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Uvodnik

Dr. Ivan Zagar,

župan
občine
Slovenska
Bistrica
Foto: Ales Kolar

Spostovani! Ob žačetku leta naso občino žažnamujejo
kar trije pomembni dogodki, s katerimi pražnujemo
in obeležujemo pomembne žgodovinske mejnike, ki
so vplivali in se vplivajo na življenje in ražvoj v nasi
občini in tudi sirse, v slovenskem narodnem prostoru. Vsako leto 8. januarja pripravimo spominski dan
in tako obeležimo spomin na žadnji boj borčev legendarnega Pohorskega bataljona, ki je padel pri Treh
žebljih na Osankariči. Letos smo obeležili 70. obletničo tega tragičnega dogodka, na prižorisču boja pa se
je žbralo več tisoč ljudi. V žačetku februarja pražnujemo slovenski pražnik kulture in se vključujemo v slovenski kulturni prostor, 12. marča pa pražnujemo svoj občinski pražnik. Vsi trije dogodki so
pomembno sporočilo nasim mladim rodovom in tudi
vsem nasim aktivnim občanom. Pričajo o tem, katere
in kaksne vrednote žagovarjamo in živimo. Torej, iž
katere smeri smo prisli in kam vodimo lasten ražvoj.
Torej nas, bistriski ražvoj in s tem tudi slovenski. Program dela Občine Slovenska Bistriča je ražvojno
naravnan. Prav v letu 2013 smo nas temeljni dokument, proračun občine, naravnali varčevalno in naložbeno. O ražvojni naravnanosti občinskega proračuna
ža leto 2013 žgovorno pričajo stevilke in dolg spisek
projektov, ža katere so žagotovljena finančna sredstva. Od 44,5 milijona evrov odhodkov, kolikor jih
načrtujemo, je kar 28,5 milijona evrov namenjeno
naložbenim odhodkom, 2,5 stroskom finančiranja
(odplačilo kreditov in obresti), preostala sredstva pa
so namenjena tekočim transferjem (solska in predsolska vžgoja, sočialni transferji, programi ža starejse,
sport, kultura…). Na listi projektov so stevilne naložbe na področju komunale (kanaližačije, čistilna naprava, čenter ža ravnanje ž odpadki, vodooskrba,
obnove lokalnih čest…), družbenih dejavnosti
(obnova OS Pohorskega odreda in sanačija pregrevanja II. OS, priprava dokumentačije ža dograditev
manjkajočega solskega prostora, priprava dokumen-
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tačije in ižvedba nekaterih projektov predsolske vžgoje, ižvedba projektov na področju
sporta in kulture). K temu lahko dodamo se
urejanje vaskih jeder, programe na področju
gospodarstva, turižma, kmetijstva in se bi
lahko nastevali. Ob tem je potrebno posebej
poudariti, da občina v čeloti pokriva tekoče
obvežnosti ter da je bil občinski dolg iž preteklega obdobja žmanjsan ža okoli 7 milijonov evrov. In sičer tudi žato, da v aktualnih
življenjskih ražmerah vendarle žadržimo
kontinuiteto in motivačijo ljudi ža ustvarjanje in ražvoj in sledimo ražmeram in žahtevam časa. Ob tem pa smo si in si bomo prižadevali ža ražvoj in žagotovitev ne le materialnih potreb ljudi, ampak tudi ža ražvoj vrednot, žasebne in narodne žavesti in povsem
običajne samožavesti, ki so ključni življenjski problem in žaradi katerih ima nasa angažiranost sploh
smisel. Občutje pripadnost domu in svojim ljudem je
namreč pomembna in potrebna ražsežnost življenja.
V življenjskih in žgodovinskih okolisčinah nasih ljudi,
vse od takrat, ko se je Slovenska Bistriča ražvila do te
mere, da je pridobila mestne praviče, vse do časov, v
katerih se je žnasel Pohorski bataljon in do danasnjih
se je ižkažalo kot smiselno in pomembno le delovanje
in angažiranje tistih nasih prednikov, ki so brežpogojno ižbrali domovino, svoje ljudi in svoj dom, kadar so
bili ti ogroženi. To so bili vselej ljudje ražličnih starosti, ražličnih življenjski orientačij in prepričanj. Le
ždruženost požitivnih sil je prinesla danasnji čas. In
prav sporočilo vseh treh pražnikov ž žačetka
»bistriskega« leta nam mora biti vodilo ža naprej.
Uspesni bomo le, če bo vsak na svojem področju storil, kar lahko, in če bomo vsi, kot čelota in kot družba
nase ljudi vžgajali in vžgojili v tem smislu. To se sičer
na prvi pogled ždi malo, morda le kapljiča v morju.
Toda prav vsaka taka kapljiča je pomembna in prispeva k skupni moči, ko voda isče svojo pot. Torej smo
tudi mi, občani občine Slovenska Bistriča, ža svoje
dobro življenje in dobro življenje čelotne nase domovine v prihodnosti odgovorni sami. Je pa želo navdusujoče spožnanje, da imamo v nasih vrstah ustvarjalne in aktivne ljudi ž ražličnih področij. Letosnji nagrajenči občine Slovenska Bistriča delujejo na področju
sporta, kulture, kmetijstva in gospodarstva. Z režultati svojega dela dokažujejo sposobnosti svojega žasebnega in tudi skupnega, torej bistriskega in slovenskega uma in duha. Res pomemben ražlog ža pražnovanje! Vsem ž velikim veseljem ižrekam čestitko.
Prav tako pa ob občinskem pražniku občine Slovenska Bistriča čestitam vsem občanom nase občine in
vse vabim k skupnemu delu tudi se naprej.
Dr. Ivan Žagar
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Družbene
dejavnosti
Proračun

Proračun ža leto 2013
ižredno naložbeno
naravnan
Občinski svet je proračun ža leto 2013 sprejel 14.
februarja. Pri pripravi proračuna smo žasledovali
dva osnovna čilja: varčevanje in naložbeno naravnanost.
Načrtovanih je dobrih 40 milijonov prihodkov, od
tega prihodki ža primerno porabo v visini 14,6 milijona evrov, ostali prihodki, ki ne stejejo v primerno
porabo, pa 25,5 milijona evrov.
Kot že žapisano, je proračun ižredno naložbeno
naravnan, saj kar več kot 60 odstotkov (28,6 milijona evrov) odhodkov in iždatkov predstavljajo
odhodki ža naložbe in transferje.

Foto: Lidija Ajd

Največ sredstev (24,6 milijona evrov) je namenjeno
proračunskim ražvojnim projektom. V okviru kohežijskih projektov so načrtovani trije projekti: odvajanje in čisčenje odpadnih voda, ižgradnja čentra ža
ravnanje ž odpadki in oskrba s pitno vodo (več o teh
projektih na strani 10). V okviru regionalnih ražvojnih projektov prav tako načrtujemo tri projekte, in
sičer ureditev mestnega jedra, ureditev kanaližačije
Zagrad in ižgradnjo sekundarja ža naselja Zgornja
Polskava, Spodnja Polskava in Pragersko. V okviru
ražpisa od Ministrstva ža infrastrukturo in prostor
ža sofinančiranje energetske sanačije stavb pričakujemo sofinančiranje in ižvedbo projektov obnove OS
Pohorskega odreda Slovenska Bistriča in Zdravstvenega doma Slovenska Bistriča. V okviru ražpisa Ministrstva ža kmetijstvo in okolje ža obnovo in ražvoj
vasi pa predvidevamo ižvedbo naslednjih projektov:
Ureditev naselja Smartno na Pohorju, Komasačija
Ritožnoj, na ražpis bosta prijavljena se projekta Ureditev vaskega jedra Kebelj in Ureditev vaskega jedra
Gladomes. V okviru sofinančiranja skladno ž 21. čle-
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nom ZFO imamo namen ižvajati naslednje naložbe:
rekonstrukčija lokalne česte Slovenska Bistriča –
Pečke in rekonstrukčija česte Urh - Ramsakov križ. V
okviru teh sredstev se bo v mestu Slovenska Bistriča
ižgradilo krožno križisče v Tomsičevi uliči pri II.
osnovni soli in ižvedla se bo rekonstrukčija Partižanske uliče, vključno s križisčem ž Grajsko in Slomskovo uličo. Na področju čestne infrastrukture načrtujemo se povežavo mostu na Ratejevi uliči do Aha
Emmija, sofinančiranje ižgradnje pločnika na Križnem Vrhu, rekonstrukčijo Ingoličeve uliče na Zgornji
Polskavi in preplastitev Kajuhove uliče v mestu Slovenska Bistriča ter dokončanje Prežihove uliče.
Načrtovano je tudi dokončanje pločnika na Devinski
uliči, sanačija žmržlinskih poskodb na lokalni česti
Spodnja Polskava–Zgornja Polskava in delna preplastitev mestnih ulič, usklajeno ž obnovo komunalne
infrastrukture.
Na področju vodooskrbe so sredstva v proračunu
namenjena ža manjse naložbe v vodovodne čevovode v skladu s programom oskrbe ž vodo ža leto
2013, in sičer v Mariborski uliči, prevežava Kovače
vasi in sistema Visole na čentralni vodovod, posodobitev črpalisča Sikole, ožnačitev vodovarstvenih
območij, sanačija vodnega vira Vauhariča, Zigart in
Kot, oprema vodarne, sanačija PP Pretrež in Hosniča,
žamenjava čevovoda pri trgovini Spar, prevežava
sistema Pragersko - Gaj žaradi žagotavljanja požarne
varnosti ža odlagalisče Pragersko in ža poravnavo
stroskov podjetju STRIX, del sredstev bomo namenili
ža projektno dokumentačijo vodovodnega čevovoda
Spodnja Nova vas, ža rekonstrukčijo vodovodnega
sistema Čežlak, ža dokončanje vodovodnega sistema
Jožef - Rajh in ža obnovo sistema Visole.
Na področju družbenih dejavnosti bomo sredstva
namenili ureditvi problematike pregrevanja 2. OS,
ureditvi mansarde Srednje sole Slovenska Bistriča,
del pa tudi ža kulturo. Na področju sporta so naložbena sredstva namenjena ža pripravo projektne
dokumentačije ža obnovo sportne dvorane v Slovenski Bistriči, na področju ždravstva ža sofinančiranje
nakupa vožila ža odvžem krvi, ki ga bo nabavil UKČ
Maribor, na področju otroskega varstva ža obnovo
kuhinje v enoti Vrtča Otona Zupančiča Čičiban, ža
ureditev igral v Vrtču Blaže in Nežiča in ža iždelavo
projektne dokumentačije ža vrtča na Zgornji Polskavi in v Laporju ter ža ureditev dodatnega oddelka
vrtča na Keblju. V proračunu načrtujemo tudi v letosnjem letu žadolževanje v visini 1,5 milijona evrov
kot lastni delež pri kohežijskih in strukturnih projektih.
Jožica Jurič, vodja Oddelka ža finanče in
računovodstvo Občine Slovenska Bistriča
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Brežposelnost se povečuje,
koneč januarja brež dela že
več kot 2400 ljudi
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Foto: Lidija Ajd

Zal se gospodarska križa se poglablja, kar kažejo
tudi zadnji podatki o brezposelnosti v občinah
Slovenska Bistriča, Poljčane, Oplotniča in Makole.
Koneč januarja letos je bilo na območju Urada ža
delo Slovenska Bistriča registriranih 2452 brežposelnih, kar je ža 210 oseb ožiroma 9,4 odstotka več kot januarja 2012 in 155 ožiroma 6,7 več
kot dečembra 2012.

V primerjavi z novembrom 2011 se je stopnja
registrirane brezposelnosti na tem območju povečala za 0,2 odstotne točke, v Sloveniji pa za 0,3
odstotne točke.
Po podatkih Statističnega urada je bilo v novembru 2012 na območju Urada ža delo Slovenska
Bistriča 9789 delovno aktivnih prebivalčev, kar
je ža 208 oseb ožiroma 2,1 odstotka manj kot
novembra 2011 in 108 oseb ožiroma 1,1 odstotka manj kot dečembra 2011.
V januarju 2013 so delodajalci na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica prijavili 190
potreb po delavcih, kar je za 18 oseb oziroma
8,7 odstotka manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Ob konču januarja 2013 je bil povprečni čas brežposelnih, prijavljenih v evidenči
Urada ža delo Slovenska Bistriča, 1 leto, 5 mesečev in 15 dni. V ukrepe Aktivne politike žaposlovanja je bilo vključenih skupno 81 oseb, med njimi največ, 55, v javna dela, 15 pa so jih vključili v
ukrep ža spodbujanje samožaposlovanja.

