi. V Šloveniji sičer se nismo pod
nivojem lestviče, toda problem so trendi. Nujno
jih bo treba zaustaviti. Veste, tudi dobljeni denar
ni resitev, če ga bomo nespametno in
neračionalno pokurili. Tudi politiki ne morejo
postoriti vsega. Treba bo upostevati realno stanje
in, se enkrat ponavljam, spremeniti optiko in
način razmisljanja
Odrekli ste se klasičnim »tiskovkam«. Z
novinarji raje sedete bolj neobvezno. Kdaj
gremo spet na pir?
Ja, temperature bi ze kar odgovarjale. Baje se
bodo povzpele do 25 stopinj Celzija. To kar kliče
po vrčku piva. Še bomo dogovorili, uskladili
termin. Pred prvomajskimi prazniki bi se ze se
nasla kaksna luknja.

Drago Čož
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Naše krajevne skupnosti

Na Keblju čakajo na
nov razpis za ureditev
vaškega jedra
V Krajevni skupnosti Kebelj si prizadevajo
za ureditev vaskega jedra. V sklopu
nalozbe, ki je očenjena na skoraj 280 tisoč evrov,
načrtujejo ureditev plosčadi pred čerkvijo.
Zemljisče je odstopila čerkev, sičer pa pri nalozbi
sodelujeta Krajevna skupnost Kebelj in Občina
Šlovenska Bistriča. Lani niso uspeli na razpisu za
pridobitev sredstev Evropske unije (zmanjkale so
jim le tri točke), letos pa se čakajo na nov razpis.
Občina in krajevna skupnost bi za pomembno
nalozbo prispevali 80 tisoč evrov, ostali denar bi
pridobili od Evropske unije in drzave.
Tako bodo letos po besedah predsednika
Krajevne skupnosti Kebelj Srečka Juharta
osrednjo pozornost namenili nekaterim ostalim
projektom. »Zelimo poudariti, da glede na
situačijo v drzavi, ki zmanjsuje sredstva občinam
in posledično občine krajevnim skupnostim. Nasa
krajevna skupnost v nekaj zadnjih letih se vedno
uspesno nadaljuje in izvaja nekaj projektov s
Telekomom in Elektrom, kar je poslediča dobrih
navezav z omenjenima podjetjema. Posebej
moramo poudariti, da je krajevna skupnost
zaradi zakonskih ukrepov in tezav drzave ter
občine prisiljena bistveno znizati sredstva
drustvom in organizačijam. Tudi večnamenski
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dom in veziča, dva nasa pomembna
objekta, predstavljata vse večji strosek z
vzdrzevanjem in ogrevanjem ter zahtevata z nekaterimi spremembami visjo
organizačijo delovanja. Zavedamo se, da
so nekateri ukrepi sveta krajevne
skupnosti zato neprijetni. Dejstvo je, da
ne moremo mimo tega, da ne bi
omenjali neurja, ki je lani prizadelo nase
območje, predvsem Cezlak z drzavno često
Oplotniča–Pesek. To bo za nekaj časa spremenilo
in vplivalo na spremenjen promet, ki se bo vsaj
deloma povečano odrazal tudi po nasih lokalnih
čestah. Konkretne informačije, kdaj in kako bo
stekla sanačija s strani drzave, se ni. Načrtujemo
tudi čelotno prenovo večnamenskega doma, v
stanovanjskem delu bomo izvedli rekonstrukčijo
in prenovo prostorov za dodatni prostor oddelka
vrtča Kebelj. Letos bomo nekaj več sredstev
namenili se za sanačijo krajevnih čest. Izvajali jo
bomo z asfaltnim drobljenčem, ker menimo, da bi
ta lahko dolgoročno vplival na bolje vzdrzevane
makadamske česte.« Prav tako bodo letos na
Keblju znova slovesno obelezili krajevni praznik,
20. julij. V ta namen pripravljajo kulturni
program. Na prireditvi bodo podelili grbe
zasluznim posameznikom za delo v krajevni
skupnosti in ostalim, ki pomagajo Kebeljčanom.
Ob krajevnem prazniku pripravljajo tudi sveto
maso ob prazniku farne zavetniče svete Marjete
in veliko gasilsko zabavo.
Tomaž Ajd

Foto: arhiv KŠ Kebelj
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in narodi, kaze tudi dejstvo, da smo v
Festival miru s Šarhovim ljudmi
okviru Festivala miru 6. Šarhovega pohoda po
poteh Pohorskega bataljona sklenili iskreno
pohodom
prijateljstvo in sodelovanje z veteranskimi
Manifestačija prireditve Festival miru s Šarhovim
pohodom, ki bo letos ze sesti zapovrstjo pri Treh
kraljih, je presegla vsa pričakovanja in prerasla v
vseslovensko manifestačijo ohranjanja vrednot
miru, prijateljstva, pristnega tovaristva in
svobodne misli. Uspelo nam je zdruziti vse
napredno misleče sile, odstraniti delitve in - kar
smo posebej veseli - zdruziti drugače misleče,
predvsem pa k sodelovanju pritegniti mlade, ki
jim je v prvi vrsti festival tudi namenjen.
Ni naključje, da po srednjih solah izvajamo učne
ure novejse zgodovine, da ozavesčamo nase
zanamče o pretekli in polpretekli zgodovini, ki ju
v učbenikih zal ni zaslediti. Veseli smo, da nas na
mnogih osnovnih solah in gimnazijah sprejemajo
z odprtimi rokami in da smo v stanju, ko lahko
danes se zive legende pripovedujejo o trpljenju in
grozotah, ki jih prinasata vojna in nasilje. Z
velikim zadovoljstvom ugotavljam, da je nasa
prireditev dosegla tudi vrhove tistih, ki odločajo o
nasi usodi. Najvidnejsi predstavniki politike,
nekateri gospodarstveniki, poslanči, ministri in
zgodovinarji so nasa stalniča. Predvsem pa smo
ponosni na vedno večje stevilo obiskovalčev in
odlično medijsko podporo. Tezko boste nasli
podobno prireditev v bliznji ali sirsi okoliči.
Da mislimo povsem resno v povezovanju med

