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Postavitev klopotca na Devini
V soboto, 10. avgusta, je
Drustvo
vinogradnikov
Ritoznoj
na
Devini
pri
Slovenski Bistriči priredilo
tradičionalno
postavitev
klopotča.
Prireditev
so
popestrili
s
kulturnim
programom ter s podelitvijo
diplom z drustvenega in
grajskega očenjevanja vin.
Gostja prireditve je bila
slovenska vinska kraljiča Neza
Pavlič.
(T. A.)
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Uvodnik

Dr. Ivan Žagar

Foto: Ales Kolar

Bliza se koneč poletja, končujejo se solske počitniče in
dopusti, prihaja jesen … in z njo nove obveznosti.
Z vsakim začetkom novega solskega leta zaznamujemo
začetek nekega novega obdobja.
Prvi solski dan je zagotovo eden izmed tistih dogodkov,
ki si ga človek zapomni za vse zivljenje, se posebej
pomemben in poln pričakovanja pa je za prvosolčke.
Po poletnih počitničah bo v osnovne sole in srednjo
solo v občini Slovenska Bistriča v solske klopi ponovno
sedlo 2170 učenčev in 480 dijakov, vrtče pa bo to
solsko leto obiskovalo 1118 otrok.
V novo solsko leto pa vstopamo tudi z nekaterimi
izboljsavami
oziroma
novimi
prostorskimi
pridobitvami na področju solske in predsolske vzgoje.
Zaključujejo se dela, ki so povezana z energetsko
sanačijo Osnovne sole Pohorskega odreda Slovenska
Bistriča, na 2. osnovni soli Slovenska Bistriča se z
dodatnimi tehničnimi posegi ureja oziroma sanira
pregrevanje solske stavbe, v meseču juliju smo na
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Keblju odprli dodatne prostore vrtča, zaključujemo z
urejanjem novih prostorov vrtča na Čresnjevču,
pridobili smo tudi zemljisča za gradnjo dodatnih
oddelkov vrtča v Slovenski Bistriči in se kaj.
Prvi solski dan pa je tudi dan, ko smo se posebej
pozorni na varnost v prometu. V občini Slovenska
Bistriča smo zato ze pred časom pristopili k določitvi
varnih solskih poti, urejanju določenih delov vozisč
(Prezihova uliča v Slovenski Bistriči, Ingoličeva uliča na
Zgornji Polskavi, umiritev prometa na Partizanski česti
v Slovenski Bistriči in na čestah v naselju Zgornja
Lozniča) in talnih označb na vseh prometnih povrsinah
v okoliči sol in vrtčev.
Za večjo varnost v prometu bo v prvih solskih dneh
ponovno poskrbel Svet za preventivo in vzgojo v
čestnem prometu Občine Slovenska Bistriča, ki bo v
sodelovanju s poličisti, občinskimi redarji in
prostovoljči Zdruzenja soferjev in avtomehanikov in
gasilskih drustev zagotovil, da bodo vsi prometno
najbolj obremenjeni prehodi za pesče in druga nevarna
mesta na čestah ob solah in vrtčih varna za vse
udelezenče v prometu. Skupaj si namreč moramo
prizadevati, da bo pot otrok v solo varna, zato
upostevajmo pravilno in varno vedenje v prometu ter
bodimo pozorni.
Drage učenke, učenči, drage dijakinje in dijaki!
Zelim vam čimbolj prijeten začetek novega solskega
leta in veliko uspehov na vasi poti.

dr. Ivan Žagar, zupan Občine Slovenska Bistriča
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Gospodarstvo

Izgradnja zahodne obvoznice
izjemnega pomena
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica se je v
ponedeljek, 8. julija, sestal na 18. redni seji.
Izjemoma je potekala v prostorih podjetja Impol,
saj so občinski svetniki osrednjo pozornost
namenili obravnavi odloka o podrobnem
prostorskem načrtu za zahodno obvoznico.
Naložba je namreč pomembna ne le zaradi
razbremenitve prometa v mestnem središču,
ampak tudi zaradi nadaljnjega razvoja Impola,
najuspešnejše tovarne na Štajerskem.
Tudi zupan Občine Slovenska Bistriča dr. Ivan Zagar je

Informator, avgust 2013

poudaril, da gre za pomemben gospodarski projekt, saj
ima področje aluminija prihodnost. Predsednik uprave
Impola Jernej Čokl je ob tem pojasnil, da bodo z
nalozbo lahko razsirili svojo proizvodnjo. Po načrtih
naj bi z novo folijsko valjarno proizvodnjo folij povečali
za 10 tisoč ton. In nenazadnje, kar je v teh časih se
posebej pomembno, s projektom bi zagotovili tudi
okoli 30 novih delovnih mest.
Nekaj tehničnih podatkov o zahodni obvozniči je
predstavil Vili Zemljak iz projektnega biroja Lineal.
Med drugim je povedal, da bo nalozba prijazna tudi za
okolje. Ob česti bodo namreč uredili zeleniče in
kolesarske poti.
Na seji je sodeloval tudi mag. Gregor Fičko, direktor
Direkčije RS za česte. O dinamiki izgradnje je po
njegovih besedah zaenkrat se tezko govoriti.
»Ničesar ne obljubljam. Pa vendarle. Prihodnje leto bi
lahko začeli z odkupom zemljisč. Kmalu bomo
pripravili projektne dokumente, nato pa se finančno
konstrukčijo. Če ne bo zapletov, bi z gradnjo lahko
začeli leta 2016 ali 2017. Vsekakor pa moramo nalozbo
uresničiti do konča nove finančne perspektive, torej do
leta 2020.«
Svetniki so občinskemu podrobnemu načrtu za
zahodno obvozničo izrazili odločno in soglasno
podporo ter ga sprejeli po skrajsanem postopku.
(T. A.)

Foto: Ales Kolar

Minister za gospodarstvo v
Slovenski Bistrici
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag.
Stanko Stepisnik se je v petek, 19. julija, mudil na
delovnem obisku v občini Slovenska Bistriča. Z
zupanom dr. Ivanom Zagarjem se je pogovarjal o
odprtih vprasanjih in korisčenju sredstev evropske
kohezijske politike. Ministra, ki je z zupanom obiskal
tudi podjetji Aha Emmi in Impol, sta na obisku
spremljala drzavni sekretar v kabinetu predsedniče
vlade Gaspar Gaspar Misič in drzavna sekretarka na
ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag.
Monika Kirbis Rojs.
Minister Stepisnik, ki je pohvalil prizadevanja občine
na področju črpanja evropskih sredstev, se je dotaknil
tudi prihodnjega obdobja izvajanja evropske
kohezijske politike 2014–2020. Poudaril je, da bodo
imeli prednost projekti, ki bodo ustvarjali nova
delovna mesta. »Nasa strategija je angaziranje vseh
materialnih in nematerialnih resursov za dosego tega
čilja,« je povedal. Stepisnik je obiskal podjetje Aha
Emmi in se srečal z njegovim vodstvom. Mag. Stanko
Stepisnik je komentiral tudi aktualno stanje v podjetju
Aha Mura, ki mu ga je ob robu obiska v druzbi Aha
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Emmi predstavila lastniča podjetja Mojča Lukančič. Po
ministrovi očeni je podjetje potrebno prestrukturirati
in ne prenasati bremen zgolj na drzavo in banke.
Minister resitev vidi v odprodaji poslovno
nepotrebnega premozenja in ohranjanju zdravih jeder.
»Dokler se podjetje ne prestrukturira in konsolidira, ne
vidim moznosti, da bi drzava druzbi izdala drzavno
jamstvo za najetje likvidnostnega kredita,« je dejal.
V zadnjem delu obiska je mag. Stanko Stepisnik obiskal
se Impol. Minister je poudaril, da Slovenija potrebuje
perspektivna visokotehnoloska podjetja in izrazil
zadovoljstvo nad dosezki podjetja.
Tomaž Ajd

Gospodarstvo
O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
Oddelek za gospodarstvo
Kolodvorska uliča 10, 2310 Slovenska Bistriča
telefon: h. č. + 386 2/843 28 00, 843 28 38
faks: + 386 2/81 81 141
e-pošta: občina@slov-bistriča.si
uradna spletna stran: www.slovenska-bistriča.si
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU za pridobitev
sredstev za investicijska posojila s
subvencionirano obrestno mero v
kmetijski dejavnosti na območju občine Slovenska
Bistrica za leto 2013
Občina Slovenska Bistriča obvesča kmetijska
gospodarstva, da je na spletni strani Občine Slovenska
Bistriča www.slovenska-bistriča.si objavljen JAVNI
RAZPIS sredstev za investičijska posojila s
subvenčionirano obrestno mero v kmetijski dejavnosti
na območju občine Slovenska Bistriča za leto 2013.
Za pridobitev posojila je potrebno oddati izpolnjeno
vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistriča, na spletni strani občine, na sedezu
Kmetijske svetovalne sluzbe Slovenska Bistriča in v
poslovalniči Delavske hranilniče, d. d., Ljubljana, v
podruzniči Slovenska Bistriča.
Obravnava vlog bo v dveh različnih terminih do porabe
sredstev. Termina sta: prvi do 30. 8. 2013, drugi
OBČINA SLOVENSKA BISTRIČA V SODELOVANJU Z
DELAVSKO HRANILNIČO, D. D., LJUBLJANA OBJAVLJA
RAZPIS
za pridobitev sredstev za investicijska posojila s
subvencionirano obrestno mero
za razvoj obrti in drobnega gospodarstva
v občini Slovenska Bistrica za leto 2013
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna
za
pospesevanje
razvoja
malega
gospodarstva v občini Slovenska Bistriča (Ur. l. RS, st.
59/2003), mnenja Ministrstva za finanče Republike
Slovenije o dodelitvi sredstev pomoči st. 44133/2011/3 in Odloka o proračunu Občine Slovenska
Bistriča za leto 2013 (Ur. l. RS, st. 19/2013).
Sredstva za pospesevanje razvoja obrti in drobnega
gospodarstva se dodeljujejo v obliki kreditov pod
ugodnejsimi pogoji. Razpisana vsota posojil s
subvenčionirano obrestno mero za leto 2013 znasa
530.000,00 €. Posojila se plasirajo preko Delavske
hranilniče, d. d., Ljubljana, Miklosičeva 5, 1000
Ljubljana, s katero Občina Slovenska Bistriča sklene
ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri
odobravanju dolgoročnih posojil. Subvenčionirane
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oziroma zadnji do 30. 9. 2013. Vloga se vlozi pri
Delavski hranilniči, d. d., Ljubljana, v podruzniči
Slovenska Bistriča, Trg svobode 22, 2310 Slovenska
Bistriča.
Dodatne informačije lahko prosilči dobijo v Delavski
hranilniči, d. d., Ljubljana, v podruzniči Slovenska
Bistriča, Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistriča,
Bojan Polh, telefonska stevilka 02 620 93 55, ali na
Občini Slovenska Bistriča, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistriča, Slavka Zafosnik, telefonska stevilka 02 843 28
38.
Občina Slovenska Bistrica

obresti, ki jih občina nakaze banki za upravičenča,
predstavljajo drzavno pomoč.
Roki za predlozitev vlog so: 23. avgust, 13. september
ter 4. in 30. oktober. Vloga se vlozi pri Delavski
hranilniči, d. d., Ljubljana, v podruzniči v Slovenski
Bistriči, Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistriča.
Za pridobitev posojila je potrebno oddati izpolnjeno
vlogo (obrazeč), ki je dostopna v vlozisču Občine
Slovenska Bistriča, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistriča, na spletni strani Občine Slovenska Bistriča
http://www.slovenska-bistriča.si oziroma v Delavski
hranilniči, d. d. Ljubljana, podruzniča Slovenska
Bistriča, Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistriča.
Prosilči lahko dodatne informačije dobijo v Delavski
hranilniči, d. d., Ljubljana, podruzniča Slovenska
Bistriča, Trg svobode 22, 2310 Slovenska Bistriča, g.
Bojan Polh, telefonska stevilka 02/620 93 55, in na
Občini Slovenska Bistriča, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistriča, g. Branko Znidar, telefonska
stevilka 02/843 28 10.
Občina Slovenska
Bistrica,
župan
dr. Ivan Žagar