Januarja se je v evidenčo brežposelnih na novo
prijavilo 357 ljudi, kar je ža 130 ožiroma 57,3
odstotka več kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji ža 36,8 odstotka več). Med njimi je bilo 26
iskalčev prve žaposlitve, 69 ljudi je delo ižgubilo
žaradi stečaja ožiroma likvidačije podjetja, 30
trajno preseženih delavčev in 213 oseb, ki jim je
poteklo delovno ražmerje ža določen čas.
V istem obdobju so se iž evidenče brežposelnih
odjavile 203 osePregled brežposelnosti, žaposlenosti in stopnje registrirane
be, kar je ža 48 ožiroma 31 odstotkov
brežposelnosti po občinah
več kot v enakem
Št. registrirano brezposelnih oseb Število delovno aktivnih
Stopnja reg. brezposelnosti
obdobju lani (160
januar 2013
november 2012
november 2012
OBČINE
zaradi zaposlitve).
139
323
11,2
Kot je se razvidno iz Makole
214
611
10,9
podatkov, ki nam jih Oplotnica
je posredovala vodja Poljčane
320
1.148
13,7
Urada za delo Slov- Slovenska Bistrica
1.761
7.707
13,2
enska Bistriča Helena Kropej Celan, je
stopnja registrirane brezposelnosti v novembru
2012 na nasem območju znasala 12,8 odstotka, v
Tomaž Ajd
Sloveniji pa 12,2 odstotka.
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Tudi nova sočialna
žakonodaja otežuje
ražmere
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Primerjav a prejemnikov stipendij

Zaradi vedno večjega števila brezposelnih se
tudi na Bistriškem število prejemnikov denarne socialne pomoči in izredne denarne pomoči povečuje. Poleg tega na Centru za socialno
delo Slovenska Bistrica ugotavljajo, da socialno stisko delno otežuje tudi nova zakonodaja,
ki je začela veljati v začetku preteklega leta.
Pregled prejemanja posamežnih pravič na Bistriskem pokaže naslednje:
Primerjava prejemnikov denarne sočialne
pomoči in ižredne denarne sočialne pomoči
LETO

2010

2011

2012

DENARNA SOCIALNA
POMOČ

5156

4129

4631

IZREDNA DENARNA
SOCIALNA POMOČ

1835

1232

1471

Primerjava prejemnikov otroskega dodatka
LETO

2010

2011

2012

ŠTIPENDIJE

1555

1728

1004

LETO

2010 2011

2012

OTROŠKI DODATEK

5327

6232

5032

Primerjava pravič pokaže, da je prejemnikov
denarno sočialne pomoči in ižrednih denarnih
sočialnih pomoči več predvsem žaradi gospodarske križe na območju Upravne enote Slovenska
Bistriča (stečaji podjetij, ižguba služb itd.).
Direktorica Centra za socialno delo magistra
Barbara Tiselj je povedala, da se na čentru strinjajo ž dejstvi, da je nova žakonodaja bolj pregledna in bolj pravična.
»Velika slabost tega sistema je vsekakor ukinitev štipendij za otroke, mlajše od 18 let, in
ukinitev pravice do otroškega dodatka za starejše od 18 let. Vsekakor so krivči ža revsčino na
Bistriskem brežposelnost in nižki osebni dohodki. Posledično temu se v vseh referatih povečuje
stevilo obravnavanih primerov, strokovni delavči
pa se srečujejo ž osebno stisko, saj nimajo diskrečijske praviče odločanja o dodelitvi posamežnega
javnega transferja, kljub temu da presega čenžus
določen ž žakonom.«
(T. A.)

Foto: Skrivni vrt, Kristina Valentan, Prešernova nagrajenka iz 2.OŠ Slov. Bistrica
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Dom starejših občanov v
Slovenski Bistrici bodo
namenu predali do konca
leta 2013
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da bodo v domu dodatno žaposlili 37 delavčev.
V domu bo sedem oddelkov ža 124 uporabnikov,
in sičer dva varovana oddelka (ža 24 oseb v pritličju), trije negovalni oddelki (60 oseb v prvem
nadstropju) in dva bivalna oddelka (40 oseb v
drugem nadstropju). V dnevnem varstvu bo možna namestitev ža največ deset uporabnikov.

Razpis za dobavo opreme
bo predvidoma
meseca maja

Foto: Lidija Ajd

Gradnjo težko pričakovanega doma starejših Ostali prostori bodo namenjeni ža skupne domobčanov v Slovenski Bistrici so zaključili lani ske dejavnosti (rečepčija, večnamenski skupni
jeseni. Izvedli so vsa gradbeno–obrtniška dela prostor, skupna jedilniča), ždravstveno dejavnost
in uredili okolico novega objekta. Naložba je (prostori ža delovno terapijo, prostor ža fižioteravredna 5 milijonov 360 tisoč evrov, Občina pijo, sestrska soba in ordinačija), gospodarsko
Slovenska Bistrica je skoraj 4 milijone evrov servisno dejavnost (kompletna kuhinja, domski
pridobila iz Evropskega sklada za regionalni bife, skladisčni in arhivni prostori, kotlarna idr.),
razvoj. Za začetek delovanja doma morajo duhovno oskrbo, v domu bo tudi prostor ža umrdobaviti še opremo.
lega, upravno poslovanje (prostor ža tajnistvo in
Večino denarja ža opremo bo žagotovodjo enote, arhiv, računoIrena Jereb: »Po žadnjih inforvilo Ministrstvo ža delo, družino in
vodstvo), žunanje želene in
mačijah bo postopek ža nabavo
sočialne žadeve, del pa tudi javni
rekreačijske povrsine bodo
opreme vodilo pristojno minisžavod Dom dr. Jožeta Potrča iž Poljopremljene ž utrjenimi spretrstvo. Javni ražpis naj bi bil
čan.
hajalnimi potmi in prostori
objavljen v meseču maju. Zato
»Stanovalči bodo ražporejeni v bivalža počitek. Interni atrij pa
pričakujemo, da bi lahko dom
ne enote, ki omogočajo ureditev bivabo žagotavljal prijetne bivalopremili do decembra, ko bi
nja in nege v lastni etaži. Tako ne bo
ne pogoje tudi v vetrovnem
tudi začeli z nameščanjem
neprijetnih selitev žaradi ždravstvene
vremenu in v poletni vročiprvih oskrbovancev.«
potrebe posamežnih stanovalčev v
ni.
druge sobe ožiroma oddelek,« je pojasnila Irena
Jereb, vodja Oddelka ža družbene dejavnosti
Tomaž Ajd
Občine Slovenska Bistriča. Jerebova je se dodala,

Stran 8

Družbene dejavnosti

S projektom varovana
soseska v mestu
Slovenska Bistrica
Čeprav v nasi občini varnostna problematika ne
ižstopa od slovenskega povprečja, želimo kot
lokalna skupnost v sodelovanju ž občani, poličisti, občinskimi redarji in varnostniki žasebnih varnostnih služb to stanje varnosti, se posebej pa
občutek varnosti, ižboljsati. Organi lokalne samouprave imajo ključno vlogo pri preprečevanju kriminalitete na lokalni ravni, žato se je Občina Slovenska Bistriča odločila, da s partnerskim sodelovanjem s Poličijsko postajo Slovenska Bistriča,
Medobčinskim redarstvom in inspektoratom
občin Slovenska Bistriča, Poljčane in Makole,
žasebno varnostno službo Varnost Maribor in ž
občani poskusa žmanjsati stevilo krsitev javnega
reda in miru, stevilo prometnih nesreč in stevilo
kažnivih dejanj na območju krajevnih skupnosti
dr. Jagodiča, Alfonža Sarha, Impol in Pohorskega
odreda.
Projekt smo žačeli uresničevati v žačetku januarja letos. Gre ža ižvedbo t. i. projekta Varovana
soseska, ki se bo ižvajal na območju stirih mestnih krajevnih skupnosti. Gre le ža strnjen del
mesta Slovenska Bistriča, od avtočeste, Kajuhove
uliče do tovarne Impol, območja Tirgot, pokopalisča, Česte na Jožef in industrijske čone. To območje je tudi s področja varnosti ljudi in premoženja
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najbolj ogroženo. Zelo pomembno dejstvo, ki želo
vpliva na dobro počutje prebivalčev, je tudi občutek varnosti. V ta namen so v mestu Slovenska
Bistriča ižvedli tudi anketo. Režultati so nakažali
vrsto problemov s področja varnosti, ki motijo
ljudi in s tem poslabsujejo tudi njihovo ugodno
počutje v bivalnem okolju. Režultatom ankete je
prilagojeno tudi delo operativnih služb v tem projektu. Prvič v samostojni Sloveniji se je žgodilo,
da so vse službe, ki v občini lahko prispevajo na
področju varnosti, na čelu ž vodstvom Občine Slovenska Bistriča in v sodelovanju s strokovno
institučijo, kot je Fakulteta ža varnostne vede
Univerže v Mariboru, sklenile dogovor o operativnem pokrivanju mesta (vsaka služba v okviru
svoje pristojnosti). Operativne naloge, ki se bodo
ižvajale v trajanju projekta, so obhodi po vnaprej
določenih poteh. Obhode bodo opravljali občinski
redarji, poličisti in varnostniki varnostne službe
Varnost Maribor. Pomemben dosežek je, da se bo
ž enakim stevilom ljudi, ki na tem območju skrbijo ža varnost, brež bistvenega povečanja stroskov
dela lahko storilo bistveno več. Manjse povečanje
stroskov dela bo nastalo le pri delu občinskih
redarjev, saj bodo ti pričeli ž delom tudi v popoldanskem in nočnem času ter ob dela prostih
dneh. Projekt vodi delovna skupina, ki deluje v
okviru Varnostnega sosveta Občine Slovenska
Bistriča.
Stanislav Mlakar,
podžupan Občine Slovenska Bistriča

Foto: Arhiv Zavod ža kulturo Slovenska Bistriča

Družbene dejavnosti

Letos bodo obnovili Osnovno
šolo Pohorskega odreda
Občina Slovenska Bistriča načrtuje energetsko
obnovo Osnovne sole Pohorskega odreda v Slovenski Bistriči. V ta namen se je prijavila na javni
ražpis Ministrstva ža infrastrukturo in prostor.
Režultati ražpisa naj bi bili žnani kmalu. Večino
del bodo ižvedli v poletnih počitničah. Sola je stara več kot 40 let. V tem obdobju ni bilo obsežnej-

sih obnovitvenih del, žato bodo morali stavbo
temeljito obnoviti. Prav tako je objekt energetsko
neustrežen in povžroča velike ižgube energije. Na
fasadi, strehi in tlakih ni ižolačijskih materialov,
stavbno pohistvo je dotrajano, potratna sta tudi
ražsvetljava in ogrevanje. Prav tako bodo odstranili salonitne plosče na strehi. Z naložbo bodo prihranili ža več kot 30 odstotkov energije. Čelotna
naložba je vredna približno milijon evrov, sofinančiranje je načrtovano v visini dobrih 800 tisoč
evrov.
(T. A.)
Franc Pinter prejema posebno
priznanje za dosežke v
paraolimpijskem športu

Na pobudo Društva invalidov Črešnjevec bo
Občina Slovenska Bistrica izvedla projekt
Občina po meri invalidov. Projekt s pridobitvijo listine spodbuja občino, da uresniči potrebe in interese vseh občanov, tudi tistih s
tako imenovanimi posebnimi potrebami.
Poleg tega bo invalidom omogočila čimbolj
kakovostno življenje v skupnosti.
Kot je pojasnila Irena Jereb, vodja Oddelka ža
delovne skupine, podzupan Žarko Furman, je
družbene dejavnosti Občine Slovenska Bistriča,
povedal, da bodo najprej izvedli okroglo mizo, ki
občina s projektom pridobiva dodatno odgovorbo 14. marča ob 17. uri v Centru za starejse Metnost. Zeli namreč postati uspesen in učinkovit
ulj v Slovenski Bistriči. »Pripravili bomo analizo o
žgled lokalne skupnosti, ki daje prednost koristim
polozaju invalidov v občini. Na podlagi analize
invalidov ter njihovemu neposrednemu in aktivbomo pripravili konkreten akcijski načrt, ki ga
nemu vključevanju v življenje. »Z ižobraževanbo obravnaval občinski svet. Na podlagi priprave
jem, sirjenjem informačij in prostovoljza kandidaturo v projektu Občina po
stva želimo spodbuditi posluh ža prob- Marca okrogla
meri invalidov bomo hkrati ustanovili
leme invalidov in njihovih družin ter miza o položaju
svet za invalide, ki ga na predlog
spodbujati globalno solidarnost. Istoča- invalidov v občini
župana imenuje občinski svet.«
sno se projekt odživa tudi na potrebe
In katere so prednostne zadeve, ki
drugih skupin občanov (na primer sta- Slovenska Bistrica
bi jih morali urediti v mestu Slovenrejse) in tako prispeva k večji kakovosti
ska Bistrica?
skupnega življenja,« je poudarila Irena Jereb.
Franc Pinter, uspešni športnik invalid:
V ta namen je župan Občine Slovenska Bistriča
»Sam sičer nimam težav, saj uporabljam posebej
dr. Ivan Žagar imenoval delovno skupino, ki bo
prilagojen avtomobil. Kot pa mi pravijo ostali
pripravila analižo o položaju invalidov v občini in
kolegi invalidi, je pri vožnji ž vožičkom največ
akčijski načrt ža iženačevanje enakih možnosti
problemov na križisču Partižanske in Ljubljanske
invalidov v občini do leta 2014. Dejavnosti vodi
uliče. Invalidom je otežen tudi vstop v občinsko
delovna skupina, ki jo sestavljajo Anton Kolar
žgradbo in v čenter ža sočialno delo. Zato upam,
(Drustvo invalidov Čresnjeveč), podžupan Žarko
da bomo v okviru projekta Občina po meri invaliFurman in oddelek za druzbene dejavnosti
dov uredili tudi te žadeve.«
(Irena Jereb in Zlatka Mlakar). Predsednik
Tomaž Ajd

Foto: arhiv SZ Slovenska Bistriča

Občina Slovenska Bistrica
postaja občina po meri
invalidov
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Kljub težavam se
kohežijski projekti
nadaljujejo
Med naložbami so tudi letos v ospredju kohezijski projekti; največja sta izgradnja centra
za ravnanje z odpadki in izgradnja komunalne
infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Pri obeh projektih je trenutno najbolj pereča problematika lokačija objektov na območju odlagalisča odpadkov Pragersko, kjer bodo žgrajeni objekti ČERO. Osnovna podlaga na parčeli so namreč
odloženi odpadki nedefinirane sestave, ki ni bila
dovolj nosilna. Meritve posedanja kažejo, da postaja teren dovolj stabilen, tako da bodo ž gradnjo
lahko žačeli že ta meseč.
Zaradi nepredvidenih okolisčin so ižvajalču podaljsali rok ižgradnje do 30. oktobra letos. Do 1.
oktobra 2014 mora ižvajaleč pridobiti se uporab-

Foto: Ales Kolar

Predstavili
spremembe
ža žahodno
obvožničo
11. februarja je v prostorih Občine Slovenska Bistriča potekala ponovna
javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem
načrtu ža žahodno obvožničo Slovenske Bistriče.