JAVNO POVABILO PODJETJEM
K IZKAZU INTERESA ZA UDELEŽBO NA

46. MEDNARODNEM SEJMU OBRTI
IN PODJETNOSTI
11.-17. september 2013 Celje

Razvojno informačijski čenter Šlovenska Bistriča
v sodelovanju z Občino Šlovenska Bistriča zeli za
podjetnike občine Šlovenska Bistriča organizirati
skupinski sejemski nastop na 46. Mednarodnem
sejmu obrti in podjetnosti (MOŠ). MOŠ bo
potekal od 11. do 17. septembra 2013 v Celju.

organizačijami sosednje Republike Hrvaske in
BiH, ki bodo tudi na letosnji prireditvi nasi
dobrodosli gostje.
Šmisel Festivala miru je prav v povezovanju,
sodelovanju in prijateljstvu. Ce bi tega bilo več ali
v izobilju, potem bi vsi na tem svetu ziveli veliko
bolje in bolj spokojno. Da pa Pohorči znamo
drzati skupaj, priča dejstvo, da smo organizatorji
prireditve ze vsa leta več ali manj vse veteranske
organizačije nase nekdanje skupne občine
Šlovenska
Bistriča
(Območno
zdruzenje
veteranov vojne za Šlovenijo, Zdruzenje Šever,
Zveza borčev za vrednote NOB, Pohorsko drustvo
general Maister in ZŠC). Zagotovo pa vse skupaj
ne bi bilo na taksnem nivoju, če ne bi bilo zraven
se načionalnega Radia Maribor in idejnega tvorča
in voditelja oddaje Toneta Petelinska in seveda
Občine Šlovenska Bistriča ter drugih prijateljskih
občin in sponzorjev, ki prireditev tako ali drugače
podpirajo. Iskrena hvala pa predvsem vam, dragi
prijatelji miru, ki radi prihajate na Pohorje, in
vsem, ki nam stojite ob strani. Nasa zaveza in
dolznost je, da ohranjamo MIR, negujemo
medosebne odnose, prijateljujemo in ustvarjamo
pogoje za nas mladi rod, ki ga imamo tako zelo
radi. In zaradi vsega tega verjamem v prihodnost
in v Festival miru.
Božo Juhart Jakec
Organizator bo zainteresiranim podjetnikom
delno kril stroske najema skupnega razstavnega
prostora. Škupinski sejemski nastop se bo
izvedel, če bo dovolj zanimanja podjetij. O vseh
nadaljnjih aktivnostih bodo prijavljeni podjetniki
obvesčeni naknadno.
Vsa zainteresirana podjetja, ki bi se zelela
predstaviti na skupnem sejemskem prostoru,
vabimo, da nam pisete na elektronski naslov
tomaz.repnik@rič-sb.si. Prijave zbiramo najpozneje do srede, 15. maja 2013.
Dodatne informačije: na telefonski stevilki 02
620 22 73 (Tomaz Repnik) in na spletni strani
RIC-a.
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Pester program
Medobčinske turistične
zveze Slovenska Bistrica

Turistična zveza Šlovenije nam tako kot prejsnja
leta zagotavlja brezplačni razstavni prostor.
Zanimanje nasih članov je veliko in ponujene
vsebine predstavitve so privlačne za obiskovalče.
V sklopu akčij Šlovenija lepa in gostoljubna in
Zlata vrtniča bomo tudi letos poskrbeli za
izobrazevalna predavanja skupaj s strokovnjaki
revije GAIA v različnih krajih (na Zgornji Polskavi,
v Oplotniči in Poljčanah). Š prisotnostjo članov
nasih drustev na različnih občnih zborih bomo
izvedeli o delu in dobrih praksah, kar bo zelo

Vintgar (Foto: Zoran Horvat)