Delavska hranilnica, d. d.,
Jasna Mesić, član
Jože Stegne,
predsednik uprave
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 sodelujemo tudi z drustvi, ki delajo na področju

Foto: Bostjan Trobentar

Alen Vidonja, podžupan Občine
Slovenska Bistrica za področje
gospodarstva: »Odprti moramo biti
za nove, sveže ideje«
Tomaž Ajd
Podžupan, dejstvo je, da se gospodarske razmere
tudi v naši občini iz dneva v dan slabšajo. Občina
podjetjem ne more (niti ne sme) pomagati
finančno. Lahko pa pomaga na drugačen način.
Kakšne ukrepe izvajate oziroma še pripravljate?
Občina ima zelo majhen manevrski prostor, kar zadeva
neposredno pomoč gospodarstvu, saj vsaka pomoč
steje za drzavno in mora biti odobrena s strani drzave
(ministrstva za finanče). Tudi sredstva v občinskem
proračunu se znizujejo in posledično je vse manj
prostega denarja, ki bi ga lahko namenili gospodarstvu,
občina pa mora primarno pokrivati zakonske
obveznosti, kot so sočialni transferji, vrtči, solstvo idr.
Ne glede na to v Občini Slovenska Bistriča v okviru
danih moznosti izvajamo različne ukrepe, ki so
namenjeni gospodarstvu, in sičer:
 na podlagi posebnega razpisa subvenčioniramo
obrestno mero za kreditiranje malega gospodarstva,
kar pomeni priblizno 500.000 evrov posojil pod
bistveno ugodnejsimi pogoji;
 za Čenter za razvoj človeskih virov in Fundačijo
PRIZMA smo v tem letu namenili posebna sredstva,
tako da lahko gospodarstvo iz nase občine koristi
storitve teh čentrov (usposabljanja, izobrazevanja,
skupni projekti itd.);
 imamo v proračunu novo posebno postavko, ki je
namenjena promočiji bistriskega gospodarstva, s
katero omogočamo lokalnim podjetjem lazje
dostopanje na slovenske in mednarodne sejme.
Koordinačijo
teh
aktivnosti
vodi
Razvojno
informačijski čenter (RIČ);
 gospodarstvo lahko koristi tudi druge storitve RIČ-a,
katerega ustanovitelj in sofinančer je občina;

gospodarstva, t. j. turizma in kmetijstva, preko
razpisov za sofinančiranje.
Občina lahko vpliva na razvoj gospodarstva predvsem
z različnimi nalozbenimi in infrastrukturnimi projekti,
ki jih je zaradi znizevanja sredstev zal vse manj. Ne
glede na to pa smo na zadnji seji občinskega sveta
uspeli sprejeti osnovo za enega največjih prihajajočih
infrastrukturnih projektov na področju gospodarstva –
izgradnjo zahodne obvozniče, ki bo imela velik vpliv na
razvoj gospodarstva v nasi občini, predvsem za druzbo
Impol.
Zato pa kljub krizi Impol posluje rekordno. To je
vsekakor izjemnega pomena za širšo lokalno
skupnost.
Res je. Impol v sirsem lokalnem prostoru predstavlja
»paradnega konja« na področju gospodarstva. Lahko
smo srečni in ponosni, da imamo v nasem okolju tako
uspesno podjetje. Gospodarska kriza bi se v Slovenski
Bistriči bistveno bolj poznala, kot se je, če bi ji podleglo
nase največje in najuspesnejse podjetje, kar pa se ni
zgodilo. Posledično je bilo v času največjega
propadanja podjetij in največjih poskokov rasti
brezposelnosti stanje v nasem okolju bistveno bolj
stabilno kot drugod. Pomena Impola za nase okolje se
zaveda tudi sirsa lokalna skupnost, ki je ustrezno
prisluhnila njegovim potrebam in naredila prve korake
za izgradnjo zahodne obvozniče. Ta ne bo prinesla le
razbremenitve mestnega jedra in boljsih čestnih
povezav, ampak tudi moznost siritve Impola, kar
zagotovo pomeni dodatna delovna mesta v tej regiji.
Omenili ste že pomen izgradnje zahodne
obvoznice. Projekt je odločno podprl občinski svet,
podporo je obljubil tudi direktor Direkcije RS za
ceste, mag. Gregor Ficko.
Mislim, da je to odličen pokazatelj, da sta tako lokalno
okolje kot tudi načionalna raven pravilno prepoznala
Slovensko Bistričo kot gospodarsko razvojno sredisče.
Podpora temu projektu je zelo siroka in veseli me, da
ni naletela na nepotrebno politično obračunavanje. To
je odlična popotniča za naprej in prepričan sem, da bo
v prihodnjih letih to eden izmed osrednjih
infrastrukturnih projektov na področju gospodarstva,
ki bo imel veliko pozitivnih vplivov na razvoj mesta kot
tudi na samo kakovost bivanja v mestnem sredisču.
Upamo lahko le, da ne bo preveč birokratskih preprek
in da bodo odločilne institučije prepoznale pomen tega
projekta ter ga ves čas podpirale kot ga sedaj.
Kje pa so sicer po vašem mnenju še možnosti za
nadaljnji razvoj gospodarstva v občini?
Občina Slovenska Bistriča ima velike moznosti za
nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva.
Ob mozni siritvi druzbe Impol in razvoju industrijske
čone je na področju lesnopredelovalne industrije se
veliko razvojnega potenčiala, ki je trenutno
neizkorisčen. Prav tako imamo čudovito naravno lego

Gospodarstvo, varnost

Foto: Bostjan Trobentar

in dobre primere uspesnega turizma, po katerem je
nase okolje se posebej poznano. Menim, da vsaka kriza
lahko pomeni tudi novo priloznost za nov začetek. Na
občini se moramo potruditi, da bomo gospodarstvu v

Dobri rezultati Varovane soseske
Od začetka letosnjega leta v mestu Slovenska Bistriča
pod okriljem Varnostnega sosveta Občine Slovenska
Bistriča poteka poostreno in koordinirano delo pri
varovanju ljudi in premozenja, ki ga opravljajo
poličisti, občinski redarji in varnostniki podjetja
Varnost, d. d.
V Slovenski Bistriči varnostna problematika sičer ne
izstopa od slovenskega povprečja, pa vendar zelimo v
sodelovanju z občani in sluzbami, ki se profesionalno
ukvarjajo s to problematiko, stanje varnosti, se posebej
občutek varnosti pri ljudeh, se izboljsati. Varnostne
naloge se opravljajo na način obhodov po vnaprej
določenih poteh. Obhodne poti se prilagajajo tudi
trenutnim varnostnim razmeram ter potrebam in
zeljam občanov.
Pomemben dosezek je, da se z enakim stevilom ljudi, ki
na tem območju skrbijo za varnost, brez bistvenega
povečanja stroskov dela izvede bistveno več predvsem
preventivnih nalog. Občinski redarji opravljajo delo
pes in z novim prepoznavnim sluzbenim vozilom tudi v
popoldanskem in nočnem času ter ob dela prostih
dneh. V spomladanskih mesečih so bili pripadniki teh
sluzb bistveno več prisotni v okoliči osnovnih sol in
srednje sole, prav tako tudi v mestnem parku in v
čentru mesta Slovenska Bistriča. Ob začetku novega
solskega leta bodo s podobnimi aktivnostmi na teh
mestih tudi nadaljevali.
Statistični pokazatelji stanja varnosti, predvsem glede
stevila kaznivih dejanj tatvin, vlomov in raznih
poskodovanj javnih in zasebnih dobrin kakor tudi
stevila prekrskov s področja javnega reda in miru,
kamor sodi tudi vandalizem, kazejo zavidljivo stanje,
saj je teh dejanj v primerjavi z enakim obdobjem v letu
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okviru danih moznostih ponudili taksne pogoje, ki
bodo v naso občino privabili rastoča podjetja,
obstoječim lokalnim podjetjem pa bomo dajali
moznost za nadaljnji razvoj in nova delovna mesta. V
preteklosti je Slovenska Bistriča izgubila kar nekaj
dobrih projektov, ki bi lahko dvignili gospodarsko rast
tega lokalnega območja. Bili so zavrnjeni brez tehtnega
razloga, vsaj po mojem prepričanju. V prihodnje tega
ne smemo dopustiti in moramo biti odprti za nove,
sveze ideje. Z nastopom krize pa smo se vsi nekoliko
»panično« usmerili v strogo varčevanje, prav tako so se
povečali sočialni transferji, kar je imelo za posledičo
bistveno zmanjsanje sredstev, ki bi jih sičer lahko
namenili nalozbam v potenčialne gospodarske
projekte. Pomembno je, da prepoznamo, kaj imamo in
kaj lahko ponudimo gospodarstvu in sirsemu okolju.
Potenčialne moramo ustrezno razvijati in jim nameniti
pozornost, predvsem pa moramo slozno skrbeti za
razvoj nase občine.
2012 kar za več kot 20 odstotkov manj.
Podrobna analiza dela v projektu Varovana soseska bo
izvedena ob konču leta, saj bodo takrat ob statističnih
podatkih predstavljeni tudi podatki ankete s tega
področja, ki bo med prebivalči nasega mesta ponovno
izvedena. Menimo namreč, da za realno očeno stanja
varnosti v nasem mestu ni dovolj le statistična
primerjava varnostnih dogodkov s preteklim
obdobjem, ampak tudi očena zadovoljstva ljudi s tem
stanjem kakor tudi občutek, ali se prebivalči v tem
okolju počutijo varno.
Stanislav Mlakar, podzupan
Občine Slovenska Bistriča