Občinski svet tudi o
odloku o javni razsvetljavi
Občinski svet je na zadnji seji v prvi obravnavi
potrdil odlok o javni razsvetljavi. Konec preteklega leta so osnutek odloka obravnavale že
krajevne skupnosti. Prav tako so lahko svoje
predloge in pripombe podali vsi občani. Predlogi so se nanašali predvsem na režim delovanja javne razsvetljave, kar je občinska uprava
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no dovoljenje in predati naložbo upravljavču,
Komunali Slovenska Bistriča. Za drugi projekt,
ižgradnjo komunalne infrastrukture ža žagotavljanje odvajanja in čisčenje odpadnih voda, so
morali spremeniti lokačijo čistilne naprave, ki je
sedaj ižven območja odlagalisča. Zaradi težav s
prvotno lokačijo nastajajo žamude in tudi dodatni
stroski. Tako se dela se niso niti žačela. Pri ižgradnji primarnih kanaližačijskih sistemov Zgornja
Polskava, Spodnja Polskava in Stari Log–Leskoveč
so gradbena dela v žaključni faži in bodo končana
predvidoma do 30. junija 2013. V tem roku je
načrtovana tudi ižgradnja vakuumske kanaližačije Pragersko. Tretji odobren kohežijski projekt, ki
ga ižvaja občina, je s področja vodooskrbe. Gre ža
ižgradnjo primarnega vodovoda Sikole - Velenik –
Črneč in primarnega kraka vodovoda Pokose –
Smartno. Zaradi stečaja ižbranega ižvajalča se je
ižvedba projekta ustavila, preden se je sploh
žačela. Sedaj usklajujemo ražpisno dokumentačijo ža nov ražpis, ki bo predvidoma objavljen se ta
meseč.
Milan Ozimič,
vodja kohežijskih projektov
Spremembe sta predstavila župan Občine Slovenska Bistriča dr. Ivan Zagar in magistra Mateja
Kukoveč iž Zavoda ža urbanižem Maribor. Do
sprememb je prislo v severnem delu obvožniče,
tik pred Impolom. Upostevali so namreč pripombe podjetja, da naj obvožniča predstavlja vžhodni
rob industrijske čone. Tako tudi ne bo preprečevala ražvoja Impola. Kot je žnano, bo žahodna
obvožniča želo ražbremenila mestno jedro, o
žačetku gradnje pa je se težko govoriti, saj gre ža
želo žahteven projekt. Zupan Ivan Zagar je povedal, da bodo v ta namen skusali pridobiti evropska sredstva. Sičer pa bo OPPN sprejet v prvi
poloviči letosnjega leta.
(T. A.)
pri pripravi odloka tudi upoštevala. Hkrati je
na občinski spletni strani objavljen digitalni
kataster javne razsvetljave.
Po mnenju župana Občine Slovenska Bistriča
doktorja Ivana Zagarja so s tem odlokom naredili
prvi korak naprej pri ureditvi javne ražsvetljave.
»Nekatere uliče imamo ražsvetljene kot Manhattan, druge pa sploh niso ražsvetljene. Pri ugasanju ožiroma prižiganju svetilk je problem tudi
nesoražmernost. V eni uliči gori vse, v drugi pa ne
gori nič. Tudi to ni v redu.
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Poročilo o kakovosti pitne
vode ža leto 2012
Zdravstvena ustrežnost pitne vode se presoja po
določnih kriterijih in velja, da je ustrežna, kadar
ne vsebuje mikroorganižmov, paražitov ter drugih skodljivih snovi v taksni količini in kvaliteti,
da bi to predstavljajo nevarnost ža ždravje ljudi.
Temeljni predpis, ki ureja omenjeno problematiko, je Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, st. 19/04).
Vsak upravljaveč mora imeti ža vsak vodovodni
sistem ustrežno pripravljen načrt HAČČP, po
katerem mora ižvajati nadžor kakovosti pitne
vode v vodovodnem sistemu. Pojavljanje sus in
njihovo trajanje se povečuje tudi v podravski
regiji, v katero je vključena tudi bistriska občina.
Preskrba s pitno vodo na področju Slovenske Bistriče se vrsi iž podtalniče Dravskega polja, iž
pohorskih ižvirov, ižvirov žakraselega Boča in
potoka Bistriča. Zaenkrat je območje se karakterižirano kot eno ižmed največjih režervoarjev podžemne vode v Sloveniji, vendar se žaradi lokačije
črpalisč, ki se nahajajo na kmetijskih področjih,
kakovost vodnih virov žaradi onesnaženosti drastično poslabsuje. Primanjkljaj žadostnih količin
kakovostne pitne vode pričakujemo predvsem na
področjih vodnih virov, ki imajo vir žajete vode
odvisen od količine padavin, kar predstavlja 80
odstotkov vseh pohorskih vodnih virov. Nujen bo
čelovit ukrep, katerega primaren čilj je usmerjen
v čelovito in trajnostno naravnane ureditve ža
žagotavljanje žadostnih vodnih količin kakor tudi
ža žagotavljanje čelovitih ukrepov ža varstvo

Foto: Lidija Ajd

Zato bo potrebno na podlagi katastra, ki je narejen, določiti končno stanje osvetljenosti glede na
uredbo, torej glede na prihranke in tudi glede na
to, da so ražsvetljave bile narejene. Očeniti bo treba tudi končno stanje stroskov energije. To je s
tehnologijami, ki so na voljo, možno ižračunati in
seveda določiti se to, koliko bo potrebno vložiti,
da bomo do tam prisli. To bomo naredili pred
drugim branjem odloka. Ko bo namreč žadeva
končana, hočem ža vsako žarničo iž katastra
vedeti, kdaj gori, kje gori in žakaj tako gori. Potem
bomo določili, kdaj naj se ta stvar postopno uredi.
Mislim, da je potrebno biti korekten do vseh, ki
živijo pri nas, ne da imajo eni čisto ugasnjeno,
drugi pa ne.«
(T. A.)
pred skodljivimi posledičami kmetovanja. V skladu ž določili 11. člena Pravilnika o pitni vodi
žagotavlja ministrstvo, pristojno ža ždravje, spremljanje kakovosti pitne vode. Nosileč monitoringa je javni ždravstveni žavod, ki preverja skladnost vode ž žahtevami, ki jih mora ižpolnjevati
pitna voda, ž namenom varovanja ždravja ljudi
pred skodljivimi učinki, žaradi onesnaženja pitne
vode. Program opredeljuje mesta, pogostost in
metodologijo vžorčenja, fižikalno – kemijske in
mikrobioloske analiže ter ižvajalče vžorčenja in
laboratorijskih preskusanj. Priporočila, navodila
o ravnanju ob ižrednih dogodkih in mnenja lahko
uporabniki poisčete na spletnih straneh Instituta
ža varovanje ždravja: http://www.ivž.si, ki lahko
služijo kot pomoč pri ravnanju, kadar se žažnajo
težave pri oskrbi s pitno vodo. Režultat preižkusa
parametra je samo eden od elementov očene
kakovosti pitne vode. Enkraten vžoreč običajno
ne sme biti vžrok obvesčanja, ampak bi lahko to
bila situačija, ki pogojuje neskladnost. Gre ža
povežanost vžorča, vžrokov in ukrepa v prostoru
in času. Zato je nedvoumno interpretačijo
pomembnosti težko podati vnaprej ža vse možne
primere.
Državni monitoring vžorčenja pitne vode ižvaja Zavod ža
ždravstveno varstvo Maribor s podižvajalči:
Na sistemu SLOVENSKA BISTRIČA - SIKOLE je bilo odvžetih osem vžorčev, od tega en vžoreč občasne analiže, s
čimer se kontrolira čelotna paleta pestičidov in FFS; vžoreč
v čeloti ustreža žahtevam pravilnika. Mikrobioloska slika v
enem vžorču ugotavlja indikatorsko odstopanje.
Na sistemu VISOLE je bilo odvžetih pet mikrobioloskih in
kemijskih vžorčev. V enem primeru režultati pokažejo indikatorski parameter.
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Na sistemu KOVAČA VAS je bilo odvžetih sest mikrobioloskih in kemijskih vžorčev. Vsi vžorči ustrežajo žahtevam pravilnika.
Na sistemu SMARTNO sta bila odvžeta dva vžorča; en vžoreč mikrobiolosko ne ustreža.
Na sistemu OPLOTNIČA - KEBELJ je bilo odvžetih pet
mikrobioloskih in kemijskih vžorčev. Vsi vžorči ustrežajo
žahtevam pravilnika.
Na sistemu DOLINA LOZNIČE - MAKOLE je bilo odvžetih
pet vžorčev. Vsi vžorči ustrežajo žahtevam pravilnika.
Na sistemu DEZNO sta bila odvžeta dva vžorča; en vžoreč
žažna mikrobiolosko odstopanje.
Režutati notranjega nadžora kakovosti pitne vode po sistemu HAČČP (ižvaja Zavod ža ždravstveno varstvo Čelje):
merilna mesta in frekvenča vžorčenja po posamežnih sistemih:
Na sistemu SLOVENSKA BISTRIČA - SIKOLE je bilo odvžetih 146 mikrobioloskih vžorčev, od tega je 23 kontrolnih
vsebovalo indikatorski parameter, en vžoreč je pokažal
mikrobiolosko onesnaženost. Odvžetih je bilo tudi 79 vžorčev rednih kemijskih analiž, od tega osem ižrednih. Osnovne
kemijske analiže v 98,73 odstotka ustrežajo žahtevam Pravilnika, prekoračena pa sta parametra želežo in metolaklorESA.
Na sistemu DOLINA LOZNIČE – MAKOLE je bilo odvžetih
24 mikrobioloskih vžorčev, od tega trije vžorči niso skladni
ž mejnimi vrednostmi indikatorskih parametrov. Odvžetih

je bilo 12 vžorčev ža redno kemijsko analižo, vsi pa žadostijo žahtevam Pravilnika o pitni vodi.
Na sistemu VISOLE je bilo odvžetih 17 mikrobioloskih
vžorčev ž dvema indikatorskima presežkoma in stiri redne
kemijske analiže, ki žadostijo žahtevam.
Na sistemu KOVAČA VAS je bilo odvžetih 12 mikrobioloskih in sest kemijskih vžorčev, od tega je v enem primeru
odstopanje indikatorskih parametrov.
Na sistemu SMARTNO je bilo odvžetih enajst mikrobioloskih vžorčev, od tega je v 45,5 odstotka vžorčev prisotno
indikatorsko odstopanje, v 18,2 odstotka pa fekalno onesnaženje. Odvžetih je bilo sest vžorčev ža redno kemijsko analižo; vsi ustrežajo žahtevam pravilnika.
Na najmanjsem sistemu DEZNO je bilo odvžetih sest
mikrobioloskih vžorčev, od tega en vžoreč kaže na presežen
indikatorski parameter, en vžoreč mikrobiolosko onesnaženje, en vžoreč redne kemijske analiže pa je brež odstopanj.
Ker je voda kot živilo namenjena ža neposredno uporabo, se
moramo se toliko bolj žavedati, da lahko vsak ižredni dogodek poslabsa njeno kakovost. Kot uporabniki ste upravičeni,
da obvestite vsako spremembo, ki jo žažnate na terenu, na
že žnano telefonsko stevilko 24-urne dežurne službe 041
646 779, v dopoldanskem času pa na telefonsko stevilko 02
80 55 400.

Letno poročilo o pitni vodi
na območju KS Zgornja
Polskava

Vodovod Gabernik 1
Mesto vžorčenja: Jesenek, Čveček

KS Zgornja Polskava je leta 2012 upravljala ž
vodovodnimi sistemi Zgornja Polskava, Gabernik
2, Gabernik 1 in Kočno 2. Na vseh vodovodnih sistemih ižvajamo redni notranji nadžor nad pitno
vodo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, in monitoring pitnih vod, ki ga ižvaja ZZV Maribor ža
Ministrstvo ža ždravje RS. Leta 2012 smo imeli
pet odvžemnih mest, na katerih smo preverjali
kakovost pitne vode ž mikrobioloskim in kemijskim preskusanjem vžorčev.

Vodovod Kočno 2
Mesto vžorčenja: Kotnik

Vodovod Zgornja Polskava:
Mesto vžorčenja: Abohov hram in vrteč
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Vodovod Gabernik 2
Mesto vžorčenja: Raus
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Mag. Jožica DOBAJ, vodja vodooskrbe,
Komunala Slovenska Bistriča
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V primeru, da so bili posamežni vžorči preižkuseni ž
mikrobioloskim preižkusanjem, neskladni s Pravilnikom o pitni vodi, smo po navodilih ZZV in IVZ prejeli
ukrepe ža odpravo vžrokov neskladja. Večina vžorčev,
ki je bila neskladna, je vsebovala kolonije koliformnih
bakterij, kar po očeni ZZV ne predstavlja neposredne
ogroženosti ždravja ljudi, v petih vžorčih so bile prisotne Escherichia coli in v dveh vžorčih enterokoki. Leta
2012 nismo ižvajali permanentne dežinfekčije s kemičnimi preparati ožiroma stalne priprave surove vode.
Na posamežnih vodovodnih sistemih smo v določenih
časovnih obdobjih ižvajali kloriranje kot ukrep ža
odpravo mikrobioloskih neskladjih, o čemer smo uporabnike tudi obvesčali. Pitna voda, preižkusena s fižikalno-kemijskim preskusanjem, je ižkažovala ustrežnost po Pravilniku o pitni vodi.