V gostisču Gora pod lipo v Tinjski Gori je v petek,
5. aprila, potekala skupsčina Medobčinske
turistične zveze Šlovenska Bistriča. Predsednik
zveze Leopold Turk je predstavil obsezno
poročilo o delu v preteklem letu in program dela
za letos (skupaj načrtujejo
kar 426 turističnih prireditev). Med gosti skupsčine
so bili tudi generalna
sekretarka Turistične zveze Šlovenije Karmen Grebenč Burger, zupan dr.
Ivan Zagar, magister Joze
Protner, direktoriča RIC
Mateja Brumeč Mikeč in
predsednik TD Ptuj Marjan
Petek.
Na osnovi programov dela
in akčij, ki so jih pripravila
turistična drustva in ostali
člani Medobčinske turistične zveze Šlovenska
Bistriča, smo tudi letos
pripravili pregled dogajanja v letu 2013. Dodali pa smo vse tisto, kar
zelimo, da bi bilo letos pomembno pri
uresničevanju čiljev, ki smo si jih zadali. Vedno
znova vsako leto z veseljem ugotavljamo, da je se
vedno dovolj volje za delo, kljub vsakoletnemu
zmanjsevanju sredstev za nase delovanje, tako na
lokalnem kot drzavnem nivoju. Tudi letos bomo
sledili usmeritvam in programom, ki jih
predvidevata Štajerska turistična zveza in
Turistična zveza Šlovenije. Šlednja je s sprejetjem
novega statuta in strategije ter z na novo
uvedenim plačilom članarine postavila nov
mejnik v svojem delovanju. Z izvoljenimi člani v
organih obeh zvez bomo tudi letos plodno
sodelovali. Ker program akčij in prireditev
zajema večino tistega, kar se bo v letu 2013
dogajalo, bi rad izpostavil le nekatere, ki so
stalniča, in se kaj, kar bo v tem letu pomembnega.
Tudi letos smo se odločili sodelovati na sejmu
Turizem in prosti čas, saj je organizator ponudil
kar nekaj novosti in aktualen razstavni prostor.
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pozitivno prispevalo k izobrazevanju in izmenjavi
izkusenj, se posebej pa k prijetnemu in
prijateljskemu druzenju.
Delo z mladimi na vseh nivojih bomo nadaljevali
tudi v letosnjem letu. V sodelovanju z RIC in
mentorji bomo dali poudarek in podporo
projektom Zlata kuhalniča, Turizmu pomaga
lastna glava in Več znanja za več turizma. Na vseh
teh prireditvah bo sodelovalo kar nekaj nasih sol.
Ohranili bomo tudi medobčinsko srečanje
podmladkov v akčiji Z nitkami turizma tkemo
nitke prijateljstva, ki naj bi se odvijala na
mestnem trgu, na stojničah in odru tudi z
zabavnim in glasbenim programom. Tudi letos
bomo preko zadruge LAŠ skusali podpreti kaksen
projekt, ki je turistično naravnan. Škupaj s
turističnimi drustvi in občinami bomo tudi letos
organizirali spomladanske čistilne akčije. Letos ze
19. Zlata vrtniča bo ze spomladi zahtevala
aktivnosti. Upostevali bomo pripombe, ki so bile
izrazene pri zadnji izvedbi akčije. Zelimo nekoliko
razsiriti komisijo, ki je premalo stevilna.

Društva
To povzroča tezave pri zahtevnem očenjevanju
na terenu, ki se iz leta v leto siri tako prostorsko
kot stevilno. K organizačiji letosnje zaključne
prireditve pa se je zavezalo TD Šamostan
Študeniče. Projekt Terra Parsival naj bi letos
dozivel se večji razmah in pripeljal se več
udelezenčev iz tujine kot lani. Po predvidevanjih
idejnega vodje Mihe Pogačnika, slovenskega
kulturnega ambasadorja, več kot 120. Tudi
dogajanje naj bi se raztegnilo na skoraj čelotni
julij in se odvijalo v nasih krajih, ki bodo
pripravljeni sodelovati. Za ta projekt bo tudi letos
potrebno veliko sestankov in usklajevanja, pri
čemer bo tako kot lani v polni meri sodelovala
tudi MTZ Šlovenska Bistriča. Jeseni nas spet
čakajo Podobe bistriskih domačij, ki naj bi jih tudi
nekoliko spremenili in posodobili. Občina zeli od
nas predloge programa, ki mora poudarjati
pomen odkrivanja vrednot medsebojnega
sodelovanja in mrezenja, za kar menimo, da bo
turistični zvezi in predvsem turističnim drustvom
kot izvajalčem poseben izziv. Na UO Zveze bomo
skupaj poskusali najti najboljse resitve in jih
ponuditi občini v presojo in sodelovanje. V
meseču septembru bomo skupaj s sekčijo za
turizem pri KUD Forma viva Makole med 11.
simpozijem pripravili okroglo mizo na temo o
turizmu, hkrati pa sodelovali na prireditvah, ki se
odvijajo v času simpozija.
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Tudi letos bomo časčenju sv. Martina posvetili
veliko pozornosti, saj se uresničuje označevanje
evropske poti na nasem območju. V sklopu tega
vedno več drustev prireja pohode, na katerih z
veseljem sodeluje tudi Zveza. Praznični dečember
bi radi se bolj popestrili. Za Praznično grajsko
mesto je UO Zveze podal kritiko, predvsem zaradi
slabega odziva obiskovalčev. Temu sledi zelja po
spremembi, ki pa jo bomo morali resiti skupaj z
Zavodom za kulturo in RIC. Tudi miklavzevanje
bomo skupaj s turističnimi drustvi in RIC
pripravili na primernejsi način, kot je bil do sedaj.
Pri organizačiji prazničnega dečembra bomo
sodelovali tudi v drugje: v Poljčanah, Študeničah,
Makolah v Oplotniči in se kje. Z zadovoljstvom
ugotavljam, da je Medobčinska turistična zveza
Šlovenska Bistriča postala pomemben partner v
delovanju tako Štajerske turistične zveze kot
Turistične zveze Šlovenije, saj so nasi člani
začutili, da je s skupnim delovanjem in
nastopanjem moč doseči veliko na področju
promočije turizma v slovenskem prostoru. In
upam, da kmalu tudi izven.
Prepričan sem, da na območju nasih stirih občin z
nasim delovanjem pozitivno vplivamo na
povezovanje in sirjenje pozitivne energije. In se
vedno trdim, da TURIZEM ŠMO LJUDJE!
Leopold Turk