Foto: Ales Kolar
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Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), določil Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), 16.
člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
55/10), Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 19/13) in Letnega načrta
razpolaganja z nepremičninami Občine Slovenska Bistrica v
letu 2013 objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja
ponudb
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310
Slovenska Bistrica; mat. številka: 5884250000; ID št. za
DDV: SI49960563.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
1. Nepremičnina parc. št. 1134/11, v površini 468 m2 k. o.
753 – Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v
območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za
individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 112/2003).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 28.300,00 €,
brez davka.
2. Nepremičnina parc. št. 1134/10, v površini 363 m2 k. o.
753 – Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče. Nepremičnina se nahaja v
območju urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu za
individualno stanovanjsko gradnjo »KUGL« Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 112/2003).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 18.900,00 €,
brez davka.
3. Nepremičnini parc. št. 776/1 in 776/2, v skupni površini
3.987 m2 k. o. 748 – Spodnja Polskava.
Po prostorskih aktih sta nepremičnini opredeljeni kot
nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 125.000,00 €,
brez davka.
4. Nepremičnina parc. št. 773/6, v površini 813 m2 k. o. 748
– Spodnja Polskava.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 22.000,00 €,
brez davka.
5. Nepremičnina parc. št. 773/2, v površini 1.338 m2 k. o.
748 – Spodnja Polskava.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 37.000,00 €,
brez davka.
6. Nepremičnina parc. št. 20/3, v površini 970 m2 k. o. 748 –
Spodnja Polskava.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
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nezazidano stavbno zemljišče. Na podlagi Odloka o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v
območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko
območje Spodnja Polskava – DNO2. Na podlagi Uredbe o
določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega
pomena za obrambo, in ukrepov za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10) se nepremičnina
nahaja v ILO 3 območje za obrambo – območje nadzorovane
rabe obrambe.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 41.000,00 €,
brez davka.
7. Nepremičnina parc. št. 606/1, v površini 394 m2 k. o. 753
– Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno
storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I, območje
gostejše individualne stanovanjske stavbe – cona A. Na
podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika
lokalnega pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska
Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 27.000,00 €,
brez davka.
8. Nepremičnina parc. št. 1536/1, v površini 212 m2 k. o. 753
– Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče, območje centralnih, oskrbno
storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I, območje
gostejše individualne stanovanjske stavbe – cona A. Na
podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika
lokalnega pomena – naselbinsko območje naselja Slovenska
Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 8.200,00 €,
brez davka.
9. Nepremičnina parc. št. 1734/1, v površini 816 m2 k. o. 753
– Slovenska Bistrica.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče, območje blokovske
stanovanjske gradnje – cona D. Na podlagi Odloka o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v
območju spomenika lokalnega pomena – naselbinsko
območje naselja Slovenska Bistrica – DNO1.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 34.000,00 €,
brez davka.
10. Nepremičnina parc. št. 51/7, v površini 597 m2 k. o. 744
– Ritoznoj.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 16.500,00 €,
brez davka.
11. Nepremičnina parc. št. 55/2, v površini 748 m2 k. o. 744
– Ritoznoj.
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Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 18.000,00 €,
brez davka.
12. Nepremičnina parc. št. 1490, v površini 6.444 m2 k. o.
725 – Kot.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano stavbno zemljišče – območje počitniških hiš – SP
1. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in
nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
21/92) je nepremičnina opredeljena kot naravni spomenik
– potok Oplotnica, zgornji tok potoka, hidrološki naravni
spomenik – NS 13. Po Uredbi o posebnih varstvenih
območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 in
8/12) se nepremičnina nahaja v varovanem območju –
Natura 2000 (Psci si 3000270 Pohorje).
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 172.000,00 €,
brez davka.
13. Nepremičnina parc. št. 620/2, v površini 990 m2 k. o. 745
– Kovača vas.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano
stavbno
zemljišče,
območje
gostejše
individualne stanovanjske gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 34.800,00 €,
brez davka.
14. Nepremičnina parc. št. 620/9, v površini 320 m2 k. o. 745
– Kovača vas.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano
stavbno
zemljišče,
območje
gostejše
individualne stanovanjske gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 2.200,00 €,
brez davka.
15. Nepremičnina parc. št. 633/1, v površini 983 m2 k. o. 745
– Kovača vas.
Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
nezazidano
stavbno
zemljišče,
območje
gostejše
individualne stanovanjske gradnje – cona A.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 13.800,00 €,
brez davka.
3. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnine – kupoprodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videnokupljeno«.
4.2. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
4.3. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju
RS po veljavnih predpisih.
4.4. Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb
plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in predložiti
originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10 %
ponujene cene s priloženo celotno številko svojega računa
(št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica,
številka 01313-0100009691 pri UJP Slovenska Bistrica,
sklicna številka 00 76139-7221002-0520 z navedbo
»varščina za nakup nepremičnine – z navedbo številke
parcele«. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez
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obresti vrnjena v roku desetih dni po končni izbiri. Varščina
bo izbranemu ponudniku všteta v kupnino.
5. Rok sklenitve pogodbe
V roku 8 dni po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik s
prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi
prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega
ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne želi
skleniti.
6. Način in rok plačila kupnine
Pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni
po podpisu pogodbe na TRR prodajalca. Plačilo kupnine v
roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da
kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
7. Prehod lastništva
Prodajalec izda kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo
lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 60 dni.
Ponudbo lahko ponudnik umakne le, če je prodajalec prejel
umik, preden je prejel ponudbo ali sočasno z njo.
9. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in
podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o
vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dobi v
sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://
www.slovenska-bistrica.si.
10. Kriterij in izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina
ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema
več ponudb z navedbo enake cene se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna, ali pooblaščena
oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je vključno do 16. 9. 2013 do 12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka v sprejemni
pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, ali pošljejo na naslov Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup
nepremičnin«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj
navedenih datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku
(nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe in
pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je
pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem
ponudnika obvestila.
Ponudbe se bodo odpirale 17. 9. 2013 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica. Odpiranje ponudb bo javno.
12. Kontaktne osebe
Podrobnejši podatki in informacije v zvezi s predmetno
ponudbo so dostopni na Občini Slovenska Bistrica pri ga.
Sandri Justinek, tel. št. 02 843 28 10, 02 843 28 14, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
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Prilagoditev cen komunalnih
storitev
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12), v kateri je natančno
opredeljena metodologija za oblikovanje čen. Čilj
uredbe je poenotiti način obračunavanja komunalnih
storitev v Sloveniji, ki se izvajajo v okviru gospodarske
javne sluzbe. Vzpostavlja se podoben sistem kot je v
energetiki (elektrika, plin itd.). Čene so sestavljene iz
variabilnega dela (cena storitve), ki se zaračuna
glede na porabo, in fiksnega dela (omrežnine), ki se
Pojasnila: postavke na računih
Od 1. julija 2013 dalje veljajo v občinah Slovenska
Bistrica, Makole in Poljčane nove čene komunalnih
storitev, oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje čen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (Ur. l. RS, st.
87/2012).
I. OSKRBA S PITNO VODO (občina Slovenska
Bistrica)
Po novem sta na računu naslednji postavki:

1. čena storitve – vodarina; 2. omreznina – pitna voda.

Doslej so bile za pitno vodo na računu kar stiri
postavke, in sičer: voda – enostavna reprodukčija,
vodno povračilo, vzdrzevalnina in povračilo za
priključno zmogljivost. Sedaj je oblikovana enotna
čena, dodana je omreznina, ki vključuje stroske
najemnine javne infrastrukture. Te stroske je doslej v
čeloti pokrivala Občina Slovenska Bistriča.
II. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
(občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane)

1. čena storitve – odvajanje odpadne vode; 2.
omreznina – odvajanje odpadne vode; 3. čena storitve
– čisčenje odpadne vode; 4. omreznina – čisčenje
odpadne vode; 5. čena storitve – grezniča/MKČN; 6.
omreznina – grezniča/MKČN; 7. okoljska dajatev
A) Kanalizacija
Postavki pod točkama 1. in 2. se zaračunata vsem
priključenim na kanalizacijo v občinah Slovenska
Bistrica in Poljčane. Čena storitve je ostala
nespremenjena (prej se je na računu imenovala
odvajanje odpadnih voda). Dodana je omreznina, ki
vključuje stroske najemnine javne infrastrukture. Te
stroske sta dosedaj v čeloti pokrivali občini Slovenska
Bistriča in Poljčane. Tudi sedaj omenjeni občini delno
pokrivata te stroske, zato je na računu se postavka

omreznina – odvajanje subvenčija.

B) Javne čistilne naprave
Postavki 3. in 4. se zaračunata vsem, ki so priključeni
na javne čistilne naprave v občinah Slovenska
Bistrica in Poljčane. Čena storitve v občini Slovenska
Bistriča je ostala nespremenjena (prej se je na računu
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zaračuna neodvisno od porabe glede na priključno moč
(npr. velikost vodomera). Gre za popolnoma nov
način obračunavanja komunalnih storitev in pri
določenih količinah opravljene komunalne storitve
pride do znizanja, pri drugih pa do povisanja skupnega
stroska storitve. Vsekakor imajo ključen vpliv na
stroške uporabniki komunalnih storitev. Nov način
obračunavanja spodbuja čimbolj račionalno porabo, saj
so viri občasno prečej omejeni (primer: lanska susa in
omejitve pri porabi pitne vode).
Dodatne informačije o prilagoditvi čen komunalnih
storitev, čeniki in ostala obvestila so objavljeni tudi na
spletni strani Komunale Slovenska Bistriča, d. o. o.,
http://www.komunala-slb.si.
imenovala čisčenje odpadnih voda). V občini Poljčane
pa prej te storitve ni bilo, ker se ni bilo izgrajenih
čistilnih naprav. Dodana je omrežnina, ki vključuje
stroske najemnine javne infrastrukture. Te stroske sta
prej v čeloti pokrivali občini Slovenska Bistriča in
Poljčane. Občina Poljčane bo te stroške še naprej
pokrivala v celoti, zato je na računu se postavka

omreznina – čisčenje subvenčija.

C) Greznice in male komunalne čistilne naprave
(MKČN)
Postavki 5. in 6. se zaračunata vsem, ki imajo grezniče
oziroma male komunalne čistilne naprave (MKČN). Te
storitve so se do sedaj plačale ob opravljenem
praznjenju greznice/MKČN v enkratnem znesku.
Skupni strosek je bil odvisen od oddaljenosti in
količine izčrpanih grezničnih gosč. Omenjena uredba
pa predpisuje, da se ta storitev zaračunava mesečno
glede na količino dobavljene pitne vode (3. odstavek
21. člena uredbe). To pomeni, da se sedaj ta storitev
plačuje mesečno in ne več na količino izčrpanih
grezničnih gošč. To pomeni, da se sedaj ta storitev
plačuje mesečno, ob samem praznjenju grezniče pa se
ta storitev ne plača več posebej! Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni
list RS, št. 88/2011) določa, da se morajo grezniče in
MKČN očistiti najmanj enkrat na tri leta. Če
preračunamo mesečni strosek, ugotovimo, da tisti
uporabniki, katerih grezniča se je očistila enkrat v treh
letih, in s porabo pitne vode manjso od 10 m3, plačajo
po novem v treh letih manj kot do sedaj, ostali
uporabniki pa več. Višja kot je poraba pitne vode,
višji je ta strošek, ne glede na pogostost čiščenja
greznice in količino izčrpanih grezničnih gošč. Tudi
ti uporabniki po novem plačujejo dodatno še
omrežnino za čiščenje grezničnih gošč na čistilni
napravi. V skladu z Uredbo o uporabi blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 62/08) morajo kmetijska gospodarstva, ki
imajo zgrajeno vodotesno gnojno jamo v skladu z
veljavno zakonodajo, kamor odvajajo odpadne
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komunalne
vode,
predloziti:
točen
naslov,
identifikačijsko stevilko kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID), pisno izjavo, da bo blato, ki nastaja na
kmetijskem gospodarstvu, zmesano skupaj z gnojevko
oziroma gnojničo in skladisčeno najmanj sest mesečev
v gnojni jami pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu
(primer izjave je objavljen na spletni strani
www.komunala-slb.si). Po predlozitvi teh dokazil
Komunali Slovenska Bistriča, d. o. o., se storitve,
povezane
z
grezničami,
tem
kmetijskim
gospodarstvom ne bodo zaračunavale, saj se tudi ne
bodo opravile.
D) Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne
odpadne vode
Postavka 7. se zaračuna vsem. Tistim, ki so priključeni
na javne čistilne naprave ali imajo vgrajene lastne
MKČN, se ta čena zniza za 90 odstotkov. Bistvena
sprememba pri tej postavki je ta, da je to dajatev do
sedaj v občini Poljčane zaračunavalo podjetje OKP
Rogaška Slatina in jo nakazovalo nasemu podjetju.
Sedaj bo znesek računa za vodo od tega podjetja nizji
za toliko, kolikor znasa ta postavka.
E) Če nimamo podatka o dejanski porabi pitne vode
(lastni viri, vaški vodovodi)
Če nimamo podatka o dejanski porabi pitne vode, se
storitve odvajanja in čisčenja odpadnih voda
obračunajo glede na število stalno in začasno
prijavljenih stanovalcev ob upostevanju normirane
porabe pitne vode, ki znasa 0,15 m3 na osebo na dan.
Če nimamo podatka o dejanski porabi pitne vode, se
okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne
odpadne vode zaračuna glede na število stalno in
začasno prijavljenih stanovalcev in znasa 2,20 evra
na osebo na meseč (za priklopljene na čistilne naprave
pa znasa 0,22 evra na osebo na meseč).
III. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI (občine
Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane)
Po novem so lahko na računu naslednje postavke:

1. čena zbiranja kom. odp.; 2. čena stroskov javne inf.
zbiranja kom. odp.: 3. čena obdelave kom. odp.; 4. čena
stroskov javne inf. obdelave kom. odp.; 5. čena
odlaganja kom. odp.; 6. čena stroskov javne inf.
odlaganja kom. odp.; 7. čena zbiranja bio. odp.; 8. čena
stroskov javne inf. zbiranja bio. odp.
Prej so bile na računu postavke ravnanje z odpadki,
okoljska dajatev in najem zabojnika. Pri tej javni sluzbi

je zaradi omenjene uredbe na računu kar sest postavk
(od postavke 1. do postavke 6.), za vsako storitev
posebej (zbiranje, obdelavo, odlaganje). Tisti, ki imajo
tudi odvoz bioloskih odpadkov, imajo na računu se
postavki 7. in 8. Čena vsake storitve je sestavljena iz
čene storitve in čene javne infrastrukture. Stroske
javne infrastrukture so do sedaj delno pokrivale
občine. Skupni strošek je odvisen od velikosti
zabojnika za komunalne (zelen zabojnik) in
biološke (rjav zabojnik) odpadke. V čeni za zeleni
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zabojnik so vključeni tudi stroski zbiranja odpadne
embalaze (rumene vreče), zbiranja ločenih frakčij
(zbirni čentri, ekoloski otoki, nevarni odpadki),
zbiranja kosovnih odpadkov in mesanih komunalnih
odpadkov (zeleni zabojnik). Kateri zabojniki so
obračunani, je navedeno na računu (spodaj). Prav tako
so tam navedena tudi sodila za preračun iz velikosti
zabojnika v maso za posamezno storitev. Mesečna
količina posamezne storitve v kilogramih, ki je na
računu, se izračuna tako, da se velikost zabojnika
pomnozi s sodilom za to storitev in frekvenčo odvoza
tega zabojnika. Strosek te storitve se lahko spremeni z
zamenjavo
zabojnika. Minimalna predpisana
prostornina zabojnika za komunalne odpadke
(zeleni zabojnik) je 120 litrov. V primeru, da
povzročitelj odpadkov s potrdilom upravne enote
potrdi, da v gospodinjstvu zivi en ali dva člana, se
odvoz lahko uredi z dvema logotipskima vrečama na
meseč. V večstanovanjskih hisah, kjer si več
uporabnikov deli zabojnik, se ta storitev zaračuna
glede na število stalno in začasno prijavljenih
stanovalcev
v
stanovanju ob
upostevanju
obračunskega volumna 30 litrov na osebo.
NAPAKE, POPRAVKI IN SPREMEMBE
Pri obračunu komunalnih storitev za meseč julij
(računi, ki ste jih prejeli avgusta – prvi obračun po
novem sistemu) je prislo do nekaterih napak (napačno
je bila obračunana porabljena voda v primeru popisa
stevča in poračuna za nazaj; napačno je bila
obračunana okoljska dajatev v primeru, ko se zaračuna
glede na stevilo oseb, podvojene nekatere postavke pri
ravnanju s komunalnimi odpadki itd.). Vse
ugotovljene napake bomo popravili in poslali nove
račune. Za napake se iskreno opravičujemo!
S 1. septembrom bo sprememba tudi pri odvozu
odpadkov. Zeleni zabojniki se bodo ponovno
odvažali na vsaka dva tedna (enako kot je bilo pred
mesečem julijem).
Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.
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Gasilstvo

V občini Slovenska Bistrica
gasilstvu namenjajo precej
pozornosti
Gasilstvo je obvezna lokalna javna sluzba, katere
delovanje na lokalnem nivoju zagotavlja občina. Naloge
gasilske sluzbe so predvsem gasenje in resevanje ob
pozarih, izvajanje preventivnih nalog varstva pred
pozarom ter opravljanje določenih nalog zasčite,
resevanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
V občini Slovenska Bistriča izvaja naloge gasilske
sluzbe deset teritorialnih prostovoljnih gasilskih
drustev, ki v svojih vrstah zdruzujejo 1585 gasilčev; od
teh jih je 454 operativnih gasilčev, ostalo članstvo pa
predstavljajo zenske, veterani in gasilči pionirji. Med
operativnimi gasilči je 277 gasilčev, 66 nizjih gasilskih
častnikov, 111 pa je častnikov in visjih častnikov. V
občini je na podlagi meril izdelana kategorizačija
gasilskih drustev: eno gasilsko drustvo je razvrsčeno v
peto kategorijo, eno v tretjo, v drugo kategorijo sodi
sest drustev, v prvi kategoriji pa sta dve gasilski
drustvi. Za namen pozarnega varstva v gospodarskih
druzbah v občini deluje se eno prostovoljno
industrijsko gasilsko drustvo, in sičer PIGD Impol, ki
izvaja pozarno varnost v svojem delovnem okolju, saj
je njegov ustanovitelj gospodarska druzba. Vsa gasilska
drustva so zdruzena v Gasilski zvezi Slovenska Bistriča.

Ekipa B PIGD Impol (Foto: Ales Kolar)

V zvezo so vključena tudi gasilska drustva sosednjih
občin, ki so bile sestavni del prejsnje skupne občine
Slovenska Bistriča. Devet gasilskih drustev ima v svoji
lasti gasilske domove, eno drustvo pa samo garazo,
orodisče, dvorano in pisarno. Veliko domov so ze
dogradili in prenovili, nekaj jih se bodo. Gasilči pri
svojem delu uporabljajo eno novejse poveljnisko
vozilo, osem kombijev za prevoz enot in opreme, tri
orodna vozila, 13 gasilskih vozil čistern ter po eno
gasilsko vozilo za gasenje gozdnih pozarov in tehnično
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vozilo. Za gasenje visokih objektov in resevanje z visin
je na voljo avtolestev. Pri svojem delu gasilči
uporabljajo se tri gasilske prikoliče in čoln. Za
posredovanje ob nesrečah v čestnem prometu so
pridobili hidravlično resevalno orodje, nekaj pa je tudi
opreme za posredovanje v nesrečah z nevarnimi
snovmi.
Financiranje gasilskih društev
Gasilska drustva od Občine Slovenska Bistriča
prejmejo letno za svoje delovanje in funkčionalno
dejavnost 91.450 evrov. Za zavarovanje domov, vozil,
opreme in gasilčev namenja občina 20 tisoč evrov,
pokriva pa tudi vsa nadomestila osebnih dohodkov za
operativne gasilče za čas njihove odsotnosti z dela ob
intervenčijah. V ta namen zagotavlja sredstva v visini
priblizno 6000 evrov (odvisno od stevila intervenčij).
Leta 2011 so za vodenje večjih intervenčij ob naravnih
in drugih nesrečah zagotovili poveljnisko vozilo VW
čaddy. Vrednost vozila z opremo je znasala 32 tisoč
evrov. Ze leta 2009 so za poveljnisko vozilo kupili
termo kamero v vrednosti 7000 evrov.
Leta 2012 je Občina Slovenska Bistriča vsa gasilska
drustva opremila z defibrilatorji v skupni vrednosti 20
tisoč evrov. Finančirala je tudi usposabljanje gasilčev
za uporabo te naprave za temeljne postopke ozivljanja.
Skladno z navodili operativnega načrta delovanja
gasilskih drustev resevalna sluzba zdravstvenega
doma v Slovenski Bistriči zahteva aktiviranje
posameznega gasilskega drustva z defibrilatorjem. V
primeru srčnega zastoja osebe je za moznost prezivetja
pomembna vsaka sekunda. Imamo ze prvi primer
uspesne ozivitve osebe s srčnim zastojem na
Smartnem na Pohorju. Gasilči so v tem primeru
prevzeli novo humano nalogo resevanja zivljenj v
domačem kraju. Je pa to seveda zelo stresna in
odgovorna naloga. Zgodi se, da morajo gasilči resevati
zivljenja svojim prijateljem, znančem ali sorodnikom,
kar je zanje zagotovo najtezje.
Ze v času prvega mandata vodenja občine je zupan dr.
Ivan Zagar vpeljal sistem nalozb na področju gasilstva,
in sičer za nakup gasilske opreme oziroma gasilskih
vozil. Pozneje so nalozbe razsirili se na obnove
gasilskih domov. Zadnji, tretji čiklus teh sredstev, ki jih
občina namenja gasilskim drustvom, se je začel leta
2009 in bo predvidoma zaključen leta 2014. Letno za
nalozbe nameni 55 tisoč evrov. Denar je razdeljen na
podlagi točk, ki so jih gasilska drustva dobila glede na
kategorizačijo. V tem obdobju so gasilska drustva
nabavila veliko gasilske opreme in gasilskih vozil ter
dogradila in obnovila svoje gasilske domove.
Prostovoljno gasilsko drustvo (PGD) Laporje je
dokončalo prizidek z garazo in veliko dvorano ter
delno obnovilo svoj gasilski dom. Drustvo je prejelo
27.600 evrov.
PGD Slovenska Bistriča je nabavilo novo mostveno
vozilo in vozilo za nevarne snovi, skupna vrednost