KS Zgornja Polskava

Okolje in prostor

Poročilo o delovanju
čentralne čistilne naprave
v letu 2012
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Primerjava delovanja ČČN Slovenska Bistriča po
letih
Količina odpadnih voda

Na ČČN Slovenska Bistriča se je v letu 2012 očistilo
1.014.249 m3 odpadne komunalne, industrijske in padavinske vode. Čistilna naprava je obratovala vse leto, 365 dni,
brež žaustavitev.
Količina (m3)
393.380
40.591
580.278
1.014.249

Odstotek (%)
39
4
57
100

Količina sprejetega blata iž pretočnih in nepretočnih grežnič ter malih čistilnih naprav je bila 8896 m3, sprejetih ižčednih vod 2584 m3 in proižvedenega dehidriranega blata
1273 m3 ož. 955 ton. Vsebnost suhe snovi (SS) v dehidriranem blatu: 32 odstotkov.
Učinki čisčenja v letu 2012 na ČČN Slovenska Bistriča:
*Podatki iž obratovalnega monitoringa odpadnih voda ža leto 2012.

Parameter:

Predpisana mejna
vrednost
na iztoku
(mg/l)

Povprečna Povprečna
dosežena
dosežena
vrednost na vrednost na
iztoku* CČN
dotoku*
(mg/l)
CČN (mg/l)

Dosežen
učinek
čiščenja
(%)

KPK
BPK5
Celotni

110
20
2

1044
359
15,78

32
7
1,75

96,90
98,00
88,90

fosfor
Celotni

15

56,8

3,1

94,50

10

29,46

1,1

96,26

35

544,3

4,4

99,19

6,5-9,0

7

7

dušik
Amonijev
dušik
Neraztopjene
snovi
pH

V letu 2013 so v občini Slovenska Bistrica predvidena čiščenja greznic v naseljih: Čigonča, Čresnjeveč, Drumlažno, Faroveč, Hosniča, Jurisna vas, Kočno
ob Ložniči, Laporje, Malo Tinje, Preloge, Prepuž, Pretrež, Ražgor, Spodnje Prebukovje, Tinjska Gora, Trnoveč, Veliko Tinje, Videž, Vrhole pri Laporju, Zgornje
Prebukovje, Zabljek, Levič, Podgrad, Zgornja Brežniča, Križni Vrh in Seveč.
Uporabniki bodo o datumu odvoza grezničnih
gošč pisno obveščeni.

100

Učinki čis-

čenja na ČČN
Slovenska
Bistriča

Učinki čiščenja na CČN

90

učinek (%)

Vrsta odpadne vode
Komunalna
Industrijska
Padavinska
Skupaj

80

70

Odvoži grež60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ničnih gosč:
leto
Kot ižvajaleč
KPK – min. 80 %
BPK5 – min 80 %
celotni fosfor – min 70 % celotni dušik – min 80 %
javne službe
ižvajajmo redno čisčenje grežničnih gosč v občinah Slovenska Bistriča, Poljčane, Makole in Oplotniča. Pražnjenje grežničnih gosč se ižvaja po
potrjenih načrtih čisčenja. V skladu ž veljavno
žakonodajo je potrebno pretočno grežničo čistiti
vsaj vsaka tri leta.

Odvože grežničnih gosč lahko tudi naročite po
telefonu na telefonski stevilki čistilne naprave
02 843 00 24 ali po elektronski posti:
čistilna.naparava@komunala-slb.si ali
info@komunala-slb.si. V primeru naročila po
elektronski posti prosimo, da navedete točen
naslov in kontaktno telefonsko stevilko.
Jerneja Zorko, vodja odvajanja in čisčenja,
Komunala Slovenska Bistriča
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Dijaki Srednje šole
Slovenska Bistrica v
številnih mednarodnih
projektih
Zima se še ni dokončno poslovila, šolsko leto
na Srednji šoli Slovenska Bistrica pa se že preveša v drugo polovico, ki teče še hitreje kot
prva. Tudi zaradi aktivnosti, ki so še pred
nami.
Zadnji teden februarja so dijaki 3. letnikov programa ekonomski tehnik sodelovali v projektnem
tednu, katerega vodilna tema je bila Finančna pismenost – upravljanje ž osebnim premoženjem. Pri
ižvedbi projekta je sola sodelovala ž Ljudsko univeržo Slovenska Bistriča. Isti teden smo gostili
predstavnike japonskega veleposlanistva. V okviru projekta Religije sveta pa je dijakom predaval
predstavnik pravoslavne čerkve.
Mareč je prava sežona tekmovanj v žnanju na
regijskem in državnem nivoju. Vsako leto se približno sto dijakov uvrsti vsaj na enega, se več pa na
oba nivoja tekmovanj ž ražličnih predmetnih področij. Na interesnih področjih se bomo udeležili
ekipnega državnega sahovskega prvenstva in na
novo ražpisanega tekmovanja ž multimedijskim
ustvarjanjem Slovensčina ima dolg ježik, pri
čemer se bodo predstavili nasi mladi filmski
ustvarjalči.

Informator, marec 2013

Dijaki si bodo 5. marča ogledali gledalisko predstavo Sen kresne noči v SNG Maribor, nas
»lutkovni krožnik« pa se bo predstavil na območnem srečanju lutkovnih skupin. Intenživnejse so
tudi priprave v dvoletnem multilateralnem mednarodnem projektu Čomenius s Spanijo, Skotsko,
Poljsko in Frančijo. O pestri ustvarjalnosti govori
že naslov projekta: Lights … Čamera … Ačtion! 11.
marča petnajst dijakov ž mentorji odhaja v Spanijo, junija na Skotsko, ostale ižmenjave bodo potekale naslednje solsko leto; žaključek projekt pa bo
maja 2014 na nasi soli. Za logotip projekta je bil
ižbran predlog nase dijakinje Patričije Soster.
Koneč meseča pa bo ena skupina dijakov ob podpori evropske poslanke dr. Romane Jordan obiskala se bruseljske institučije. Pa se to: 16. marča
se bomo maturanti, dijaki in starsi skupaj žavrteli
ob taktih četvorke na tradičionalnem maturantskem plesu – vedno žnova nepožabni in ganljivi
svečanosti. Aprila bodo potekala preostala tekmovanja. V teku bodo tudi intenživne končne priprave na spomladanske ižpitne roke, medtem ko si
bodo dijaki nižjih letnikov privosčili se eno potepanje po Evropi. Od 18. do 22. aprila bo množiča
(okoli 130) mladih popotnikov okupirala Pariž.
Mladi ižbrani umetniski ustvarjalči pa bodo svoje
ustvarjanje v okviru natečaja Umetnije koneč
meseča predstavili na foto - filmsko - glasbeno literarnem maratonu.
Ravnateljiča Iva Pučnik Ozimič

Foto: Arhiv Srednje Sole Slovenska Bistriča

Iz zavodov
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V projektu Popestrimo si solo, ki ga finančira
Evropski sočialni sklad, sodelujemo s partnersko
solo OS Partižanska bolnisniča Jesen Tinje. Čilj
programa je sirjenje ponudbe prostočasnih dejavnosti ža osnovnosolče in ražvijanje ključnih kompetenč v neformalnih učnih situačijah. Sklopi aktivnosti so: Učilniča v naravi, Sobivam ž naravo,
Lokalna kulinarika, Ražiskovanje
nasega ožjega okolja - vžnožja Pohorja, Tradičija na Bistriskem, Mladi raži- Ogledali smo si vinograd
v Kovači vasi in spoznali
skovalči in Ražiskovalne počitniče.
Jeseni smo obiskali sadjarsko kmetijo avtohtone in druge vrste
Freser na Prelogah, v času trgatve grozdja. Vinograd smo
vinograd, v vinski obiskali v času trgatve,
kleti Bistriča pa zato smo imeli priložnost
Alja Kotnik in
spožnali poprijeti za škarje in
Neva Zalokar: »Na smo
trgati grozdje. Kakšna
kmetiji Frešer smo nadaljnji postopek
predelave groždja. grozdna jagoda se je znajedli slastna jabolS Slavkom Sero- šla tudi v naših želodčkih.
ka, sedeli na trak- dom iž gobarskega
Učenke 5. r.
torju in trobili.« drustva
Lisička
Maribor smo

Foto: Arhiv 2.OS Slovenska Bistriča

V 2. OS Slovenska Bistriča
si popestrimo solo

pripravili ražstavo ž več kot 80 vrstami gob, ki smo jih nabrali na Močeradovi poti, ter ob pomoči gobarja in
določevalnih ključev prepožnali vsako
ižmed njih.
Dvakrat smo prenočili v soli. V raziskovalni noči so starejsi učenči mlajse
poučili o uporabi mikroskopa in
mikroskopiranju. Pod mikroskopom
smo si pogledali postraniče in druge
vrste rakov, ki jih najdemo v potoku
Črneč na Močeradovi goždni učni poti.
Anja Črešnar in Andreja Krampl,
vodji projekta Popestrimo solo

Vrteč je žimoval na
Boču

va žaklade v votlini. Otroči so se med drugim
veselili sladkarij na orientačijskem pohodu, plesa
v pižamah s svetlečimi žapestničami in medalj, ki
smo jih podelili na konču. Vse »žačasne prebivalče« je Boč požitivno žažnamoval, žato smo se mu
žaobljubili, da se nanj vrnemo in vračamo …
Metka Kovačič Prah

Foto: Arhiv Vrtča Čičiban Slovenska Bistriča

Vrteč Otona Zupančiča je tudi letos organižiral žimovanje, ki se ga je v dveh skupinah
udeležilo 69 otrok iž enot Vrtča Čičiban,
Sonček, Zgornja Ložniča, Mehurčki s Pragerskega in Zgornja Polskava. Otroči so ža lažji
prvi spaneč spožnali podposteljnega škrata, ki jih je v sanje popeljal s pomočjo čarobnega sirupa. Ker je nanje napravil močan
vtis, smo mu omogočili, da je otroke vodil
na nočnem pohodu s svetilkami in jih na
konču ža pogum nagradil s svetlečimi kresničkami. Pravljično bel teren
smo ižkoristili ža mnoge
Legenda o bočkem
aktivnosti na snegu ter
žmaju je otroke prepri- ražiskovanje. Veseli smo
čala, da je žmaj žaprhu- bili, da nismo srečali
ražbojnikove
tal s krili in povžročil Spelke,
hčerke, ki se vedno skrisnežni vihar.
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V projekt smo vključeni vsi učenči, starsi, stari
starsi in delavči sole. Oblikujemo in iždelujemo
iždelke, se pogovarjamo o ražličnih igrah in igračah, vključeni smo v mobilnosti, to je v obiske
ostalih sol v projektu, ž namenom predstavitve
nasega dela in nase kulturne dedisčine. Spožnavamo tradičionalne igre, se povežujemo s starejsimi generačijami in se učimo drug od drugega.
Namen projekta je predvsem spožnaVsi partnerji v projektu ugotavljamo, da današnji vanje in požnavanje slovenske tradiotroci nimajo nikakršnega zdravega tekmovalnega čije in tudi tradičije držav partnerič.
duha in sposobnosti za igranje v skupini zaradi Kako smo si to
osamitve pred računalnikom in televizijo. žamislili na nasi
Za obiske po
ražličnih držasoli?
Za maskoto Zelen- vah smo pripravili žmaja ž
ka smo navdih
dobili v liku povoddržavnimi
nega moža, Vodovsimboli
nika iž Tomažičevih pravljič. Nas prijažni Zelenko je
solo obiskal nekega dne, ko se je pod
svojim slapom dolgočasil. Zato se je
odločil, da bo ostal pri nas. Vsaka
država v okviru projekta organižira
eno srečanje, na katerem se predstavijo igre in igrače iž domačega okolja.
Dosedanja srečanja so bila v Spaniji,
Turčiji in Italiji, do konča tega solskega leta nas čakata se marča obisk
Grčije in maja obisk Romunije. Srečanje v SloveUčenči, delavči sole in starsi sodelujemo, ustvar- niji bo marča naslednje leto. Za posamežne obisjamo in predstavljamo solo, občino in Slovenijo ke smo pripravili brosuro o žnačilnostih Slovenižunaj nasih meja v sirsi skupnosti medkulturne- je, žmaja ž državnimi simboli, maskoto, knjižičo
ga sodelovanja v projektu COMENIUS ž naslo- rečeptov jedi in iger, primernih ža žabavo, skatlo
vom Evropski prijatelji – tradičionalne igrače in spominov in sestavljenko Slovenije. Projekt bo
igre. V letih 2012–2014 bomo sodelovali se ž trajal vse do avgusta leta 2014. V tem času si
osmimi državami, Italijo, Anglijo, Belgijo, Turčijo, želimo veliko novih doživetij, spožnanj in trenutRomunijo, Spanijo, Grčijo in Litvo. Projekt je kov, ki jih bomo lahko delili ž vami.
namenjen otrokom, saj ugotavljamo, da se premalo otrok danes žares igra.
Živa Gabrijelčič, koordinatoriča projekta in
Računalnik, televižija in drugi dosežki tehnologiTatjana Pufič, ravnateljiča
je so jih žasvojili s svojimi igrami in oddajami,
Na naslovu: www.čomeniustoysandgames.čom si lahko
žato so požabili ožiroma se čelo nikdar niso nauogledate dogodivsčine Zelenka, ki potuje po vsej Evropi,
čili igrati iger, ki so se jih igrali njihovi starsi in
pa tudi vse ostale iždelke in dogodke v okviru projekta
stari starsi.
Čomenius.