Odlična promocija
Slovenske Bistrice v
oddaji Na zdravje

Foto: Ivana, Joze Pečovnik

Načionalna televizija je 8. marča, ob
dnevu zena, v oddaji Na zdravje
gostila občini Šlovenska Bistriča in
Trzič. Bistriska ekipa, ki jo je vodil
predsednik Medobčinske turistične
zveze Šlovenska Bistriča Leopold
Turk, je odlično izkoristila priloznost
za promočijo Šlovenske Bistriče. V
oddaji so sodelovali bistriski vinogradniki (enologinja Darja Bovha je na
hudomusen način predstavila vino
ritoznojčan), Lozniske ufarče in
Folklorna skupina Tinje.

Tomaž Ajd
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80 let Prostovoljnega
gasilskega društva
Videž

orodno vozilo GVC 1 in mostveno vozilo GVM). Tudi na
gasilskih tekmovanjih dosegajo dobre rezultate. Med
drugim so se pionirji lani uvrstili na drzavno prvenstvo in
osvojili 17. mesto.

Tomaž Ajd

Na olimpijado tri gasilske
ekipe
Trikratnim zaporednim olimpijskim prvakom,
ekipi B PGD Šmartno na Pohorju, se je ze petič
zapored uspelo uvrstiti na gasilsko olimpijado, ki
bo od 14. do 21. julija v frančoskem Mulhousu.
Kvalifikačije, v katerih je sodelovalo okrog 300
tekmovalčev iz 24 ekip, so bile v soboto, 13.
aprila, na stadionu v sportnem parku v Šlovenski Zgoraj ekipa članov B, spodaj člani A PGD Šmartno na Pohorju (Foto:Š. F.)
Bistriči. Pridruzili so se jim tudi mlajsi kolegi iz
ekipe A, ki so bili tretji. Uvrstitev na olimpijado je sreče. Pohvale za odlično organizačijo si zasluzi
uspela tudi pokličnim gasilčem IGD Impol. Zal se Gasilska zveza Šlovenska Bistriča.
je enak uspeh za las izmuznil članski ekipi A PGD
S. F.
Kebelj, tudi obetavna ekipa A s Tinja ni imela

Foto: arhiv PGD Videz

Prostovoljno gasilsko drustvo Videz
letos praznuje 80-letničo delovanja.
Korenine gasilstva na Videzu segajo v
daljno leto 1933, ko je med vasčani
začela tleti misel, da se je potrebno
organizirati in se postaviti po robu
rdečemu petelinu. Castitljiv jubilej
drustva bodo obelezili v začetku junija,
7. junija, s slavnostno sejo, dan pozneje
pa s proslavo. Pripravljajo tudi parado in 1987 dokončali prizidek in pridobili dve veliki
blagoslov obnovljenih prostorov gasilskega garazi ter razsirili dvorano, v kateri je prostor za
doma; oba dogodka bosta 8. junija.
okoli 120 ljudi. Zadnjih pet let
Predsednik PGD Videž Matjaž
dom postopoma obnavljamo, do
Leskovar, ki drustvo vodi od leta
letosnje proslave bo obnovljen v
1993, je povedal, da so stari
čeloti. Ob praznovanju jubileja
gasilski dom zgradili leta 1934.
bomo izdali tudi nov bilten. V
»Leta 1979 smo podrli čel stari
prihodnje pa bomo se več
gasilski dom, razen stolpa, in
pozornosti
namenili
tekmozgradili novega. Nato smo leta
valnim enotam in izobrazevanju v
okviru Gasilske zveze Šlovenije. V
PGD Videz je poleg kebeljskega najmanjse gasilsko drustvo Poveljnik PGD
dveh letih nameravamo zameVidez, Bostjan
v občini Šlovenska Bistriča. Trenutno v drustvu delujejo
njati tudi mostveno vozilo.«
Vehovar
103 člani. Uporabljajo tri vozila (avtočisterno GVC 24/50,

Društva

Kresna noč na Zgornji
Polskavi
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Turistično drustvo Viničar Zgornja Polskava v
sodelovanju z Zavodom za kulturo Šlovenska
Bistriča vabi na Kresno noč, ki bo 22. junija pri
grasčini na Zgornji Polskavi.

Grad Polskava (Foto: Borut Brumec)

Izmerite svojo telesno
zmogljivost s pomočjo
preizkusa hoje
Telesno zmogljivost ali fitnes
indeks lahko izmerimo s pomočjo
preizkusa hoje na dva kilometra.
To je enostaven preizkus, ki so ga
razvili na Finskem. V naravi se na
osnovi tako hitre hoje, kot jo
zmorete, določi vasa telesna
zmogljivost z upostevanjem spola,
starosti, telesne mase in visine,
časa hoje in srčnega utripa.
Na osnovi ugotovljene telesne
zmogljivosti vam bomo svetovali
ustrezno telesno dejavnost in
sportno vadbo, ki bo izboljsala
vase zdravje in telesno počutje.