Gasilstvo
vozil je 87.000 evrov. V tem času je drustvo praznovalo
140 let svojega delovanja. Je eno najstarejsih gasilskih
drustev v Sloveniji. Drustvu so namenili 69.000 evrov.
PGD Pragersko je v tem obdobju varčevalo za izgradnjo
prizidka h gasilskemu domu za novo garazo in je letos
začelo z gradbenimi deli. Praznovalo je 60 let
delovanja. Prejelo je 32.000 evrov.
PGD Kebelj so namenili sredstva za nakup gasilskega
vozila za gozdne pozare ter nabavo gasilske opreme in
obnovo gasilskega doma. Prejelo je 11.500 evrov, enak
znesek pa bo dobilo tudi letos.
PGD Tinje je nabavilo dvizna vrata za gasilski dom in
novo mostveno vozilo (občina je zagotovila sredstva v
vrednosti 27.600 evrov).
PGD Smartno na Pohorju je obnovilo svoj gasilski dom.
V letosnjem letu v drustvu načrtujejo nakup gasilskega
vozila za gasenje gozdnih pozarov. Prejelo je ze 13.800
evrov, toliksen znesek bo dobilo se enkrat, tako da je
vsota nalozbenih sredstev 27.600 evrov.
PGD Zgornja Bistriča je nabavilo gasilsko vozilo s
čisterno in zasčitno opremo ter izgradilo novo garazo.
Občina mu je namenila 20.700 evrov, tudi v
naslednjem letu bo dobilo enako vsoto denarja. Skupni
znesek nalozb bo tako znasal 41.400 evrov.
PGD Videz je v čeloti obnovilo gasilski dom. V tem času
je praznovalo 80 let delovanja drustva. Za nalozbe je
prejelo 11.500 evrov, v prihodnjem letu bo dobilo se
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enkrat enak znesek denarja. Skupna vrednost nalozb
bo torej 23.000 evrov.
PGD Zgornja Polskava je nabavilo gasilsko vozilo s
čisterno v vrednosti 192.976 evrov. Leta 2011 je
prejelo nalozbena sredstva v visini 16.100 evrov, v
naslednjem letu bo drustvo dobilo se enkrat toliksno
vsoto denarja. Skupni znesek nalozb bo tako znasal
32.200 evrov. Leta 2012 je zgornjepolskavsko gasilsko
drustvo prejelo tudi sofinančerska sredstva za
svetlobne in zvočne opozorilne naprave v visini 2000
evrov.
PGD Spodnja Polskava so sredstva namenili za nakup
zemljisča za izgradnjo novega gasilskega doma na
Spodnji Polskavi. Prejeli so 13.800 evrov, enak znesek
bo drustvo prejelo se prihodnje leto; skupaj bo torej
dobilo 27.600 evrov.
Gasilči opravljajo naloge zasčite in resevanja ob
naravnih in drugih nesrečah prostovoljno in njihov
prispevek druzbi je ogromen. Njihovo delo je humano
in pozrtvovalno. Pogosto pri svojem delu tudi tvegajo
svoja zivljenja. Ohranjajo vrednote, kot so pomoč,
prostovoljnost in solidarnost. Seveda imajo pomembno
druzbeno vlogo tudi v svojem okolju. Gasilče tudi v
prihodnje čakajo novi izzivi in nove naloge … seveda
jim zelimo, da bodo pri tem tako uspesni kot doslej.
Branko Hojnik

Ena zlata in dve bronasti medalji na
gasilski olimpijadi
Bistriski gasilči so na olimpijadi, ki je od 14. do 21.
julija potekala v frančoskem Mulhousu, dosegli izjemen
uspeh. Ekipa Pokličnega industrijskega gasilskega
drustva Impol je osvojila naslov olimpijskih prvakov,
ekipi A in B Prostovoljnega gasilskega drustva Smartno
na Pohorju pa sta se s tekmovanja vrnili z bronastima
medaljama.
Za uspesne gasilče so najprej sprejem pripravili v
nedeljo, 21. julija, na Smartnem na Pohorju, v torek, 30.

Ekipa A Smartno na Pohorju (Foto: Ales Kolar)

Ekipa B Smartno na Pohorje (Foto: Ales Kolar)

julija, pa je udelezenče gasilske olimpijade v prostorih
bistriskega gradu sprejel se zupan Občine Slovenska
Bistriča dr. Ivan Zagar.
Poklicno industrijsko gasilsko društvo Impol:
Bostjan Plajh, Franč Stopar, Anton Rihter, Vojteh
Digiampetro, Franč Timosek, Zlatko Martini, Zdravko
Juhart, Andrej Leskovar; vodja ekipe: Joze Brglez.
Ekipa Šmartno A: Tomaz Strehar, Matej Pristovnik,
Klemen Berdnik, Matej Prepelič, Borut Furman, Jure
Pristovnik, Denis Podvrsnik, Simon Plibersek, Valentin
Pečovnik; rezervi: Mitja Furman in Peter Pečovnik.
Ekipa Šmartno B: Ivo Mlaker, Vlado Berdnik, Vlado
Ačko, Bogomir Koroseč, Ervin Stukl, Marjan Pusnik,
Anton Spes, Branko Zigart; rezerva: Andrej Naversnik;
vodja ekipe: Rudi Strehar; trener: Dejan Kalan.
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Srečanje s predsednikoma Državnega zbora RS in
parlamentarnega odbora za zadeve EU
Na pobudo slovenske delegačije Odbora regij se je
vodja delegačije, dr. Ivan Zagar, 18. julija srečal s
predsednikom Drzavnega zbora, Jankom Vebrom, in
predsednikom parlamentarnega odbora za zadeve
Evropske unije, Jozetom Horvatom. Na srečanju so se
dogovorili o sodelovanju med slovensko delegačijo v
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Vojka Osojnik

Odboru regij in parlamentarnim odborom za zadeve
Evropske unije. Namen sodelovanja je izmenjava
stalisč slovenske strani pri sprejemanju pomembnih
odločitev Evropske unije in njihovo uveljavljanje, tudi
skozi institučije Odbora regij (nova finančna
perspektiva).

Konstituiranje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija
18. julija je v Mariboru potekala konstitutivna seja
Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Svet bo imel pomembno vlogo pri usmerjanju razvoja v
Sloveniji ter pri oblikovanju in sprejemanju razvojnih
programov, saj bo dal predhodno soglasje k vsebini
partnerskega sporazuma EU in operativnih programov
s področja politik evropskih skladov. Za predsednika
Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija
je bil izvoljen dr. Ivan Zagar, zupan Občine Slovenska
Bistriča. Ob sprejemanju razvojnih usmeritev tako na
področju gospodarstva kot tudi na drugih področjih

bodo se kako odvisni tudi trendi razvoja na območju
občine Slovenska Bistriča in sirse, saj se odločitve, ki se
sprejemajo zdaj, sprejemajo za čelotno naslednje
finančno obdobje 2014-2020, pri čemer je potrebno
poudariti, da bodo EU-sredstva pravzaprav edina
razvojna in investičijska sredstva za naslednje
sedemletno obdobje. Od tega pa bo v veliki meri
odvisna tudi realizačija nekaterih vitalnih bistriskih
načrtov (zahodna obvozniča s siritvijo čone Impol).

102. plenarno zasedanje Odbora regij
V Bruslju je 3. in 4. julija potekalo 102. plenarno
zasedanje Odbora regij. V okviru plenarnega zasedanja
so bili predstavljeni in sprejeti dve resolučiji in deset
mnenj. Prvi dan zasedanja so člani Odbora regij
slovesno pozdravili hrvasko delegačijo, ki je na
plenarnem zasedanju tokrat prvič sodelovala kot
polnopravna članiča Odbora regij.
Z namenom prepoznavanja in nagrajevanja evropskih
regij oziroma lokalnih oblasti za izjemno podjetnisko
vizijo je Odbor regij leta 2009 pričel z izvajanjem
projekta Evropska podjetniska regija. Na tokratnem
plenarnem zasedanju so naziv za najbolj prepričljivo
politično vizijo in strategijo za razvoj podjetnistva za
leto 2014 prejele naslednje regije: Flandrija (Belgija),
Marčhe (Italija) in Noord Brabant (Nizozemska). 1.
julija 2013 je sestmesečno predsedovanje EU prevzela
Litva in ob tej priloznosti je člane Odbora regij
nagovoril namestnik ministra za zunanje zadeve Litve,
Vytautas Leskevičius. V svojem nagovoru je poudaril,
da bo eden od čiljev, za katerega si bo prizadevala Litva
v času svojega predsedovanja, Evropa s stabilnim
finančnim sektorjem, ki bo pomagal zagotoviti, da bo
politika EU zadovoljila interese vseh drzav članič in
spodbujanje gospodarske rasti v Evropi.
Pomemben del plenarnega zasedanja je bil tudi nastop
evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj
podezelja, Dačiana Čiolosa. Pred nastopom komisarja
je predsednik Odbora regija, Ramon Luis Valčarčel,
poudaril, da je potrebno sprejeti sporazum o reformi
skupne kmetijske politike gledati kot odločilni
dogovor, saj vpliva na 30 milijonov delavčev po vsej

Evropi. Poudaril je tudi, da je Odbor regij posebno
pozornost namenil kmetijski politiki in jo obravnava
kot spodbudo za rast, ustvarjanje delovnih mest in
inovačij ter kot ključnega akterja pri gospodarskem
okrevanju.
Komisar Dačian Čiolos je v svojem nagovoru podal
pregled ključnih novosti v prihodnji skupni kmetijski
politiki. Ena glavnih značilnosti sporazuma o reformi
skupne kmetijske politike je načelo notranjega
zblizevanja, uvedba »aktivnega kmeta« (opravljanje
resnične kmetijske dejavnosti) in negativni seznam
opravljanja pokličnih dejavnosti, ki jih je potrebno
izvzeti iz prejemanja neposrednih plačil. Komisar je se
povedal, da se pripravlja nov paket finančnih ukrepov,
katerih čilj je spodbuditi mlade kmete. Slovensko
delegačijo je tudi na tokratnem plenarnem zasedanju
vodil dr. Ivan Zagar.
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18. seja Komisije za politiko teritorialne kohezije in tematska konferenca o
prispevku evropskih pristanišč k izvajanju strategije Evropa 2020
Na povabilo Mičhela Delebarreja, zupana mesta
Dunkerque in člana Odbora regij, so se 11. in 12. julija
v Dunkerqueju na 18. seji Komisije za politiko
teritorialne kohezije in konferenči na temo Prispevek

evropskih pristanisč k izvajanju strategije Evropa 2020

sestali člani Komisije za politiko teritorialne kohezije
in predstavniki različnih ravni vlad članič Evropske
unije. Na konferenči so obravnavali, kaksna je vloga
evropskih pristanisč v Strategiji Evropa 2020 ter pri
ustvarjanju gospodarske rasti in zaposlovanju in
izzivih trajnostnega razvoja glede na napovedano
revizijo evropske pristaniske politike. Evropska
komisija je namreč v meseču maju 2013 sprozila novo
pobudo za izboljsanje pristaniske dejavnosti in
povezav do več kot 300 večjih evropskih pristanisč,
katere glavni čilj je modernizačija pristaniskih storitev
in privabljanje nalozb z zagotavljanjem prostega
dostopa do trga in izboljsanje finančne preglednosti.
Člani komisije za politiko teritorialne kohezije bodo
prav tako podali poročilo k pobudi, ki jo je sprozila
Evropska komisija.
Na 18. seji Komisije za politiko teritorialne kohezije so
člani med drugim obravnavali Osnutek mnenja o
Četrtem zelezniskem paketu (nanasa se na zadnji del
reforme o evropskem zelezniskem prometu, ki se je
začela leta 2011). Predstavil ga je član komisije in
regionalni svetovaleč iz Alzičije, Pasčal Mangin. Člani

V Bistriškem gradu potekale
poletne ustvarjalne delavnice
Zavod za kulturo Slovenska Bistriča je med 15. do 19.