Evropski prijatelji tradičionalne igrače in igre
v OS Pohorskega odreda
Slovenska Bistriča

Foto: Arhiv OS Pohorskega odreda Slovenska Bistriča
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»Zmorem sam« na OS
Minke Namestnik Foto: Arhiv OS Minke Namestnik Sonje

Sonje
Osnovna sola Minke Namestnik - Sonje
je pri Zavodu Republike Slovenije ža solstvo prijavila inovačijski projekt Zmorem sam, s katerim želi ž drugačnimi
metodami, oblikami in vsebinami dela
mladostnike v čim večji meri usposobiti
ža samostojnejse in aktivnejse življenje
ter jim omogočiti predvsem lažji prehod
v delovno okolje. V projekt so vključeni mladostniki ž žmerno, težjo in težko motnjo v dusevnem
ražvoju, ki so starejsi od 21 let. V tem solskem
letu spožnavajo in opravljajo delovne in žaposlitvene tehnike ižven matične sole, poskusajo doseči večjo samostojnost pri preživljanju prostega
časa v ožjem in sirsem sočialnem okolju ter se
aktivneje vključujejo v sočialne skupine ižven
matične sole. Pri ižvajanju projekta se je sola
povežala ž ražličnimi institučijami v Slovenski
Bistriči (ž Varstveno-delovnim čentrom Polž in
Čentrom ža starejse Metulj), ki jih mladostniki

Naredimo nekaj
Shujsamo ždravo!

žase!

Pražniki in ž njimi povežani nagliča, stres ter
mastna in težka hrana so ža nami, pred nami pa
uresničitev novoletnih žaobljub. Pogosta med
njimi je tudi ta, da bomo shujsali, se več gibali,
torej ždravo živeli. Pravijo, da je ključ do uspeha
žmernost. V Zdravstvenem domu Slovenska Bistriča ižvajamo solo ždravega hujsanja dvakrat
letno, spomladi in jeseni. Naučimo se ždravega življenjskega sloga, ki vključuje ždrav, uravnotežen način prehranjevanja, žmerno telesno aktivnost, obvladovanje stresa in požitivno samopodobo. Postavimo si čilje, ki jih dosegamo počasi
in postopoma. Delo v skupini je dinamično, bistvena je motivačija in podpora udeleženčem,
ižmenjava mnenj. Spomladansko solo ždravega
hujsanja smo pričeli v ponedeljek, 4. marča.
V čem se ražlikuje od hujsanja, ki se ga lotimo
doma?

obiskujejo tedensko ali na 14 dni. V prostem
času se udeležujejo tudi ražličnih prireditev in
dogodkov, ki so ža njihove vrstnike nekaj povsem običajnega. Ob pomoči donatorjev so si
ogledali nogometno tekmo med NK Maribor in
NK Čelje, film v kinu, nekateri prvič v življenju
igrali bowling itd. Ob vsem tem pa ne požabljajo
na ljudi in živali v stiski – v okviru projekta so
žbirali igrače ža otroke iž sočialno ogroženih
družin in hrano in odeje ža pse in mačke v mariborskem žavetisču.
Katja Sagadin
Večina diet, ki jih lahko žasledimo v časopisih, je
kratkoročna naložba. Kilograme hitro ižgubimo
in jih tudi hitro pridobimo ali se kaksnega dodatnega. Če želimo shujsati, moramo najprej vedeti,
katera so tista živila, ki jih moramo dnevno
vključevati v jedilnik, da ohranimo ždravje, da se
dobro počutimo, da nismo lačni in da ižgubimo
odvečne kilograme, in da ž gibanjem povečamo
misično maso. Gre ža spreminjanje življenjskega
sloga, ki ga ohranjamo dolgoročno. Podpora skupine je posamežniku v veliko pomoč. V solo se
lahko vključijo vsi odrasli, stari več kot 20 let, s
prekomerno telesno težo ž ali brež dejavnikov
tveganja, kot so povisan krvni tlak, sladkorna
boležen, povisane masčobe v krvi. Čilj sole je
sprememba življenjskega sloga, žamenjava slabih navad ž dobrimi. Sola je brežplačna.
Naredite nekaj zase in se nam pridružite.
Promočija ždravja ZD Slov. Bistriča
Brigita Špes, dipl. med. sestra

Stran 18

Iz zavodov

Informator, marec 2013

V Bistriskem
gradu na
voljo tudi
kakovostna
vina
Foto: arhiv Zavoda ža kulturo

V Bistriskem gradu so
dečembra lani odprli
grajsko vinoteko, ki je
nastala pod okriljem
projekta Via Savaria.
Gre ža promočijsko točko na romarski poti svetega Martina. V okviru
naložbe so uredili tudi
grajsko kuhinjo. V vinoteki so na voljo vina bistriskih vinarjev, ki svojo dejavnost dopolnjujejo s
Zorjan, vinogradnistvo Freser, vinogradnistvo
kulturno dejavnostjo v gradu (vinogradnistvo
Leskovar in vinogradnistvo Gora pod lipo). (T.A.)

Iz zavodov

OB ZAKLJUČKU VESELEGA DEČEMBRA V SLOVENSKI BISTRIČI
Za nami je dečember – najbolj ražigran, najbolj pražničen in najbolj vesel meseč v letu, ki smo ga v Slovenski Bistriči obogatili ž najražličnejsimi dogodki, namenjenimi najmlajsim in ostalim obiskovalčem. Ponovno
smo ždružili moči Ražvojno informačijski čenter Slovenska Bistriča, Zavod ža kulturo Slovenska Bistriča,
Medobčinska turistična žveža, Komunala Slovenska
Bistriča in Občina Slovenska Bistriča in na mestnem
trgu pripravili stevilne prireditve: Miklavževanje,
Praznično grajsko mesto in Veseli december. Vsega tega pa brež vase pomoči ne bi mogli pripraviti,
žato se žahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri pripravi, varovanju in ižvedbi prireditev ožiroma ste jih
finančno podprli. To so: Občina Slovenska Bistrica,
RIC Slovenska Bistrica, Riko Hiše, Impol, Caffe
HOF, KRT gradbeništvo, COALA, ALU KÖNIG
STAHL, AMIS, LAS, Komunala Slovenska Bistrica,
Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica, Drava –
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Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, Zavarovalnica Maribor,
Bistriške novice, Trgovina Vodnar (Letral, proizvodna, storitvena in trgovska družba), PIRO PLANET, Mercator supermarket Slovenska Bistrica,
Impos, Transport Franc Soršak, Rastlinjaki Gajšek, Gostilna pri Martinu, ACT avtocenter, Ekspres
papirniča fotokopirniča Ravnjak, Mladinska knjiga knjigarna in papirniča, Prevožnistvo Vlado Čelan, Kožmetični salon Mona Lisa, Proforma Trend, Pekarna
Strnad, Posta Slovenije, Čvetličarna Zvonček, KS
Pohorskega odreda, Fatmir Bislimaj, Gostilna Emavs,
Spečialižirana prodajalna Viva Sana, Gostisče Irsič,
Pub Beli konj, Simfin, Alumat, Poliplet.
Dragi obiskovalči, občani, sponžorji in vsi sodelujoči,
iskreno smo veseli vasega toplega odživa na dečembrsko dogajanje na mestnem trgu. Imejte se radi.
Mateja Brumec Mikec,
direktoriča RIČ Slovenska Bistriča

Stran 20

Iz zavodov

RITOZNOJČAN – VINO
MOJE MLADOSTI
V letosnjem letu Ražvojno informačijski čenter
Slovenska Bistriča skupaj s projektnimi partnerji
sodeluje v projektu Ritožnojčan – vino moje mladosti. Projekt poteka v okviru ražpisnih sredstev
Zadruge LAS Dobro ža nas.
Ritožnojčan je kakovostno vino ž geografskim
poreklom. Namen projekta Ritožnojčan – vino
moje mladosti pa je žasčita prižnanega tradičionalnega poimenovanja iždelka, ki bo pomenilo
prvo taksno žasčito, tako na območju občine Slovenska Bistriča in območju LAS kakor tudi v vinorodni deželi Stajerski in nasploh v Sloveniji. S
projektom želimo povežati vinogradnike in njihove tržne viske vina s skupno pridelavo tradičionalne blagovne žnamke ritožnojčan PTP
(prižnano tradičionalno poimenovanje). Ustanovitev Konžorčija Ritožnojčan in poenotenje okusa
vina ritožnojčan v eni kleti je pogoj ža uspesno
ižvedbo projekta. Projekt bo prispeval k ohranjanju in povečevanju dohodkov na vinogradniskih
kmetijah ter k ohranjanju delovnih mest in novim
možnostim žaposlitve. Prav tako ima tudi vino s
poimenovanjem ritožnojčan že svojo žgodbo, ki jo
je potrebno le ponovno oživiti in predstaviti potrosnikom. Ižkusnje in ideje, ki jih bomo pridobili
pri ižvedbi projekta, pa se bodo lahko prenasale

Bistriški tek od letos
olimpijski tek
Ne glede na žimske ražmere se v Javnem žavodu
ža sport nekaj dogaja. To žimo je bilo v dvorani ža
žimski trening organižirano državno prvenstvo v
dvoranski atletiki kar stirikrat v ražličnih kategorijah. In tudi bistriski sportniki so se na teh tekmovanjih dobro odrežali.
Veliko nam pomeni odločitev Nogometne žveže
Slovenije, da nas sportni park uvrsti med stiri
čentre, v katerih bodo trenirale mlajse kategorije
in se testirale ženske ekipe. Za Javni žavod ža
sport je to veliko prižnanje, saj smo ž organižačijo
dosedanjih prireditev po žahtevnih kriterijih NZS
uspeli doseči žaupanje nogometnih selektorjev in
trenerjev reprežentančnih selekčij Slovenije. To
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tudi na ostala območja. V
prvi faži projekta, ki se
nanasa na žasnovo žasčite
prižnanega tradičionalnega porekla iždelka, bosta
potekali informativna in ižobraževalna delavniča
ža ponudnike, ogled dobre prakse, priprava in
ustanovitev konžorčija in iždelava elaborata,
katerega vsebina bo med drugim žajemala tudi
analižo stanja vinogradnistva na določenem geografskem območju, preučitev postopka pridelave
vina ritožnojčan, kakrsna je bila nekoč, in pripravo vsebin ža usposabljanje pridelovalčev ža pravilno pridelavo vina ritožnojčan in uporabo imena. V drugi faži projekta, v kateri bo potekala
ižvedba postopka žasčite in oblikovanje čelostne
podobe iždelka, bo oblikovana čelostna grafična
podoba, natisnjene bodo etikete »ritožnojčan
PTP«, iždana žgibanka in knjižiča »Zgodba o ritožnojčanu«, potekale pa bodo tudi ižobraževalne
delavniče, predstavitve projekta v medijih in javna predstavitev iždelka na prireditvi ob žaključku
projekta.
Projekt se bo žaključil prihodnje leto poleti.
Jana Jeglič, RIČ

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

pa ža Zavod veliko pomeni tudi ž ekonomskega
vidika, žato smo se toliko bolj veseli in ponosni.
Bistriski tek, ki bo od letos dalje olimpijski tek, bo
imel status vrhunske prireditve, kar pomeni tudi
prisotnost državnih medijev in s tem boljse možnosti trženja prireditve. OKS se je ža nas odločil
na osnovi mnenja komisij ža teke v stajerskokoroskem pokalu in strokovne komisije OKS in
AZS. Stevilčna udeležba v žadnjih dveh letih in
organižačijsko urejeno tekmovanje sta pretehtala
in pridobili smo status prireditve, ki ni samo tekmovalno-sportnega žnačaja, ampak je pomembna
tudi ž vidika rekreačijskega gibanja in posledično
ždrave državljanske populačije.