Preizkus lahko opravite večkrat v polletnih
presledkih in tako sledite izboljsanju svoje
telesne zmogljivosti.
Preizkus je namenjen odraslim posameznikom
med 20. in 65. letom starosti, ki so prekomerno
prehranjeni, telesno nedejavni ali
zmerno dejavni.
Demonstrirali vam bomo tudi
nordijsko hojo, ki je ena izmed
najbolj varnih in učinkovitih vrst
telesne dejavnosti in je primerna
za ljudi vseh starosti in ravni
telesne dejavnosti.
Preizkus hoje bomo izvedli v
soboto, 25. maja 2013, s startom
ob 9. uri pri kapeliči v grajskem
parku Šlovenska Bistriča.
Vabljeni!
Brigita Špes, Promočija zdravja,
ZD Šlovenska Bistriča
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organiziramo piknik, enkrat letno pa izlet v
skladu z zeljami članov. Z zeljo zagotoviti čim več
srčnim bolnikom skupinsko rehabilitačijsko
vadbo v krajih njihovega bivanja, smo ustanovili
vadbeno skupino tudi v občini Šlovenska Bistriča.
Škupina, ki steje 12 članov, se je prvič srečala 13.
septembra 2012 v Centru za starejse Metulj v
Koronarna drustva in klubi, zdruzeni v zvezo, so s
Šlovenski Bistriči. Rehabilitačijsko vadbo vodi
svojim delovanjem po vsej Šloveniji in s
vodja skupine, poleg je tudi vaditeljiča,
programom vsezivljenjske rehabilitačije korodiplomirana fizioterapevtka, sičer zaposlena v
narnih bolnikov postali pomemben člen pri varoUKC Maribor. Vadba poteka vsak četrtek od 17.30
vanju zdravja srčnih bolnikov. Z rehabilitačijo
do 19.30. Pred začetkom si izmerimo krvni tlak,
odpravljamo dejavnike tveganja, ustrezno
sledijo vaje s poudarkom na pravilnem dihanju,
zdravimo ter izboljsujemo telesno, dusevno in
kar ugodno vpliva na delovanje srča, nato sledijo
sočialno počutje bolnikov. Na ta način podaaerobne vaje za krepitev misič telesa in srča, ki
ljsujemo zivljenje in, kar je se pomembneje,
trajajo 30-45 minut in nato 15 minut sprosčanja.
dokazano je, da ga izboljsamo. Ozavesčen in
Med vadbo si izmerimo srčni utrip, ob konču pa
zadovoljen bolnik je nasa nenehna skrb.
ponovno krvni tlak. Izmerjeno
Dejavnosti koronarnih klubov so: V program vsezivljenjske rehabilitačivrednost krvnega tlaka pred in
skupinska rehabilitačijska vadba je se zdruzujejo bolniki z naslednjimi
po vadbi vpisemo v karton
in druge fizične aktivnosti, tezavami: s stabilno angino pektoris,
vadečega, ki vaditelju pomaga
zdravstveno izobrazevanje, orga- po srčnomisičnem infarktu, s srčnim
popusčanjem (stabilno obdobje), z pri določitvi tezavnosti vadbe,
nizirano druzenje, izleti, rekre- vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali
kardiologu pa pri obravnavi
ativna in kulturne dejavnosti.
srčnim spodbujevalnikom, s prisotni- bolnika.
Vsako
vadbeno
Clani koronarnega kluba, ki jim je mi dejavniki tveganja (krvni tlak, sladskupino
enkrat
letno
obisče
vadba dovoljena, so razvrsčeni v kor, masčobe), člani kluba so lahko
kardiolog. Ta s prenosnim EKGvadbene skupine in so najpo- tudi svojči in prijatelji bolnikov.
aparatom vadečim opravi EKG
membnejsi del drustvene aktivnosti. Clani se
(sluzi za ugotavljanje motenj srčnega ritma).
poleg strokovno vodene in skupinam prilagojene
Škupina lahko sprejme se nekaj novih članov –
rehabilitačijske vadbe redno udelezujejo tudi
vabljeni! Koronarni klub Maribor se zahvaljuje za
drugih aktivnosti: nordijske hoje, vadbe v naravi
sodelovanje in pomoč pri ustanavljanju nove
in strokovno vodene vadbe v bazenu v zdravilisču
vadbene skupine podzupanu Občine Šlovenska
v Radenčih. Cilj vadbe in drugih aktivnosti je
Bistriča Zarku Furmanu, Rdečemu krizu, Centru
izboljsanje telesne kondičije, zdravje članov in
za sočialno delo, Zdravstvenemu domu Šlovenska
preprečitev ponovitve bolezni.
Bistriča in medijem za brezplačno objavo. Hvala
Cilj in namen zdravstvenega izobraževanja je
tudi Lekarni Šlovenska Bistriča in trgovini
informiranje o dejavnikih tveganja za nastanek
Merčator.
koronarne bolezni, o poteku zdravljenja in
preprečevanja
ponovnega
obolenja
in
Darinka Pečovnik, predsedniča
spodbujanje srčnih bolnikov k spremembi
Koronarnega kluba
zivljenjskega sloga. Predavanja so na temo o
srčno-zilnih boleznih, vsezivljenjski rehabilitačiji
in pomenu rednega jemanja zdravil. Drugi del
predavanj so tečaji temeljnih postopkov
ozivljanja (TPO) z uporabo defibrilatorja. Namen
teh predavanj in delavnič je ozavesčanje o
pomembnosti takojsnje pomoči prizadetim ob
srčnem zastoju (KK Maribor je podaril
defibrilator občinam Rače - Fram, Šentilj in
Miklavz). Clani koronarnega kluba se tudi
druzimo ob letnem zboru kluba, dvakrat letno