Foto: Ales Kolar

komisije so med drugim razpravljali se o mnenju o
priporočilih lokalnih in regionalnih oblasti za boljsi
nadzor nad porabo sredstev v novi finančni perspektivi
2014–2020 in mnenju partnerstev med mesti in
podezeljem ter njihovem upravljanju. Seje komisije za
teritorialno kohezijo in konferenče se je udelezil tudi
zupan dr. Ivan Zagar (ki je član Komisije za politiko
teritorialne kohezije pri Odboru regij) in aktivno
sodeloval pri sprejemanju odločitev.

julijem izvedel poletne ustvarjalne delavniče, ki se jih
je v prostorih bistriskega gradu vsak dan udelezilo
okoli 15 otrok. Udelezenči so kuhali, izdelovali torbiče
in obeske, kasirali papir in v stari učilniči spoznali,
kako je včasih potekal pouk.
(T. A.)

Foto: Ales Kolar
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Ursula Hribernik

DOŽIVETJE POHORJA
V sklopu projekta DOŽIVETJE POHORJA so nastali
trije programi za izlete, namenjene otrokom prve
triade osnovne sole. Programe izvaja Zavod za
kulturo Slovenska Bistrica v sodelovanju s partnerji

Pastirčkov dan

Program Pastirčkov dan je namenjen otrokom 1.
razreda osnovne sole. Dogajanje se prične na
Ančnikovem gradisču nad Jurisno vasjo. Otroke ob
prihodu na vrhu gradisča sprejmeta pastir in pastiriča,
ki z animiranim igranjem otroke seznanita z delom na
pasi in vlogo pastirja, kakrsno je imel nekoč. Nato se
otroči razdelijo v dve skupini. Prva skupina otrok si
izdeluje pastirčkov klobuk, medtem ko si druga
skupina otrok pripravlja pastirsko maličo, tako da ob
ognjisču peče jabolka in krompir. Skupini se nato
menjata. Ko si vsak otrok pripravi maličo in izdela
klobuk, se vsi skupaj odpravijo na pohod do izvira vode
pri kapeliči na Urhu, kjer naj bi po ljudskem

Mlinarjev dan

Program Mlinarjev dan je namenjen otrokom drugega
razreda osnovne sole. Dogajanje se prične pri
Jakčevem mlinu ob Radkovskem potoku na Malem
Tinju. Do mlina je od zadnje hise, kjer avtobus odlozi
otroke, 20 minut lahke hoje po gozdu. Pri mlinu otroke
sprejmejo mlinar, mlinarjeva hči in zena. Z animiranim
igranjem otroči spoznajo vlogo mlina in mlinarja,
kaksno sta imela nekoč. Po ogledu mlina in okoliče se
otroči vrnejo skupaj z mlinarjevo hčerko do avtobusa,
ki jih zapelje do Poti mlinov in zag. Del te poti otroči
prehodijo in pri Varhovi zagi v Repu ponovno sedejo
na avtobus. Od tam jih avtobus odpelje do domačije
Gora pod lipo v Tinjsko Goro. Pred domačijo otroke
sprejmejo etnoloska skupina Lozniske ufarče in
gospodarja domačije Lena in Primoz.
Del domačije Gora pod lipo je postavljen na temeljih
tipa stare tradičionalne hise s črno kuhinjo, ki naj bi
bili zgrajena v drugi poloviči 19. stoletja. Otroči v črni
kuhinji ob pomoči ufarč pripravijo kruh in ga dajo peč

Kovačev dan

Program Kovačev dan je namenjen otrokom tretjega
razreda osnovne sole. Dogajanje se prične pri muzejski
zbirki kamnosestva v Čezlaku. Tukaj otroči v dveh
skupinah spoznajo zgodovino kamnoloma in danasnji
kamnolom ter ustvarjajo iz pohorskega granita.
Izdelajo si maketo Zajčevega gradu, ki ga v legendi
omenja znani pohorski pravljičar Joze Tomazič. Zajčev
grad si nato vsi skupaj odidejo ogledat. Po ogledu
gradu se sprehodijo po Kebeljski učni poti, spoznavajo
drevesa in zivljenje v gozdu ter pot zaključijo pri
kovačniči v Modriču. Po ogledu v kovačniči, kjer jim
lastnik kovačniče prikaze, kako so včasih kovali, se
program zaključi.

Informator, avgust 2013

(RIČ Slovenska Bistriča, Prig, d. o. o., TD Zgornja
Lozniča (etnoloska skupina Ufarče), Trajnostno
kmetovanje Zorjan, TD Lipa Kebelj in Drustvo Plamen
Statenberg).
pripovedovanju
tekla
zdravilna
voda. Potem ko si
natočijo vodo, se
vrnejo na Ančnikovo
gradisče.
Program
se
zaključi s starimi
pastirskimi
igrami. Po končanem programu se otroči vrnejo na
avtobus in odpeljejo v dolino. Otroči pri programu
Pastirčkov dan spoznajo vlogo pastirja in del načina
zivljenja pastirjev na Bistriskem.
v krusno peč.
Medtem
druga
skupina
otrok

spoznava
uporabo
kolovrata in ostalih
pripomočkov za delo
z volno. Vsak si tudi
naredi izdelek iz
volne. V programu Mlinarjevega dne otroči spoznajo
tudi pridelovanje zita, kmetovanje na manjsih
povrsinah (nizke in visoke grede) in opazujejo ovče, ki
dajejo volno. Program se zaključi s skupno evalvačijo z
otroki o dozivetjih tega dne. Domov si v čuliči in na
palčki odnesejo kruh in volnene izdelke.

Zavod za kulturo
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Večeri v kavarni pod grajsko lipo 2013
Večer turške in slovenske glasbe, plesa in kulinarike
Petek, 12. julij, je bil v znamenju slovensko-turskega kulturne naveze
medkulturnega povezovanja. V sodelovanju bistriskega Mizyal Karabiber
zavoda za kulturo in turske umetniče Mizyal Karabiber Načaroglu.
Načaroglu se je dan začel z likovno delavničo in se
končal z nastopom turskih umetnikov in slovenske
glasbene skupine Gemaj, ki edina pri nas izvaja tursko
glasbo, otroski ustvarjalni dan pa se je zaključil s
slovensko-turskim večerom. Obiskovalčev ni manjkalo,
na oder je stopila tudi pobudniča slovensko-turske
Katrinas
Petek, 6. septembra 2013, ob 19.30. Članiče Katrinas
druzi zelja po ustvarjanju kakovostne večglasne
vokalne glasbe in prenasanju njene pozitivne
sporočilnosti ljudem. Repertoar zajema vse skladbe s
predhodnih zgosčenk skupine Katrinas, poleg tega pa
Flavtist Martin Belič z gosti
Četrtek, 26. september 2013, ob 19. uri. Martin Belič je
leta 2007 z odliko magistriral s končertne smeri pri
prof. Ireni Grafenauer in opravil sprejemni izpit za
podiplomski studij v Salzburgu pri prof. Mičhaelu
Martinu Koflerju. Je dobitnik mnogih nagrad s
tekmovanj v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Italiji. Martin
Belič je leta 2007 postal drugi flavtist munčhenskih
filharmonikov. Junija 2011 je kot član tria Fuočo posnel

Foto: Ales Kolar

tudi novo avtorsko glasbo. Na nastopih jih največkrat
lahko poslusamo skupaj z njihovim bendom, pogosto
pa tudi z big bendi, revijskimi orkestri ali ob spremljavi
klavirja. »Spečialiteta« za posebne priloznosti je a
čapella – samo petje.
prvo samostojno zgosčenko Musič from the Fire. Poleg
solističnih končertov in rečitalov je snemal in
končertiral se s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija,
godalnim orkestrom Konservatorija za glasbo Maribor,
simfoničnim orkestrom Mariborske filharmonije,
zagrebskimi filharmoniki, damskim komornim
orkestrom Musidora in s triom Fuočo.
(T. A.)
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Brezplačno pravno svetovanje
Odslej smo storitve Razvojno informačijskega čentra
Slovenska Bistriča, v sklopu vstopne točke VEM,
razsirili tudi na splosno BREZPLAČNO pravno
svetovanje. V nasih prostorih vam skladno z znanjem,
potrebno azurnostjo in osebnim pristopom nudimo
ustrezne pravne resitve za nastale zivljenjske in
poslovne razmere. Nasvete nudimo tako fizičnim kot
pravnim osebam, ki se lahko na nas obrnejo iz
zasebnih ali poslovnih interesov delovanja.
Svetujemo vam s področja: delovnega, dednega,
druzinskega, stvarnega, izvrsilnega, obligačijskega,

RIC

Informator, avgust 2013

pogodbenega in, odskodninskega prava, v sklopu
navedenih področij pa tudi opredelitev pravnega
polozaja samostojnih podjetnikov in podjetij. V
brezplačnem nasvetu vam na kratko opisemo vas
nastali polozaj s pravnega vidika in vas poučimo o
nadaljnjih moznostih.
Vasa vprasanja nam posredujte na elektronski naslov
info@rič-sb.si. V sporočilu na kratko opisite
posamezen primer. V najkrajsem moznem času vam
bomo v okviru nasih moznosti odgovorili na vasa
vprasanja in vas po potrebi povabili na sestanek. Za
dodatne informačije pokličite na telefonsko stevilko
+386 2 620 22 70 ali +386 2 843 02 46.

Po lokalna
živila z
Bistriškega v
spletno tržnico!
Projekt Oskrbimo LAS –
dobro za nas, ki ga v
partnerstvu z Občino
Slovenska Bistriča izvaja
Razvojno informačijski
čenter
Slovenska
Bistriča in je namenjen
spodbujanju
lokalne
samooskrbe s hrano na Bistriskem, prehaja v zaključno
fazo. V mesecu septembru bo zaživela spletna
tržnica, ki bo ponujala pridelke lokalnih
pridelovalcev – od sadja, zelenjave do medu in
drugih pridelkov; povedano drugače: kakovostne in
zdrave pridelke, pridelane v vasi neposredni blizini, bo
mozno na dom naročiti preko spleta, z le nekaj kliki.
Spletna trzniča je zasnovana z dvema čiljema:
 prvič: vsem prebivalčem z območja občin Slovenska
Bistriča, Poljčane in Makole ponuditi moznost izbire
kakovostnih lokalnih pridelkov, ki jih poleg ostalih
Hkrati pa zelimo ponovno poudariti, da je čilj
projekta privabiti k sodelovanju čimveč različnih
pridelovalčev, ki bodo omogočili karseda pestro in
raznoliko ponudbo pridelkov, ki bi jih bilo skoda
prezreti. Vse zainteresirane lokalne kmetije in
pridelovalce zato pozivamo, da nam sporočijo
ponudbo svojih pridelkov, ki jih želijo ponuditi
lokalnemu prebivalstvu. Vrata spletne trgovine
so odprta za vse vrste pridelkov (zelenjava, sadje,
pekovski izdelki, med ...).
Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu
na telefonsko številko 02/843 02 46 ali nam
pišite na tomaz.repnik@ric-sb.si.