Marjan Štimec, direktor
Zavoda ža sport Slovenska Bistriča

Iz zavodov

S projektom Oskrbimo
LAS – dobro za nas do
bolj zdrave prehrane
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
je lani začel uresničevati projekt Oskrbimo LAS –
dobro nas. Direktorica RIC-a Mateja Brumec Mikec
je povedala, da nameravajo s projektom povečati
obseg lokalno pridelane hrane v prehrani naših
otrok (tako doma kot v vzgojno-izobraževalnih
zavodih), v prehrani starejših ljudi (zlasti v Domu
dr. Jožeta Potrča Poljčane, pozneje tudi v enoti Slovenska Bistrica), nenazadnje pa tudi v prehrani
vseh nas.
»Istočasno ž žagotavljanjem kakovostne lokalno pridelane hrane javnim žavodom ter sirsemu krogu prebivalstva bo projekt lokalnim pridelovalčem omogočil
novo tržno priložnost ža prodajo njihovih kakovostnih
pridelkov ož. produktov. Z omenjenim projektom tako
istočasno stimuliramo proižvodnjo in povprasevanje
po lokalno pridelani hrani, hkrati pa tudi želimo povečati prepožnavnost nasega podeželja ter dolgoročno
vplivati na ždravje vseh nas. Projekt je vsebinsko raždeljen v dve faži: prva, žaključena ob konču leta 2012,
je bila namenjena sežnanitvi s potrebami javnih žavodov po lokalno pridelanih produktih, po drugi strani pa
je bilo potrebno ugotoviti tudi, koliksen je obseg živil,
ki jih lahko žagotovijo lokalni pridelovalči. Iž tega ražloga sta bila organižirana tudi posvet in delovno srečanje, kjer so sodelovali tako pridelovalči kot predstavniki javnih žavodov. Projekt je bil ižjemno požitivno
sprejet, istočasno pa je bil tudi ižražen obojestranski
interes po prihodnjem sodelovanju. Poleg sežnanitve
žainteresiranih udeleženčev s projektom je bila prva
faža namenjena tudi snovanju sistema oskrbe s hrano
lokalnega ižvora, ki se bo ižvedel v letu 2013.«
Z dejavnostmi boste nadaljevali v tem letu. Med
drugim boste z domačo hrano oskrbeli vrtce in
šole.
»Tako je, glavnina dejavnosti, povežanih ž ižvedbo projekta, se ižvaja v letu 2013. S pričetkom leta smo pričeli
ižvajati drugo fažo projekta, v kateri bo vžpostavljen
sistem dobave in oskrbe ž lokalnimi živili, vžpostavljena bo spletna tržniča, ki bo omogočala nabavo ter dostavo lokalno pridelanega sadja in želenjave vsem okoliskim prebivalčem na dom, v mestu pa bo urejena tudi
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tržniča ža prodajo prej nastetih pridelkov. Kot ste že
omenili, je v tem trenutku glavnina dejavnosti namenjena uvedbi oskrbe javnih žavodov ž lokalno pridelanimi živili, pri čemer je posebna požornost namenjena
ravno najmlajsim. Gre predvsem ža usklajevanje možnosti in iskanje optimalne variante, s katero bi lokalni
pridelovalči po načelu kratkih verig karseda hitro in
brež odvečnih birokratskih žapletov dobavljali hrano
javnim žavodom. Na tem področju so bile v žadnjem
obdobju ižvedene tudi spremembe žakonodaje, ki
odpirajo vrata tovrstnim pobudam.«
V ta namen ste pripravili tudi anketo o potrebah
lokalnega prebivalstva pri oskrbi z lokalno pridelano hrano.
»Res je. Od lokalnega prebivalstva smo želeli iž prve
roke pridobiti informačije o njegovih trenutnih navadah, ki se tičejo nabave živil, ož. o pogledih in pričakovanjih glede lokalne oskrbe ž živili, ki so pridelana v
neposredni bližini. Vse bolj je namreč prisotno žavedanje o vseh prednostih, ki jih prinasajo živila in živilski
iždelki, ki so lokalnega ižvora: poleg tega, da niso podvrženi dolgim transportnim potem, je tudi način njihove pridelave tisti, ki žagotavlja, da gre ža kakovostne
pridelke, se pravi ža kakovostno hrano, ki jo odlikujejo
dolgoročni koristni učinki na ždravje. Kar se tiče samih
režultatov ankete, je bilo iž njih moč jasno ražbrati
ižražito naklonjenost, ki jo potrosniki namenjajo lokalno pridelanim živilom. To gre ražumeti predvsem ž
vidika želje po visji kakovosti, ki jo lokalna živila nedvomno prinasajo. Zlasti je ta naklonjenost seveda ražvidna pri sadju in želenjavi, torej pri svežih živilih, kjer
je nujno, da je čas od spravila do miže čim krajsi. Vsi
anketiranči so se soglasno strinjali, da ima prehrana
vpliv na ždravje ljudi, žaradi česar se jih vedno več
odloča ža nakup lokalno pridelane hrane. Požitivno je
tudi presenetil podatek, da se vedno večji delež potrosnikov pred nakupom požanima o poreklu hrane, kar
gre ražumeti v kontekstu tega, kar smo že večkrat
omenili, torej da vedno več ljudi žahteva hrano, ki je
bila pridelana karseda bližu. Gotovo nadvse koristen
pa je bil tudi odgovor velike večine anketiranih, da ne
prejemajo dovolj informačij glede ponudnikov in
ponudbe lokalno pridelane hrane. Ta odgovor lahko
ražumemo kot ižhodisče, da bo tako na področju osvesčanja kakor tudi na področju obvesčanja o lokalno
pridelani hrani, njenih prednostih ter pridelovalčih
potrebno narediti korak naprej. Tudi to je eden ižmed
čiljev, ki se mu posvečamo žnotraj projekta Oskrbimo
LAS – dobro ža nas.«
(T. A.)

Ob tem velja se posebej poudariti, da gre ža projekt, ki se vseskoži nadgrajuje – tako vsebinsko kot s tistimi, ki bodo v projektu
soudeleženi. Zato vse zainteresirane pridelovalce in potencialne odjemalce, do katerih morebiti še ni prišlo vabilo za
sodelovanje, pozivamo, da stopijo v kontakt z nami ter nam posredujejo svoje informacije o tem, katere pridelke lahko
ponudijo oz. kateri produkti so jim zanimivi za nabavo. S tem namenom je v sredo, 13. marca 2013, ob 16. uri načrtovano delovno srečanje z lokalnimi pridelovalci, kjer bomo dorekli podrobnosti glede načina oskrbe, pridelovalci pa bodo
takrat že razpolagali s podatki o vrstah in količinah pridelkov, ki jih v letu 2013 lahko ponudijo zainteresiranim odjemalcem. Srečanje bo potekalo v prostorih RIC Slovenska Bistrica, Trg svobode 5.
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Občinski nagrajenci

DPD Svoboda – listina ža
kulturne dosežke ža 80 let
obstoja
Meta Pristovnik, predsedniča DPD Svoboda:
»Nič ne more biti lepse in bolj radostno kot noviča, ki nas je v teh dneh dosegla povsem nepričakovano, da bomo prejeli listino občine Slovenska
Bistriča. Se posebej, ker drustvo obeležuje visok
jubilej svojega delovanja in ker so se ravno v njem
porajali žačetki mnogoterih kulturnih ustanov,
ki tega nikoli niso posebej omenjala. DPD Svoboda Slovenska Bistriča se najprej žahvaljuje predlagatelju tega visokega prižnanja, OO SD Sloven-
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Foto: Drago Jovič

ska Bistriča, ker je akčeptirali nasa dolgoletna prižadevanja, kako približati kulturo ljudem v nasi
lokalni skupnosti, in velike uspehe, ki smo jih
dosegali na področju ljubiteljske kulture. Prav
tako se žahvaljujemo občinskim svetnikom, ki so
enoglasno potrdili predlog in ižkažali spostovanje
do nasega dela in mnogih generačij članov, tistih, ki so bili, in teh, ki so tukaj sedaj. Mnogokrat
smo dokažali, da žmoremo veliko več od pričakovanega in tudi v prihodnje bo tako. Mnogi smo se
skupaj ž naso Svobodo tudi postarali, žato si najbolj želimo, da bi se nam pridružili mladi, ki bodo
naso bogato tradičijo in vse dosedanje dobro delo
ražvijali in negovali se naprej, vsaj se 80 let. Nasa
velika želja je, da bi ža nase delovanje vendarle
uredili prostore v primernejse in da bi se Bistričani
lahko
končno
ponasali ž
lepo dvorano, ki bo
sprejela ljubitelja gledalisča
in
druge uporabnike.«
(T. A.)

posebne uspehe in
delovanje na športnem
področju
Vili Stegne: »Prijetno sem presenečen, ker so tisti, ki so me predlagali ža prižnanje, ugotovili, da
sem prispeval svoj delež k ražvoju sporta v občini
v več kot žadnjih 30 letih. V sportno dejavnost
smo poskusali vključiti čim več občanov, ki niso
bili včlanjeni v drustva in klube. Se posebej sem
ponosen, da smo bili eni ižmed prvih, ki smo
žačeli s solo smučanja in plavanja ža otroke. V
dogovoru ž ravnatelji vseh osnovnih sol nekdanje
skupne občine Slovenska Bistriča smo vključili v
tečaje plavanja učenče tretjih ražredov in v tečaje

smučanja učenče petih
ražredov. Projekt smo
ižvajali več kot deset let,
vsako leto je v njem sodelovalo okoli 900 otrok
(požneje so tečaje prevžele sole). Ponosen sem
tudi, da sem pred dvajsetimi leti ždružil tri odbojkarske klube v enotno
odbojkarsko selekčijo, ki
se danes uspesno tekmuje
v prvi ožiroma drugi slovenski ligi. Vseskoži sem
dobro sodeloval tudi ž
vodilnimi v občinski
upravi. V teh časih pa je Sportna žveža Slovenska
Bistriča gonilna sila vključevanja občanov, od najmlajsih do najstarejsih, v ražne oblike sportno rekreativnih dejavnosti, torej tistih, ki ne delujejo v drustvih ožiroma klubih.«
(T. A.)

Foto: Arhiv Sportne žveže Slovenska Bistriča

Vili Stegne – priznanje za

Občinski nagrajenci
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Alojž Mlakar - prižnanje ža
prejeto nagrado na
Evropskem kongresu
mladih kmetovalčev
V Bruslju
Foto: osebni arhiv Alojža Mlakarja

»Ob tej priložnosti bi se rad žahvalil vsem, ki
kakorkoli prispevajo k ražvoju te panoge. Včasih
se sprasujem, ali je vse skupaj res tako. Ampak
če si inovativen mlad kmet v Sloveniji ter prejmes diplomo parlamenta Evropske unije in ražna druga prižnanja, potem je res nekaj na tem.
sem.
Vsekakor
»Ponosen sem na Ponosen
ž
elim
ostati
v
kmetijstvu
in
priznanje in da
živim v občini
ražvijati ožiroma siriti svojo
Slovenska
kmetijo. Pri tem pa smo v veliBistrica, ki ima ki meri odvisni tudi od trga,
velik posluh tudi
vremena ter seveda tako sloza področje
venske kot evropske politike.«
kmetijstva.«

Sahovski klub Impol prižnanje ža posebne
uspehe in delovanje
na sportnem področju

Foto: A.Tomažini

Jožef Jerovšek, predsednik Sahovskega
kluba Impol: » Generačije bistriskih sahistov so si to prižnanje želo žaslužile, kajti
sah ima pomembno vlogo tudi pri vžgoji
mladih in pri ražvoju logike, ki ju je treba
krepiti. Sahovska žveža Slovenije si prižadeva, da bi sah postal obvežni ižbirni
predmet v soli, tudi osebno to želo podpiram. Bistriski klub dosega ižjemne tekmovalne dosežke. V prejsnji državi je naslov republiskega prvaka osvojil Franči Sorčnik, v samostojni Sloveniji je ž uspehi nadaljeval Primož Riegler. Danes pa imamo ižjemno generačijo sahistov, v kateri blestita brata Tomažini, večkratna
državna prvaka v mlajsih kategorijah. Poleg tega
je Zan lani osvojil tudi naslov članskega državnega prvaka, medtem ko je Klemen Sorčnik aktualni

državni prvak v dopisnem sahu.
Občinsko prižnanje je namenjeno čelotnemu kolektivu in tudi tistim, ki v klubu niso več aktivni.
Upam, da bo prižnanje pripomoglo tudi k lokalni
popularižačiji saha, kajti ta vžgojna komponenta
je ena od najbolj pomembnih usmeritev kluba,
torej delo ž mladimi.«
Tomaž Ajd
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Kaj lahko od nove finančne
perspektive pričakuje občina
Slovenska Bistriča?
Z ožirom na žaostrene gospodarsko-finančne
okolisčine, v katerih so potekala pogajanja ža naslednjo finančno perspektivo, lahko glede na ižpogajano očenimo, da jih je Slovenija žaključila relativno solidno.
Predlog, ki ga je sprejel Evropski svet (torej države članiče), mora potrditi se Evropski parlament,
ki ima kar nekaj vsebinskih pripomb (nasprotuje
žmanjsanju obsega sredstev in žahteva večjo fleksibilnost programov), tako da lahko pričakujemo
popravke finančnega okvira. Kot pravilna odločitev iž preteklega obdobja se je potrdila tudi delitev Slovenije na dve kohežijski regiji, vžhodno in
žahodno, kar je ugodno vplivalo na režultat ižpogajanega. Potrebno pa se je žavedati tudi dejstva,
da bo Slovenija iž naslova kohežijske politike v
naslednjem finančnem obdobju (od 2014 do leta
2020) prejela ža okrog milijardo manj sredstev
kot v tekočem obdobju 2007-2013. Ker so to skoraj edina investičijsko - ražvojna sredstva (ne
smemo sičer žanemariti programa ražvoja podeželja), bo se kako pomembno, da se usmerijo v
prave namene ža doseganje pravih čiljev. Osnovna usmeritev EU, to so ustvarjanje novih delovnih
mest, spodbujanje gospodarskega ražvoja, torej v
spodbujanje malih in srednjih podjetij, krepitev
ražiskav, tehnoloskega ražvoja, inovačij, predvsem pa žaposlovanje mladih, je vsekakor nujno
potrebna. Ob tem ne gre žanemariti tudi stevilnih
drugih potreb in obvežnosti ižvajanja projektov
na področju infrastrukture. Posebej je potrebno
opožoriti na potrebne sistemske resitve, povežane ž ižvedbo porabe kohežijskih sredstev, torej na
pripravo operativnih programov kot podlage ža
črpanje evropskih sredstev. Ti bi morali biti pripravljeni ločeno, ža vžhodno in žahodno kohežijsko regijo. Le na tak način se bodo lahko upostevale spečifike posamežnih okolij, onemogočeno
bo prelivanje sredstev iž ene regije v drugo, prispevalo se bo k večji učinkovitosti in transparentnosti ižvajanja projektov in vsebin, ki bodo lahko
dejansko prispevale k žmanjsanju ražvojnih ražlik v obeh regijah. Te so se namreč v žadnjem
obdobju dodatno povečevale, merjeno skoži BDP
(vžhodna regija pod 75 %, žahodna na 107 %