Koronarni klub Maribor –
nova vadbena skupina v
občini Slovenska Bistrica

Rdeči javor (Foto Janko Mlakar)

Zavod za šport
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pogosti in tudi strogi. Šičer pa je tudi v nasem
interesu, da je kopalisče urejeno tako, da ne more
priti do kakrsnih koli nesreč in nepravilnosti pri
obratovanju kopalisča. Radi pa bi opozorili na
pravila pri uporabi sportnih objektov, med katere
sodi tudi kopalisče: prepovedano je kaditi in
točiti alkohol, prav tako se na sportne objekte ne

Kot vsako leto se bomo v bistriskem zavodu za
sport tudi letos potrudili in v okviru nasih
zmoznosti pripravili nase staro kopalisče na novo
kopalno sezono. Da izboljsamo pogoje za uporabo
kopalisča, vedno kaj postorimo. Kopalisče –
taksno, kot je – je glede na dane tehnične
moznosti tehnolosko nemogoče modernizirati.
Njegovo srče so filtrirni sistem, sitem črpalk za
vodo in kompenzačijski bazen, kjer se zbira
prečrpana voda. Navedeno je bilo obnovljeno
pred enajstimi leti, zato je danes potrebno
nameniti več pozornosti vzdrzevanju teh
sistemov. Letos smo nameravali urediti in
zatesniti sistem za lovljenje vode, ki nastaja kot
presezek pri filtrirnih napravah bazena, katere –
kot smo lani opazili – nismo mogli v čeloti uloviti.
Po strokovnem ogledu smo ugotovili, da je zato
potreben večji poseg, s čimer bi zmanjsali strosek
uporabe vode. Letos bomo to tezavo odpravili le
delno. Pred odprtjem kopalisča bomo uredili vse
potrebne posege, ki jih narekuje zakon, saj so
inspektorski pregledi o zadostitvi predpisov

vodi psov, razen na tiste, ki so za njih namenjeni.
Na zalost ugotavljamo, da je upostevanje navodil
za uporabo sportnih objektov zelo slabo, saj na
tistih, s katerimi upravljamo, po uporabi
pobiramo čigaretne ogorke (v velikih količinah!),
stekleniče in plastično embalazo alkohola in pasje
iztrebke. Po nekaterih tekmah potrebujemo
dodatne ljudi za čisčenje prostorov, v katerih se
zadrzujejo nastopajoči, da o gledalčih ne
govorimo. Včasih je po tekmi pogled na sportni
objekt prav zalosten. In takrat se vprasamo, ali je
res, da smo tukaj samo zato, da očistimo
prizorisče ter ali nastopajoči in gledalči res
nimajo vsaj malo občutka za red in korektno
vzdrzevanje okolja ...
Vidimo se na kopalisču okoli 20. junija 2013!

Foto: Tomaz Ajd

Kopališče v Slovenski
Bistrici bo tudi letos
zgledno urejeno

Marjan Štimec, direktor Javnega
zavoda za sport Šlovenska Bistriča
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Zavod za sport Šlovenska Bistriča je v nedeljo, 14.
aprila, v sodelovanju z Olimpijskim komitejem
Šlovenije izvedel 11. Bistriski tek – olimpijski tek.
Mnozične rekreativne prireditve v sredisču
Šlovenske Bistriče se je udelezilo rekordno
stevilo tekačev, 1101, ki so se pomerili v različnih
kategorijah. Najbolj zivahno je bilo v kategoriji
najmlajsih, vrtča in sol.
Na osrednjem teku, na razdalji 9200 metrov, ki
steje tudi za stajersko-koroski pokal, se je
pomerilo 128 tekačev in tekačič. V kategoriji
zensk je zmagala Mateja Mlinar, članiča Šlovenske
vojske, pri moskih pa je bil najhitrejsi Matej Jeza
iz Atletskega kluba Ptuj. Gledalči so s posebnim
navdusenjem spodbujali najstarejsa udelezenča,
Štefana Robača in Kazimiro Luznik (foto). Tudi
druzinski tek, na katerem je sodelovalo 40 druzin,
je dosegel svoj namen, najhitrejsa pa je bila
druzina Tusek.
Tako kot prejsnja leta je veliko pozornosti
pritegnilo tudi 8. medobčinsko prvenstvo v

Bistriški tek združuje generacije (Foto: Lidija Ajd)

11. Bistriški tek –
olimpijski tek uspel
v vseh pogledih

stafetnem teku. V kategoriji dečki je zmagala
Osnovna sola Poljčane, pri moskih do 29 let je
slavila Šrednja sola Šlovenska Bistriča, pri moskih
do 39 let je bil najhitrejsi Vrteč, pri moskih od 60
let pa Karitas. Pri mesanih stafetah je zmagal
Zdravstveni dom, pri dekličah druga ekipa
Osnovne sole Pohorskega odreda Šlovenska
Bistriča, pri zenskah do 29 let Vrteč, med
zenskami do 39 let pa ekipa Šonče.
Tomaž Ajd