koristi odlikuje tudi kratka pot z vrta oz. sadovnjaka
pridelovalča do mize potrosnika;
 drugič: lokalnim ponudnikom (kmetom, sadjarjem,
čebelarjem ...) z omenjenega področja omogočiti
dodatno pot za trzenje njihovih produktov.
Namen projekta je torej zdruziti oba zgoraj navedena
čilja ter ob hkratnem spodbujanju lokalne samooskrbe
lokalnega potrosnika seznaniti z vsemi prednostmi in
dolgoročnimi učinki, ki jih prinasa skrbno pridelana
lokalna hrana, ki na poti na prodajne poliče ne
prepotuje več sto kilometrov. V ta namen bodo jeseni
organizirana tudi predavanja o pomenu lokalno
pridelane hrane in izvedeni kuharski tečaji priprave
zdravih jedi iz lokalnih pridelkov. Ob ze omenjeni
spletni trzniči se jeseni obeta tudi prodaja lokalnih
pridelkov na mestnem trgu.
Letosnja jesen – zlasti pa september – bo torej pestra!
Spremljajte nas na nasi spletni strani www.rič-sb.si in
na Fačebooku (fačebook.čom/RIČslovenskabistriča),
kjer vas bomo sproti obvesčali o novostih in vseh
aktivnosti, ki zadevajo projekt Oskrbimo LAS – dobro
za nas.
Tomaž Repnik, RIČ Slovenska Bistriča

RIC
V Slovenski Bistrici septembra že
šesti teden mobilnosti
Občina Slovenska Bistrica že šesto leto zapored
sodeluje v evropski kampanji tedna mobilnosti,
bodisi kot sodelujoče mesto bodisi kot podpornik
tega vseevropskega projekta.
Pogoji sodelovanja so ze vrsto let enaki. Sodelujoče
mesto oziroma občina mora med 16. in 22.
septembrom organizirati prireditve na temo sodobne
ter okolju in človeku prijazne mobilnosti. Letosnje
aktivnosti bodo potekale pod sloganom Vas korak za
čistejsi zrak ali v izvirniku Clear air – it´s your move.
Glavne prireditve, ki se bodo odvijale v sklopu
Evropskega tedna mobilnosti, so navedene v tabeli,
vendar urniki se niso potrjeni. V kampanji bodo
sodelovali predvsem mladi, javni usluzbenči in starejse
generačije, kot je to v navadi, največja skupina
občanov, delovno aktivni prebivalči, pa je tista, ki jo
letos se posebej nagovarjamo, da se v tednu
mobilnosti, med 16. in 22. septembrom, glede na
ugodno vreme in druge okolisčine, tisti teden v sluzbo
Datum/ura
16.– 20. september
19. september
20. september

21. september
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zapeljejo na kolesih ali gredo pes. Za to bo potrebnega
nekaj več časa in dobre organizačije, a zagotovo je
vredno truda! Dobrih navad se ne gre braniti, mar ne?
Občina Slovenska Bistriča bo skladno s pravili poleg
organizačije dogodkov uvedla trajen ukrep za
izboljsanje mobilnosti v mestu, in sičer bo z izgradnjo
novega krozisča v krizisču Slomskove, Partizanske in
Grajske uliče poskrbela za boljso pretočnost in
umiritev prometa v čentru mesta. Z enakim namenom
se pri 2. osnovni soli, v krizisču Solske, Tomsičeve in
Prezihove uliče, ze gradi novo krozisče.
Vljudno vabljeni na vse prireditve v Evropskem tednu
mobilnosti (ETM 2013).

Lokacija

Dogodek

od 8. do 16. ure

vsepovsod

izvajanje projekta Hajd na bičikl, v solo in sluzbo s kolesom

od 8. do 16. ure

Prezihova uliča

uliča zaprta za motorni promet

8.30 (začetek)

Prezihova uliča

rolkanje (tekma)

poligon pri 2. OS

spretnostno kolesarjenje

Prezihova uliča

predstavitev varne voznje s kolesom

Prezihova uliča

testiranje e-koles

12.45 (zaključek)

2. OS

podelitev nagrad in nastop glasbene skupine

od 8. do 16. ure

mestni park

test hoje in prikaz nordijske hoje

Bistriški podjetniki na letošnjem
MOS-u
Podjetniki in obrtniki se ze vrsto let predstavljajo na
Mednarodnem obrtnem sejmu MOS v Čelju. Letos je
zasedba se okrepljena. Poleg obrtnikov, ki na skupnem
razstavisču nastopajo pod okriljem Občine Slovenska
Bistriča v izvedbi Razvojno informačijskega čentra
Slovenska Bistriča v hali F, kjer se predstavljata malo
podjetnistvo in obrt, prvič letos v hali E, kjer se
predstavljata gostinstvo in turizem, razstavljajo tudi
bistriski hotelirji, vinarji in drugi ponudniki turističnih
storitev pod skupnim imenom V objemu Pohorja.
Na sejmu MOS 2013 se bo letos predstavilo kar 15
podjetij oziroma posameznikov iz Slovenske Bistriče,
in sičer:
 v hali F (obrt): Kovinopasarstvo, Primož Feltrin,

s. p.; Ključavničarstvo, Gajšek Franc, s. p.; Lesna
galanterija, Gajšt Daniel, s. p.; Šternmatik, Oskar
Štern, s. p.; Tišler, lesno proizvodna in trgovska
družba, d. o. o.; Mojstrovina, d. o. o.; Kamen, d. o. o.;
v hali E (gostinstvo in turizem): Hotel Jakec;
Vinogradništvo
Frešer;
Vinogradništvo
in
vinarstvo Vehovar; Vila platana, d. o. o.; Trajnostno
kmetovanje Zorjan; Hotel Leonardo; Grad
Slovenska Bistrica; RIC Slovenska Bistrica.
Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, 46. po vrsti, se
bo na razstavisču Čeljskega sejma odvijal med 11. in
17. septembrom 2013. Sejem je največji poslovni
sejemski dogodek v regiji in predstavlja najbolj
čelovito ponudbo malih in srednje velikih podjetij. Je
najbolj obiskan domači sejemski dogodek.
Se vidimo na Čeljskem sejmu! Vljudno vabljeni.
RIC Slovenska Bistrica
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Intervju

Naj prostovoljec Andraž Kvas:
»Važno je, da delaš z veseljem«
Tomaž Ajd
Med letošnjimi nagrajenci natečaja Prostovoljec
leta je tudi Andraž Kvas iz Ugovca, ki je na Srednji
šoli Slovenska Bistrica uspešno zaključil
gimnazijski program. Andraž je priznanje v
starostni skupini do 19 let prejel za pobudo pri
mladinskem organiziranju in izvajanju različnih
dejavnosti, predvsem v okviru dijaške skupnosti in
dijaške sekcije študentskega kluba. Zaključna
prireditev, na kateri je dobitnike priznanj sprejel
predsednik države Borut Pahor, je bila 26. junija
na Brdu pri Kranju.
Andraž, vas je priznanje presenetilo? Kdaj ste
izvedeli, da ste izbrani za naj prostovoljca?
Bolj sem bil presenečen, ko so me pokličali po telefonu,
da bi preverili, ali pridem na zaključno prireditev.
Vedel sem, da je nekaj, saj me v minulih letih niso
nikoli kličali. Tako sem takoj vedel, kam pes tačo moli.
Na prireditvi sem pričakoval, da bom verjetno dobil
kaksen naziv.
Zagotovo vam bo zaključna prireditev, na kateri
ste prejeli priznanje, ostala v posebnem spominu?
Seveda. Bilo je krasno. Na Brdu pri Kranju je sploh zelo
svečano. Na prireditvi, ki sta jo povezovala dva stand
up komedijanta, so bili tudi predsednik drzave Borut
Pahor, nekateri ministri in predstavniki gostiteljske
organizačije. Po stevilnih govorih so predstavili naj
prostovoljče in projekte ter vsakemu osebno izročili
priznanje. Prireditev so zaključili s pogostitvijo.
Prijavila vas je Srednja šola Slovenska Bistrica, na
kateri ste letos uspešno zaključili gimnazijski
program. Kako danes gledate na znanje, ki ste ga
pridobili? Ste zadovoljni s pogoji, ki vam jih je
nudila šola?

Foto: Katarina Kores
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Za naso solo nimam
nobene pripombe, le
pohvale. Če bi bilo
potrebno, bi se se
enkrat vpisal na isto
solo. V prvem letniku
nisem sodeloval pri
dejavnostih, sele v
drugem
sem
preizkusal vse po
vrsti,
od
igranja
klavirja do pevskega
zbora. Nato pa sem se
začel ukvarjati s
prostovoljnim delom
in
organiziranjem
raznoraznih
dogodkov. In v četrtem
letniku sem pri teh Foto: Katarina Kores
dejavnostih tudi ostal.
Kot je zapisano v obrazložitvi, ste priznanje prejeli
za mladinsko organiziranje in izvajanje različnih
dejavnosti, predvsem v sklopu dijaške skupnosti in
dijaške sekcije študentskega kluba. Katere
projekte ste uresničili, katerega izmed njih bi še
posebej izpostavili.
Bilo jih je prečej; izvedli smo jih preko različnih
organizačij, od dijaske skupnosti Srednje sole
Slovenska Bistriča, dijaske sekčije Kluba studentov
Slovenska Bistriča in Leo kluba Slovenska Bistriča do
prostovoljnega dela na OS Minke Namestnik - Sonje.
Najbolj mi je ostal v spominu projekt iz sole, ki smo ga
naslovili Albanči. Po nekaj slovenskih in albanskih
dijakov, ki so se preselili v Slovensko Bistričo, je
predstavilo svoje izkusnje pri selitvi. Povedali so nekaj
več o tem, kdo jih je prvi sprejel in kaksni so bili odzivi
sosolčev ter tudi Bistričanov. Projekt je naredil
izjemen vtis na vse v predavalniči. Omenim naj se
zbiranje hrane za mariborski azil, organizirali smo tudi
dijaske čage, skratka, dogajalo se je …
In kakšne so izkušnje Albancev, ki so se preselili v
Slovensko Bistrico?
Najbolje, da vprasate njih. Ne zavedamo se, da se k
nam niso preselili zaradi lepsega vremena. Veliko jih je
bilo prisiljenih v to, iz taksnih in drugačnih razlogov.
Ponavadi se mladi raje zabavajo, kot pa pomagajo
drugim. Zakaj ste se pravzaprav začeli ukvarjati s
prostovoljstvom?
Kot sem povedal ze prej: v prvem letniku nisem bil
vpisan k nobeni dejavnosti, ob konču leta pa sem
ugotovil, da sem delal le za solo. V drugem letniku sem
začel prav s prostovoljstvom. Profesoriča Ivana
Moskotevč je povedala, da nujno potrebujejo
prostovoljče na Osnovni soli Minke Namestnik - Sonje.
In pri tem sem ostal vsa tri leta.

Intervju, Zavod za šport
Jeseni boste na Fakulteti za družbene vede v
Ljubljani začeli študirati komunikologijo. Verjetno
ravno zaradi vseh dejavnosti, ki ste jih doslej
počeli?
Vsi so mi govorili, kaj bos z druzboslovjem, pojdi raje
studirat kaj naravoslovnega. Opozarjali so me, naj
počnem karkoli drugega, saj ne bom dobil sluzbe. Kljub
temu sem ugotovil, da moram poslusati samo sebe in
svoje zelje, vazno je tisto, kar te veseli. V
komunikologiji sem se nasel.
Že morda veste, kateri poklic bi radi opravljali?
Ne, to pa se ne vem. Bomo videli.
Kaj pa počnete v prostem času?
Doma imamo vinograd, v katerem je veliko dela. Poleg
tega igram klavir, seveda pa najdem tudi čas za kaksno
pičo s prijatelji.
Dejstvo je, da mladi danes zelo težko dobijo službo
– kot ste že sami povedali, še posebej družboslovci.
Ste zaradi tega zaskrbljeni?
Niti ne. Preden bom diplomiral, bo minilo veliko časa.
Ne vidim pomena, da bi se do takrat »sekiral«.