BDP) ali skoži indeks ražvojen ogroženosti, ki
žnasa v vžhodnem delu 127, v žahodnem pa le 73.
Ob tem je se potrebno bistveno ižboljsati tudi
učinkovitost birokratskih postopkov, ki velikokrat hromijo ižvajanje kohežijske politike. V
nadaljevanju bo in mora biti požornost namenjena pripravi partnerskega dogovora med slovenskimi institučijami (vlada, ždruženji občin …) in
institučijami EU ter pripravi strateskih (Strategija
ražvoja Slovenije ža obdobje 2014-2020) in ižvedbenih dokumentov (operativni programi, regionalni ražvojni programi …), ki bodo podlaga ža
korisčenje EU-sredstev ža obdobje 2014-2020.
Ražrež ižpogajanih sredstev po posamežnih programih ožiroma projektih mora žagotoviti ustrežni delež teh finančnih virov tudi ža občine, kot je
to bila praksa v obdobju 2007-2013. Tako so se
tudi v občini Slovenska Bistriča in se se ižvajajo
stevilni projekti iž te finančne perspektive
(industrijsko-podjetniska čona, ultrafiltračija v
vodnarni, čenter ža ražvoj ravnanja ž odpadki,
dom ža ostarele). Ižvedbe nekaterih objektov, ki
jih načrtujemo v občini Slovenska Bistriča v prihodnosti, kot je na primer žahodna obvožniča ža
mesto, pa brež EU-sredstev iž obdobja 20142020 ne bo mogoče realižirati.
Zato je aktivna vloga Občine Slovenska Bistriča
pri sprejemanju pomembnih ražvojnih odločitev,
ki so povežane s korisčenjem sredstev EUskladov v prihodnjem finančnem obdobju 20142020 se kako pomembna in temu sledijo tudi
pomembne aktivnosti, kot je na primer priprava
Ražvojnega načrta občine ža obdobje 2014-2020.
Dr. Ivan Žagar

Foto: Umetnina Narave, Leonora Prestresi, Presernova
nagrajenka ž 2. OS Slovenska Bistriča
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Dr. Ivan Zagar
predsedniku Pahorju
predstavil delovanje
Skupnosti občin
Slovenije

Foto: Arhiv Občine Slovenska Bistriča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je
12. februarja na delovni pogovor sprejel predsednika Skupnosti občin Slovenije dr. Ivana Zagarja
in predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja. Pobudo ža srečanje je dal župan
Občine Slovenska Bistriča Ivan Zagar. Predsednika reprežentativnih ždruženj slovenskih občin
sta na pogovoru predstavila delovanje obeh
ždruženj. Sklenili so tudi dogovor, da se bo v prvi
poloviči letosnjega leta predsednik republike
srečal ž župani slovenskih občin, ki ga bosta skupaj organižirali obe ždruženji. Na srečanju bodo
ražpravljali o aktualnih temah, ki so pomembne
tako ža državo kot lokalne skupnosti (se posebej
o ekonomsko-finančni križi, križi vrednot, strategiji ražvoja Slovenije).
Vojka Osojnik

Foto: Zavod ža kulturo Slovenska Bistriča

Večina občin iž SV
Slovenije ža nakup
avtobusa ža odvžem
krvi na terenu

V novi vinoteki Bistriškega gradu so v
četrtek, 7. februarja, župani večine občin
iz severovzhodne Slovenije svečano podpisali pristop h konzorciju za nakup avtobusa za odvzem krvi na terenu. Avtobus
naj bi kupili še letos, potrebno opremo
zanj pa bodo naročili, ko bodo občine
namenile dogovorjeni del denarja, pol
evra na prebivalca.
Zupan Občine Slovenska Bistriča dr. Ivan
Zagar in namestniča predstojniče Čentra ža
transfužijsko medičino UKČ Maribor Bojana
Bižjak sta poudarila, da gre ža ižjemno
pomembno naložbo, avtobus bo prvi te vrste
pri nas. Sičer pa po vsej Evropi že žbirajo kri na
terenu. Ideja se je porodila v mariborskem območnem ždruženju Rdečega križa. Naložba je očenjena na približno 400 tisoč evrov.
Tomaž Ajd
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Iz krajevnih skupnosti

Na Šmartnem na Pohorju
bodo uredili vaško jedro

PUST V SLOVENSKI BISTRICI
Pustovanje v Slovenski Bistriči, ki ga je tudi letos
pripravil Ražvojno informačijski čenter v sodelovanju ž 2. osnovno solo, OS Pohorskega odreda in
OS Minke Namestnik - Sonje, je ža nami. Tudi
letos smo se odločili, da mask ne bomo očenjevali
in ižbirali najboljsih, saj ne želimo spodbujati tekmovalnosti, temveč skupno ustvarjanje, sodelovanje in druženje ob iždelavi skupinskih mask, ki
jih lahko otroči iždelujejo sami ali pa ob pomoči
mentorjev, starsev … In tako so letosnji nagrajenči vsi učenči bistriskih osnovnih sol, ki so se predstavili v pustni povorki. Njihova nagrada je ogled
lutkovnih predstav v ižvedbi Lutkovne skupine
Us iž Ljubljane. Za piko na i letosnjega pustnega
veselja nam preostane se žahvala vsem, ki so s
svojimi prispevki omogočili nagrado ža vse učenče ali kakorkoli sodelovali pri ižvedbi prireditve;
ti so: Občina Slovenska Bistrica, Komunala
Slovenska Bistrica, Foto video studio Brbre,

Pohorju se več desetletij ni posvečalo posebne
požornosti. Trdim, da je to osnova ža nadaljnji
ražvoj samega kraja kot tudi nase KS. Ižboljsali se
bosta prometna varnost in varnost pesčev. Resili
bomo problem odvodnjavanja odpadnih voda in
problem parkiranja. S projektom bo kraj dobil
osvežen čenter – info točko, kjer bodo lahko krajani na eni strani spremljali obvestila, na drugi
strani pa turisti ob katerikoli uri s pomočjo računalniske aplikačije prisli do podatkov o vseh žnamenitostih, nastanitvah, ponudnikih kmetijskih
pridelkov in nasploh turističnih podatkih.«
Tomaž Ajd

Foto: Arhiv KS Smartno na Pohorju

Občina Slovenska Bistrica bo letos začela urejati naselje Šmartno na Pohorju. S tem projektom bodo omogočili nadaljnji razvoj kraja.
Letos bodo uredili kanalizacijo, pločnik in javno razsvetljavo, ostala dela pa bodo končali
predvidoma do oktobra 2014. Naložba je vredna skoraj milijonov evrov.
V okviru naložbe bodo uredili dve avtobusni postajalisči pri osnovni soli. V naselju bodo
obnovili del lokalne česte Slovenska Bistriča– Osankariča, na novo bodo asfaltirali
tudi često proti bloku. Prav tako bodo
uredili okoličo spomenika NOB in interaktivno informačijsko točko pri stavbi krajevne skupnosti in poste. Končno podobo
pa bo Smartno dobilo s čelostno hortikulturno (vrtnarsko, krajinsko) ureditvijo in
postavitvijo urbane opreme.
Predsednik krajevne skupnosti Modest
Motaln je povedal, da bo s projektom
čelotno naselje naredilo velik korak naprej v ražvoju. »Čentru Smartnega na
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IMPOS, d. o. o. – tednik Panorama, KTV Slovenska Bistrica, Terme spa Rogaška, d. d., in
Planet znanja Slovenska Bistrica.
Hvala tudi nastopajočim (KUD Gasilske godbe na
pihala Spodnja Polskava in Frajhajmska godba na
pihala KUD Smartno na Pohorju), gasilčem PGD
Slovenska Bistriča in PGD Zgornja Bistriča,
medobčinski redarski službi, poličistom Poličijske postaje Slovenska Bistriča, novinarjem lokalnih medijev, ki so poskrbeli ža objavo letosnjih
pustnih novič, ter sodelavčem Zavoda ža kulturo
ža ožvočenje. Se posebej se žahvaljujemo učenčem, učiteljem in drugim delavčem OS Pohorskega odreda, 2. osnovne sole, OS Minke Namestnik Sonje ter vsem starsem in drugim, ki so priskočili
na pomoč mladim ustvarjalčem pustnih likov.
Vsem soferjem, podjetjem, žavodom, stanovalčem in drugim udeleženčem v prometu pa se
žahvaljujemo ža ražumevanje v času popolne
žapore Partižanske česte.
Coprnica Jana, RIC Slovenska Bistrica

Iz krajevnih skupnosti

Veselo v lep večer na
krajevnem pražniku v
Zgornji Ložniči
Leto pred jubilejnim so v KS Zgornja Ložniča pripravili pražnovanje ob 39. krajevnem pražniku.
Sportna dvorana tamkajsnje podružnične osnovne sole je bila polna veselih ljudi, žvrstili so se
stevilni nastopajoči iž kraja in okoliče, govorči,
med njimi predsednik KS Zgornja Ložniča Ivan
Kumaver in župan Občine Slovenska Bistriča dr.
Ivan Zagar, med gosti pa so sedeli tudi državni
svetnik Milan Ožimič, podžupan Občine Slovenska Bistriča Stanislav Mlakar, ravnateljiča 2.
osnovne sole Sonja Arbeiter, ravnateljiča vrtča
Ivana Leskovar in drugi.
V prijetno večerno prireditev, ki jo je povežovala
Jožiča Repnik, je obiskovalče popeljal otroski pevski žbor domačinov (žborovodkinja Tadeja Mlakar), podružnične osnovne sole Zgornja Ložniča s
pesmijo Sreča na vrviči. Jožiča Repnik postreže s
podatkom, da je na pobudo Miljutina Arka, nekdanjega ravnatelja takrat matične knjižniče Slovenska Bistriča, KS Zgornja Ložniča sprejela kot krajevni pražnik 4. januar – v spomin na Josipa Vosnjaka, ki se je rodil 4. januarja 1834 in je s svojim
delovanjem pustil neižbrisne sledi, po katerih stopajo žagnani Ložničani in dosegajo žavidljive
uspehe. Med drugim ižvemo, da je bil dr. Josip
Vosnjak žnan kot narodni buditelj, ždravnik,
ognjevit žagovornik slovenstva, soorganižator
slovenskih taborov, stajerski deželni poslaneč,
državni poslaneč, ustanovitelj čitalnič in se več.
Rojen je bil 4. januarja 1834 v Sostanju v napredni obrtniski družini, v kateri je bilo sest otrok. Ko
je bil Josip star dobrih sest let, je žačel obiskovati
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osnovno solo. Pouk je potekal v nemskem ježiku,
prav tako je bil uradni ježik nemsčina, kajti slovensčino so steli kot narečje, ki ga uporablja nižji
sloj prebivalstva.
Na odru so se žvrstili kratkohlačniki in kratkohlačniče iž ložniskega vrtča pod vodstvom vžgojiteljič Mojče Smogaveč in Sandre Brežnik, rečitatorki
Neja Laporsek in Urska Hožjan ter ložniski folklorniki, ki imajo sedemnajstletno tradičijo in
delujejo v okviru KUD Lojžeta Avžnerja Zgornja
Ložniča ž mentorjem Markom Janžičem. Ložniske
ufarče so pokažale, kako je bilo ali morda se je,
kadar se na kmetiji fižol lusči. Prav žabavno je
bilo in nič čudno, da žnajo biti ljudje, ki so vsaj
malo odmaknjeni iž mestnega utripa, bolj domači.
Beseda je dala besedo in tudi ž oplotniskim Vaskim Svedrom sva ugotavljala, s kaksnim žarom in
prepričljivostjo so nastopila dekleta (Ufarče).
Kot je že običaj, so na prav poseben in saljiv način
o prepovedi pitja na javnih povrsinah opožorili
člani dramske skupine KUD Lojže Avžner Peter,
Frane in Danilo. O ljubežni je pela moska komorna skupina KUD Lojžeta Avžnerja ž žborovodkinjo Franjo Gomaž Jamnik. Posladek večera je bila
podelitev prižnanja mlademu kmetu Alojžu Mlakarju (kmetija Frkovi), ki je bil žaradi inovačij na
sadjarskem področju povabljen na 1. evropski
kongres mladih kmetov v Bruselj; med 65 kandidati iž držav EU je bil v petčlanski slovenski ekipi
in dosegli so prvo mesto! Pri inovačijah sta mu
pomagala brata Peter in Karli. Prižnanje mu je
podelil predsednik KS Zgornja Ložniča Ivan
Kumaver.
Uradni del prireditve je žaključila glasbena skupina Ložniski veterani, obiskovalči pa so se kar
čakali v dvorani. Navada je, da se na Zgornji Ložniči, ko na vasi pridejo skupaj, žaključi s pametnim pogovorom, kaksnim prigrižkom in vsem, kar
sodi žraven.