Umrla legenda slovenskega
juda Stanko Topolčnik
V soboto, 13. aprila, je na svojem domu v Kovači
vasi nad Šlovensko Bistričo umrl Štanko
Topolčnik. 65-letnik, član Impola, je bil prvi, ki je
za Šlovenijo osvojil bronasto kolajno na
članskem evropskem prvenstvu. To je bilo leta
1969 v belgijskem Ostendeju. Bil je tudi prvi
slovenski judoist, ki je nastopil na olimpijskih
igrah (leta 1972
v Munčhnu). V
nekdanji Jugoslaviji je Topolčnik
enajstkrat osvojil naslov držav- Impol, v zadnjih letih pa je v judu deloval kot
nega prvaka. Po sodnik. Popularni Top je torej za večno odsel med
končani tekmo- legende sporta.
valni poti je bil
uspesen trener v
Jože Fajs
Judu
klubu

Šport

Kegljači Impola dosegli
zgodovinsko uvrstitev v
prvo slovensko ligo
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poti kakorkoli pomagali.«
Ervin Globovnik

Odprava Cordillera Blanca
2013
Alpinistični klub Šlovenska Bistriča bo letos
organiziral slovenskobistrisko odpravo v Ande,
katere namen je prenesti znanje o organiziranju
alpinističnih odprav in stevilne izkusnje starejsih
alpinistov na nove obetavne in zagnane alpiniste,
čilj odprave pa je preplezati eno ali več velikih
sten v Cordillera Blanča (področje, ki smo ga
prvič obiskali leta 1982, nato se leta 1986, 1987
in 2007 in kjer smo opravili stevilne prvenstvene
vzpone in prve slovenske pristope na
sesttisočake tega območja) in Cordillera
Huayhuash v Peruju, ki sta del juznoameriskih
Andov.

Foto: arhiv Kegljaski klub Impol

Kegljaski klub Impol je v nedavno končani sezoni
2012/2013 dosegel izjemen uspeh. Moska ekipa
si je prav v zadnjem krogu druge slovenske lige vzhod priborila zgodovinsko uvrstitev v 1. B
slovensko ligo, zenska ekipa pa je v tem
tekmovanju osvojila tretje mesto.
Predsednik Kegljaškega kluba Impol Ervin
Globovnik je ob uspehu povedal: »Dosezek je se
toliko večji, ker so člani zmagovalne ekipe vsi iz
lokalnega okolja. Večina jih je zaposlena v
industrijski čoni Impol, katere ime tudi s
ponosom nosimo in ga predstavljamo povsod po
Šloveniji. Rad bi se zahvalil vsem, ki so nam na tej
Opraviti nameravajo aklimatizačijske vzpone na
sesttisočake
Artesonraju ,
Točllaraju
in
Chopičalqui, kjer se bodo mlajsi člani spoznali z
razmerami na visji nadmorski visini. Po
aklimatizačiji so načrtovane tezje ponovitve ze
opravljenih smeri in kaksna prvenstvena smer.
Vse pa je odvisno od vremenskih razmer, ki bodo
v času obiska vladale v Cordilleri Blanči in
Cordilleri Huayhuash.
Ekipo sestavljajo starejsi izkuseni in mladi
obetavni alpinisti, ki so sposobni preplezati
zastavljene smeri – in ki verjamejo v uspeh; to so
Danilo Tič (vodja), Milan Romih, Janko
Oprešnik, Tomislav Aurednik, Igor Belovič,
Vladimir Bračko, Ursula Hribernik, Gorazd
Pipenbaher, Matevž Rebernak, Robert Krapše,
Tomaž Berglez, Marjeta Leva, Vlado Leva, Jana
Jeglič in Marko Rašić.
Odprava bo trajala od 6. junija do 4. julija 2013.
Tomislav Aurednik
Pokrovitelji:

TRANŠPORT Marko Filipič, s. p.,
Alčad, d. o. o. in Tehnika-ŠET, d. d.
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Razstava karikatur Urosa Coza
DARILNI BON
Zelite sorodniku, prijatelju, znanču podariti
nekaj posebnega? Podarite letno članarino v
Knjizniči Josipa Vosnjaka Šlovenska Bistriča.
Vase darilo bo prinasalo veselje, znanje in
sprostitev kar 365 dni. Nakup darilnega bona v
vrednosti letne članarine lahko opravite v
osrednji knjizniči in v vseh krajevnih enotah.

VOŠNJAKOV NAPOVEDNIK DOGODKOV
Maja in junija bo knjizniča v okviru
vseslovenskega projekta Teden vsezivljenjskega
učenja aktivno sodelovala z vrsto prireditev. Dve
predstavljamo, vse informačije o ostalih prireditvah pa dobite v knjizniči (v ta namen izdajamo
Vosnjakov napovednik) ali na spletu na spletnem
mestu www.knjiznica-slovenskabistrica.si.
14. maj: literarni večer z Bogdanom
Barovičem in predstavitev knjige Barabe
živijo dolgo

Foto: arhiv Knjizniča Josipa Vosnjaka

150 let od ustanovitve Bralnega društva pod
Pohorjem
Knjizničarstvo je v občini Šlovenska Bistriča
pustilo sledi ze v času ustanavljanja taborov in
čitalnič. Na Šlovenskobistriskem sta zavest
narodnega prebujanja pri neukih ljudeh imela
narodna buditelja dr. Josip Vosnjak in Lovro
Štepisnik. Z letom 1863, ustanovitvijo Bralnega
drustva pod Pohorjem, je pričela delovati prva
potujoča knjizniča na Šlovenskem; knjige so v
kosih nosili po pohorskih vaseh, da so bile ljudem
bolj dostopne. Vosnjakova ideja, da je na kmetih
potrebno siriti veselje do branja slovenske pisane
besede in hkrati siriti obzorje preprostega kmeta,
je bila uresničena. Kolektiv Knjizniče Josipa
Vosnjaka Šlovenska Bistriča se ponasa s
pionirjema knjizničarstva in čitalnistva na
Šlovenskobistriskem. Zato prireditve v letu 2013
vezemo na 150. obletničo ustanovitve Bralnega
drustva pod Pohorjem. Poseben poudarek
dajemo domačim ustvarjalčem.

Informator, april 2013

Š to kriminalko je avtor potrdil, da je vsestranski; doslej ga je javnost poznala kot novinarja,
TV-voditelja, zupana, politika, pevča, slikarja in
judoista. Šnov za knjigo je črpal s slovenske
politične sče-ne. Ne boji se, da bi se v romanu kdo
prepoznal in ga čelo tozil. »Lepo sem napisal, da
je vsaka podobnost zgolj naključna. Ce se kdo
prepozna, je to njegov problem ali pa ima morda
slabo vest.«
8. junij: pohod po Stepišnikovi poti
Pohod bo potekal po obronkih vasi krajevne
skupnosti Zgornja Lozniča, kjer sta narodno
zavest prebujala Lovro Štepisnik in dr. Josip
Vosnjak. Potekal bo ravno v času, ko se bodo
pričeli pravi poletni dnevi. Zato bo pohod
osvezitev pod krosnjami dreves. Na svoj račun
bodo prisli tudi nabiralči gob in zelisč.
Leta 2012 je Knjizničo Josipa Vosnjaka Šlovenska
Bistriča obiskalo 136.128 članov in obiskovalčev.
Bodite tudi vi del knjizničine zgodbe.
Natalija Stegne

Satira
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Akademska kozerija

»Ti, Frače, koliko fakultet pa pravzaprav imas?«
je dr. Friče čez pisalno mizo zapičil pogled v
svojega
profesorskega
kolega,
udobno
zleknjenega v usnjen fotelj. »Madonča, tu si me
pa nasel,« se je zarezal Frače in nagrbančil čelo.
»Bi moral pogledati v papirje. Mislim, da sta dve,
mogoče tri. Tudi pri tebi je najbrz nekaj
podobnega, ali ne?« »Tu nekje, ja. Pravkar
razmisljam, da bi ustanovil se eno.« »Ti zlomka.
Kaksno pa?« »Hja, neke vrste fakulteto za
evropske upravno orgazmične studije.« »Opa,
obetavno, obetavno. Resniči na ljubo, tudi meni
prihaja. Mislim, da bi se pozabaval se s kaksno.
Fakulteto, seveda.«
Za trenutek je zavladala akademska tisina. Dr.
Friče je odlozil računalniski izpisek stanja na
transakčijskem računu in zamisljeno nadaljeval:
»Ves, ampak po novem bo Pikalo.« »Kaj bo
pikalo?« ga je začudeno pogledal dr. Frače. »No, v
mislih sem imel novega solskega ministra. Nasih
ni več tam. In ta nam zanesljivo ne bo naklonjen.
Šaj ves, kako nas dominantni levi mediji
obrekujejo. Da imamo izpite in predavanja po

***
SLEPEC SI POMAGA S PALICO, POLITIČNI
SLEPEC PA Z GORJAČO.
***
BIL JE PRAVI ČLOVEK NA PRAVEM MESTU.
POTEM SO GA PA SPUSTILI NA SVOBODO.
***
JAZ NISEM OD VČERAJ. ŽE DVE LETI NE
DOBIVAM PLAČE.
***
NI VSE ZA OBJAVO. VMES SO TUDI DOBRI
TEKSTI.
***
PREŽIVLJAL SE JE Z AFORIZMI. NAJBOLJŠE JE
POJEDEL.

hotelskih sobah, gasilskih domovih, najetih
učilničah in tako naprej in tako dalje. Pa da
nimamo zaposlenih …«
»Kdo pravi, da nimamo zaposlenih?!« je
dvignjenih obrvi zarohnel Frače in usekal po
pisalni mizi, da se je miniaturni kipeč Janeza
Janse skorajda skotalil na tla. »Šaj smo vendar
zaposlili blagajničarko!« »Ze, ze,« se je malček
skesano nasobil Friče, »ampak v mislih sem imel
predavatelje, profesorje, asistente, raziskovalče.«
»Ah, ne zeni si k srču teh čenč, kolega. Šaj ves, kaj
bi se zgodilo, če bi slovenska fovsija gorela.
Zgorelo bi nama vseh pet fakultet. Škupaj z
blagajno. Pa se kaksen institut povrhu.«
»Pa pustiva,« mu je pritrdil Friče, naredil dolg
pozirek viskija in se ponovno radovedno zatopil
v sveze sprintane bančne izpiske.
Drago Čož

Avtor: Uros Coz

V PASJIH ČASIH JE LJUDSTVU NAJTEŽJE
OBVAROVATI KOSTI.

Avtor: Uros Coz

Dr. Frice in dr. Frace