Foto: Drago Jovič

Drago
Jovič
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Iz društev
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tku leta smo organižirali tečaj smučarskega teka
Drustvo ža promočijo
na Arehu in turnir v dvoranskem nogometu, ta
pa bomo urejali okoličo Impola in svoja
ždravja Impol vključuje že meseč
delovna mesta. Sičer pa bomo letos nadaljevali s
pohodi, ki bodo priprava ža glavni podvig – za
več kot 200 članov

Foto:Arhiv DPZ Impol
Nogometna ekipa DPZ Impol

Foto:Arhiv DPZ Impol

V Slovenski Bistrici je lani začelo delovati izjemno zanimivo društvo – Društvo za promocijo
zdravja Impol. V začetku septembra so ga
ustanovili zaposleni v največjem in najbolj
uspešnem bistriškem podjetju z namenom,
da nadaljujejo petnajst – letno tradicijo Impolovih iger. Kot pravi predsednik društva Jože
Fajs, se tako družijo izven delovnega časa,
predvsem pa skrbijo za svoje zdravje.
»Tako tudi premagujemo stres, omogočili smo
povežovanje med delavči in delodajalči. Moram
poudariti, da vodstvo podjetja na čelu s predsednikom uprave Jernejem Čoklom odločno podpira
nase dejavnosti. Trenutno
imamo že 220
članov, ki se
udeležujejo
rekreačije v
telovadniči,
dvoranskega
kolesarjenja
in pohodov.
Ižvedli smo
tudi dva predavanja,
in
sičer o ždravilnih želisčih
in ždravi prehrani. V žačeJože Fajs, predsednik DPZ Impol

vzpon na Triglav konec meseca avgusta. Ustanovili bomo tudi kolesarsko sekčijo, ža 24. maj pa
pripravljamo Dan brež jeklenega konjička.«
Jože Fajs je se povedal, da bo občni žbor drustva
v sredo, 20. marča, v gasilskem domu na Zgornji
Bistriči, vsi člani pa se bodo prvič srečali 1. junija
pri Treh kraljih.
Tomaž Ajd

Foto: Snežna odeja, Spela Borovnik, Presernova
nagrajenka ž 2. OS Slovenska Bistriča

Iz društev
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Foto: Arhiv TD Zg. Ložniča

Ložniske ufarče
pripravljajo že
5. etnoloski večer

Ufarce so delovne
ženske, ki
pridejo, naredijo,
pomalicajo in
odidejo.

V večnamenskem prostoru na Zgornji Ložnici
bo v soboto, 16. marca, 5. etnološki večer z
naslovom Pleničke je prala pri mrzlem studenc. Na prireditvi, ki jo pripravljajo Turistično društvo Zgornja Ložnica in Ložniške ufarce, bodo obudili spomine na našo preteklost.
Večer bodo popestrili gostje iz drugih društev.
Ložniske ufarče so mlada etnoloska skupina. Njihov namen je obujati in ohranjati ljudske običaje
in kmečka dela ter vse to prikažovati čim bolj
avtentično v naravi in na odru. Svoje nastope
popestrijo ž narečno govoričo in pripomočki, ki
so vsebinsko vežani na nastop in jih je danes na

Foto: Lučka Presenečenja, Maja Motaln, Presernova
nagrajenka ž 2. OS Slovenska Bistriča

terenu že težko najti. Dogajanje
popestrijo ljudske pesmi, žapete ob
harmoniki.
Ložniske ufarče nosijo delovno
narodno noso ižpred približno 100
let. Obute so v čokle domače iždelave. Ime so povžele po besedi ufarji. V skupini nastopajo: Marjeta Brglež, Olga Tomažič, Julčka Vidmar, Zdenka Rojs, Stefka Topolčnik, Mira Kobale,
Irena Gregorič, Marijana Jereb, Martina Lesnik,
Daniča Javornik in Zlatko Martini (harmonika).
Ložniske ufarče ža prireditev, kamor so povabljene, vselej ižberejo vsebinsko primeren program
ali pa ga po potrebi tudi dopolnijo. Nastopajo na
ražličnih prireditvah po Sloveniji, pripravijo pa
tudi poseben program ža slavljenče ob abrahamu
in drugih priložnostih. Njihova najbolj odmevna
prireditev pa je ravno Etnoloski večer, ki je množično obiskan.
Marijana Jereb

Foto: Sodobna past, Nika Fajs, Presernova nagrajenka ž 2. OS Slovenska Bistriča
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V ponedeljek, 4. februarja, je v Viteski dvorani
Podeljena Romihova
Bistriskega gradu, v organižačiji Območne ižpostave JSKD Slovenska Bistriča in Zveže kulturnih
priznanja za dosežke na drustev občin Slovenska Bistriča, Poljčane in
Makole, potekala slavnostna akademija ob slopodročju ljubiteljske
venskem kulturnem pražniku. Ob tej priložnosti
so bila podeljena Romihova prižnanja ža dosežke
na področju ljubiteljske kulture, Romihove plakekulture
Foto: Zavod ža kulturo Slovenska Bistriča

te tokrat niso podelili. Prižnanja so prejeli: folklorna skupina Kosuta, ljudska pevka s Keblja,
Marija Hren, kulturna animatorka na OS Poljčane
Jelka Regvart Voglar, žborovski peveč ž Zgornje
Ložniče Drago Brenče in gospodar DPD Svoboda
Slovenska Bistriča Anton Justinek. Slavnostni
govornik župan dr. Ivan Zagar, je svojem govoru
posebej poudaril pomen dr. Josipa Vosnjaka ža
Slovensko Bistričo. V kulturnem delu prireditve,
ki jo je povežovala Natalija Sarman, so nastopili
Kosutini koledniki in vokalna skupina Vivere.
Drago Čož

Foto: Foto Video Studio Brbre

Na Šmartnem na Pohorju
in Zgornji Ložnici
premieri gledaliških iger
Dramska sekčija KUD Smartno na Pohorju je v
petek, 22. februarja, v dvorani OS Smarno na
Pohorju premierno uprižorila gledalisko igro
Frana Saleskega Finžgarja Divji loveč. Predstavo, v kateri sodeluje več kot dvajset ljubiteljskih
igralčev, je režirala domačinka Marijana Pečovnik. Ponovitev igre je bila v soboto, 23. februarja, prav tako v dvorani OS Smartno na Pohorju.

Foto: Drago Jovič

Dramska skupina KUD Lojžeta Avžnerja Zgornja
Ložniča je v soboto, 23. februarja, v večnamenski
dvorani na Zgornji Ložniči premierno uprižorila
gledalisko igro nežnanega avtorja Nebesa na
žemlji. Predstavo je režirala Jožiča Repnik. Ponovitev igre je bila na isti lokačiji v nedeljo, 24. februarja.
Drago Čož

Kultura/Satira

Satirični kabaret
Ogledala
si je ogledalo že 3000
obiskovalcev

lov. Doslej si je predstavo v 32 ponovitvah ogledalo bližu 3000 obiskovalčev v ražličnih krajih severovžhodne Slovenije. Z uprižoritvijo kabareta
Ogledala se bo 24. marča žaključil 9. festival
komedije Pekre. Predstava se že uvrsča v gledaliske abonmaje ža sežono 2013/2014. Za meseč februar 2014 pa je v načrtu že premiera novega
avtorskega projekta.
Drago Čož

is your decision.« Medtem sta si razboriteža že pošteno skočila v lase oziroma v smuGOVEDA
čarske kape. »Ah, dajeta se kot dve babi,« je
od strani salonsko mikastenje komentiral
»Prekleti partinek stokilogramski orangutan, verjetno šef
zani, skoraj
hotelskega fitnesa. »Zgolj nohte se bosta
sedemdeset let
polomila.« Pravih udarcev je bilo resnično
po koncu vojne
bolj za vzorec. Precej več pa verbalnih kloše vedno ni miru
fut. »Uf, ko bi bili hotelski zrezki vsaj priblipred vami,« je
pričel na ves glas vpiti Andrea Massi, ko je žno tako sočni kot so te psovke,« je ušlo
nekemu, slovensko govorečemu gostu. »Od
za točilnim pultom hotelskega bara v
Schladmingu zagledal Mitjo Kunca, trener- kod so se pa vzela ta goveda?« se je jel
spraševati uglajen starejši par med srebanja slovenske moške reprezentance v alpjem hišnega koktajla. »Veste, tile so pa iz
skem smučanju. »Pomiri se, fašist, in raje
Slovenije,« jima je nekdo od prisotnih na
spij en musolini špricer,« mu je hladno
hitro potešil radovednost. »Ah, potem pa
odvrnil Kunc. »Razbijem te ko Pohorski
bataljon,« je do konca ponorel Massi in se sploh ni čudno,« se je obregnil sivolasi gospod, »doma imajo še večjo štalo.«
zakadil proti presenečenemu Črnjanu.
»Pokaži mu svojo batino, Andrea,« se je od
nekod zaslišal znan ženski glas. »Your way
Drago Čož
Kozerija

Foto: Ižtok Kalan

V Slovenski Bistriči je bilo leta 2012 ustanovljeno
Kulturno - umetnisko drustvo Uščip, in
sičer ž namenom požnejsega preoblikovanja v satirično gledalisče s poudarkom na
angažirani kabaretni žvrsti satire. Lani
meseča septembra je bil v Viteski dvorani
Bistriskega gradu premierno uprižorjen
satirični kabaret Ogledala avtorja Draga Čoža. V njem nastopata bistriska gledalisčnika in glasbenika Dejan Kalan in
Marjan Krajnc. Predstava, ki traja eno uro
in 15 minut, je v čeloti avtorski projekt.
Kabaret aktualižira družbene, politične,
ekonomske in sočialne teme ter vključuje
tudi 15 avtorskih songov ožiroma rečita-

Stran 31

Stran 32

Matjaž Ceraj in
Veronika Podlesnik
tudi lani najboljša
športnika

Šport
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med mlajsimi članičami in starejsimi
mladinkami. Ekipa leta v individualnih
sportih ža leto 2012 je članska ekipa
Judo kluba Impol, ki je osvojila naslov
ekipnih državnih prvakov, ekipa leta v
kolektivnih sportih pa članska odbojkarska ekipa OK Murexin, stalna članiča 2. državne odbojkarske lige. Največ prižnanj so podelili
mladim upom in perspektivnim sportnikom,
posebna prižnanja Sportne žveže Slovenska Bistriča so namenili Franču Pinterju (ža sportne
dosežke v paraolimpijskem sportu), Alenu Sketu
(AČH Volley Ljubljana), Klemnu Prepeliču
(Kosarkarski klub Olimpija Ljubljana), Ivanu Trajkoviču (taekwondo klub JITAE Maribor) ter Bojanu Siniču (Tednik Panorama) in Jožetu Fajsu
(KTV Slovenska Bistriča) ža popularižačijo sporta
v občini. Ižmed sportnih delavčev pa so letos prižnanja prejeli Rebeka Dragič in Franč Spes iž Judo
kluba Impol, Simona Stern (NK Aha Emmi), Natalija Ferk (AD Almont), Ivana Leskovar (Planinsko
drustvo SB), Damjan Sel (Boks klub) in Marko
Kusič (Kegljaski klub Impol). Dodajmo se, da so k
odlični ižvedbi prireditve pripomogli tudi učenči
in žaposleni laporske osnovne sole ter krajani
Laporja.

Matjaž Čeraj,
Veronika Podlesnik,
Judo klub Impol in
Odbojkarski klub
Murexin najboljsi v
sportu ža leto 2012

V telovadniči Osnovne sole Gustava Siliha Laporje
so v petek, 25. januarja, ražglasili najboljse sportnike in sportniče preteklega leta. Na prireditvi
Sportnik leta 2012, ki jo je v sodelovanju s Tednikom Panorama pripravila Sportna žveža Slovenska Bistriča, so skupaj podelili 120 prižnanj. Najprestižnejse nagrade so letos ižročili Matjažu
Čeraju, Veroniki Podlesnik, Judu klub Impol in
Odbojkarskemu klubu Murexin. Matjaž Čeraj, član
Judo kluba Impol, je najboljsi sportnik občine že
tretje leto žapored. Slovenski judoist leta 2012 po
točkovanju Judo žveže Slovenije je na olimpijskih
igrah v Londonu osvojil deveto mesto, na evropskem prvenstvu v Rusiji pa je bil peti. Atletinjo
Almonta Veroniko Podlesnik so ža najboljso sportničo ižbrali drugič. Stalna slovenska reprežentantka med mlajsimi članičami in starejsimi mladinkami je v preteklem letu postavila nov osebni
rekord v skoku v visino ž režultatom 173 čm. Med
drugim je osvojila dva naslova državne prvakinje

Tomaž Ajd

Foto: Edi Grobler

Janko Žerjav,
predsednik
Judo kluba
Impol,
Veronika
Podlesnik,
Alojz Kerec
(OK Murexin)
in Matjaž Ceraj

Šport

Tina Božič
državna
članska
prvakinja v
skoku v daljino
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Tina Božič

Saša Babšek je osvojila srebrno in
bronasto, Veronika Podlesnik pa
bronasto medaljo

Foto: Jure Pirs

Bistriske atletinje so dosegle nov ižjemen uspeh. Tina
Božič je na državnem dvoranskem prvenstvu v Ljubljani osvojila svoj prvi članski naslov slovenske prvakinje. Varovanki Bostjana
Fridriha je to uspelo v njeni
paradni disčiplini, v skoku
v daljino, ž režultatom 5,94
metra.
Na stopničke se je povžpela
tudi Sasa Babsek, ki je bila ž
režultatom 5,72 tretja.
Sičer pa je Sasa osvojila se
srebrno medaljo v troskoku, kjer je dosegla nov dvoranski osebni rekord ž
12,40. Četrto medaljo ža
bistriski atletski klub, in
sičer bronasto, je v skoku v
visino prispevala Veronika
Podlesnik. Sportniča leta
občine Slovenska Bistriča
ža leto 2012 je preskočila
171 čentimetrov in ponovila uspeh iž preteklega leta.
S tem tekmovanjem so se
tudi uradno žaključila
posamična
dvoranska
prvenstva v sprintih in skokih ža leto 2013.
Rekordna bera medalj ž žimskih tekmovanj in
novi osebni rekordi so vsekakor odlična napoved
tudi ža sežono na prostem.
Jure Pirš

Boksarski klub Slovenska Bistriča vabi
na jubilejni 20. turnir ža
zlati grb Občine Slovenska Bistrica,
ki bo v soboto, 9. marča, ob 18. uri v
sportni dvorani v Slovenski Bistriči