Stran 21

Zaskrbljen bom, ko bom imel diplomo.
Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi
mladi prej dobili zaposlitev?
Ne vem. Nisem se iskal pokliča, zato ne vem, kaj
natančno mladi potrebujejo. Zagotovo pa jih mora
stvar veseliti, morajo biti delovni, vedeti morajo tudi,
kaj delajo. Potem pa se ze nekaj najde, upam da v
Sloveniji, drugače pač izven meja nase drzave.
Na natečaj Prostovolječ leta, ki ga organizira
Mladinski svet Slovenije pod pokroviteljstvom
predsednika drzave Boruta Pahorja in v sodelovanju z
ministrstvom za delo, druzino, sočialne zadeve in
enake moznosti ter ministrstvom za izobrazevanje,
znanost in sport, je letos 152 različnih prijaviteljev
prijavilo 187 posameznikov in 64 projektov; vse
letosnje statistike natečaja so rekordne. Podelili so
devet ključnih nazivov in se dve posebni priznanji: naj
prostovolječ in naj prostovoljka v treh starostnih
skupinah, naziv naj prostovoljski projekt ter naj
mladinski voditelj in naj mladinski projekt.

Foto: Ales Kolar

V športnem parku v Slovenski
Bistrici znova vrhunski nogomet
Čeprav toplotni udar ni ravno voda na mlin sportnim
dejavnostim, vseeno migamo. Omeniti velja, da redno
skrbimo za travo na glavnem stadionu. 19. avgusta je
namreč trening opravila slovenska nogometna
reprezentanča U-17, ki bo 29. avgusta tukaj tudi
odigrala prijateljsko tekmo z vrstniki iz Hrvaske. Gre za
priprave na kvalifikačijski turnir za evropsko
prvenstvo igralčev U-17, ki bo v nasem sportnem
parku koneč meseča septembra, in sičer 23., 25. in 28.
septembra. Reprezentanča Slovenije bo odigrala tekmi
z Walesom in Skotsko, slednji pa se bosta pomerili tudi
med sabo. Glavni stadion je zelen, kar veseli tako
nogometase kot nas, saj nam je uspelo obdrzati travo.
To je se ena potrditev več, da je drzavni nogometni
čenter mladih slovenskih nogometasev v Slovenski
Bistriči v resniči zazivel. Domači nogometni klub se
tako lahko veliko nauči, saj prihajajo k nam kakovostni
mladi igralči iz vse Slovenije in strokovnjaki, ki so
taksne igralče ustvarili. Med počitničami smo opravili

tudi nekatera vzdrzevalna dela in popravila, predvsem
popravilo in postavitev ograj, prestavitev ruskega
kegljisča in manjsa popravila po objektih, ki morajo biti
v začetku septembra pripravljeni na redno
obratovanje. Zaradi vročinskih rekordov imamo zelo
veliko dela tudi na kopalisču. Obisk je mnozičen, saj je
v taksni vročini najboljsa ohladitev v hladni vodi.
Skrbimo, da bazen obratuje optimalno in varno. Bliza
se koneč poletja in nas pogled je ze usmerjen na jesen
… o tem pa naslednjič.
Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda za sport
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Javni zavod za KTV in informiranje

Drago Čož še naprej na čelu Javnega
zavoda za KTV in informiranje

Informator, avgust 2013

Javni zavod za KTV in informiranje je prenovil svojo
spletno stran www.ktvslb.com. Po novem so na njej
na voljo aktualne noviče in zanimivosti z Bistriskega.

Javni zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistriča
bo tudi naslednja stiri leta vodil Drago Čoz. Svoj tretji
mandat direktorja in odgovornega urednika TV Studia
Bistriča ter tiskanega občinskega glasila Informator
začenja s 1. septembrom letos.

Spremembe na področju
upravljanja in zakupa kabelsko
razdelilnega sistema (KRS)
Slovenska Bistrica
Kabelsko razdelilni sistem Slovenska Bistriča (KRS) je
bil s 1. majem 2005 na osnovi sklepov organov Drustva
za upravljanje KTV Slovenska Bistriča in Javnega
zavoda za KTV in informiranje Slovenska Bistriča
oddan v dolgoročni, 20-letni zakup izbranemu
ponudniku, druzbi Kabel TV, d. o. o., Petrovče.
Zakupnik se je obvezal, da bo primarno omrezje z
objekti moderniziral in zagotovil dodatne kabelsko
komunikačijske storitve (internet, digitalna telefonija)
v pogodbenem roku dveh let. Zaradi tezav objektivne
in subjektivne narave je svet zavoda z dvema
aneksoma k osnovni pogodbi podaljsal rok za
dokončno modernizačijo pogodbeno dogovorjenih del.
Modernizačija je bila zaključena z 31. oktobrom 2010.
V meseču maju letosnjega leta je zavod na osnovi
gradbenega dovoljenja iz leta 2005 pridobil tudi
uporabno dovoljenje za kabelski razdelilni sistem
Slovenska Bistriča. Trenutno je v KRS Slovenska
Bistriča - Zgornja Polskava vključenih okoli 2800
naročnikov. Interni program TV Studia Bistriča je
mogoče spremljati tudi na območju krajevnih
skupnosti Pragersko, Spodnja Polskava, Leskoveč,
Čresnjeveč in deloma Zgornja Lozniča. Mozen doseg
medija je tako okoli 4500 naročnikov oziroma

gospodinjstev. V meseču juniju oziroma juliju
letosnjega leta je prislo do spremembe v poslovno
zakupnih razmerjih. S spremembami lastnistva in
kadrovskimi spremembami pri druzbi Kabel TV, d. o.
o., zavod uradno ni bil seznanjen. V nadaljnjih
kontaktih je bilo ugotovljeno, da je druzbo Kabel TV, d.
o. o., kupil kabelski operater Telemačh. Ob tem je treba
povedati, da zavod na spremembe lastnistva in
kadrovsko politiko druzbe Kabel TV, d. o. o., oziroma
druzbe Telemačh nima nobenega vpliva. Druzba Kabel
TV, d. o. o., je se vedno delujoči pravni subjekt, vendar
je v 100-odstotnem lastnistvu druzbe Telemačh. Novi
lastnik skladno z določili zakona o gospodarskih
druzbah kot pravni naslednik vstopa v vsa pogodbena
razmerja, ki jih opredeljuje v letu 2005 sklenjena
pogodba o zakupu. V začetku meseča septembra bo
predvidoma skličan sestanek, ki se ga bodo udelezili
predstavniki Javnega zavoda za KTV in informiranje
Slovenska Bistriča, Drustva za upravljanje KTV
Slovenska Bistriča, Občine Slovenska Bistriča in druzbe
Kabel TV, d. o. o., oziroma druzbe Telemačh. Na
sestanku bodo predstavniki druzbe Telemačh podali
informačijo oziroma poročilo o nastalih poslovnotehničnih spremembah ter predstavili strategijo,
načrte in čilje na področju upravljanja in zakupa KRS
Slovenska Bistriča v prihodnjem obdobju, vključno z
moznostmi in načrti sirjenja obstoječega KRS ter
opčijami za povezavo KRS Slovenska Bistriča, Poljčane
in Oplotniča v tehnično enovit medobčinski sistem
kabelske televizije.
Drago Čož

Vzgoja in izobraževanje
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Na zasebni šoli IZZA tudi
zvezde znanja tujih jezikov
V Slovenski Bistriči ze osem let deluje zasebna sola
jezikov IZZA. Minulo solsko leto je bilo v solo vpisanih
178 otrok, starih od stiri do 18 let. Skoraj
tretjina otrok obiskuje tečaj dveh tujih Kdaj začeti z učenjem
jezikov – nemsčine in anglesčine. Na tečaje
tujega jezika?
prihajajo otroči iz Maribora, Makol, Dramelj, »Prezgodaj ni nikoli,
Slovenskih Konjič, Čelja in seveda Slovenske
prepozno pa je
Bistriče. Predavatelji pripravljajo posebne
lahko!« (Mateja de Foto: Zlatka Dreo
programe, s katerimi se otroči do devetega
Leonni Stanonik)
leta starosti naučijo čim več besed, nato pa se
Jezik je mogoče tudi pozabiti po stirih
začnejo učenje in intenzivne priprave na
letih, zato ga je potrebno uporabljati.
mednarodne izpite na Univerzi v Čambridgeu Ko govorimo o zgodnjem učenju tujega jezika, mislimo
(University of Čambridge) in Goethe institutu (oba na otroke, stare stiri do pet let. Strokovnjaki
instituta priznavajo delodajalči in univerze v 160 zagotavljajo, da če je otrok dovolj motiviran in posveti
drzavah sveta). Do sedaj so za različne stopnje znanja dovolj časa učenju, bo lahko dosegel visoki nivo znanja
na izpite pripeljali 68 otrok. IZZA, d. o. o., je leta 2010 jezika. Otrok pri stirih letih hitreje dosega čilje učenja
prvič dobila čertifikat o poslovnem partnerstvu zaradi prepoznavanja drugačnosti, zato je priporočeno,
Univerze v Čambridgeu. Sola je tako članiča izpitnega da se uči čim več jezikov hkrati (tudi do pet). Otrok pri
partnerskega programa British Čounčil. Zasebna sola teh letih pridobi posluh in pravilnosti izgovarjave, se
IZZA je letosnje solsko leto v tem delu Slovenije na nauči slusnega razumevanja, usvoji melodijo jezika in
mednarodne izpite pripravila največ otrok, ki so jih njegove posebnosti, jezik sprejema z vsemi čutili in mu
tudi uspesno opravili. Dečembra je 16 otrok uspesno ostaja v podzavesti čelo zivljenje. Učenje in znanje tujih
opravilo mednarodni izpit iz anglesčine nivoja B1 jezikov je postalo nuja, saj sluzbo dobi le tisti, ki tekoče
(PET), meseča maja pa 12 tečajnikov iz nemsčine govori anglesko. Vsako znanje se dodatnega jezika pa
različnih stopenj. Te »zvezde znanja« so se vpisale v je velika konkurenčna prednost pri iskanju zaposlitve.
zlato knjigo tujih jezikov, ki jo hranijo na soli.
Pri izbiri popoldanskih aktivnosti se je starsem tezko
Ljudje se besedisča maternega jezika učimo do sestega odločati, katere naj otroči obiskujejo. Predlagamo jim,
leta starosti, nato v soli usvojimo abečedo in po da se vsaj pri poloviči zelenih aktivnosti vprasajo, kaj
desetem letu starosti spoznavamo slovničo jezika. Zato bo njihovemu otroku koristilo, da mu bo lazje v
je odveč govorjenje, da se tujega jezika da naučiti v zivljenju, čez 15 ali 25 let.
enem ali dveh letih. Dalj časa ko obiskujemo tečaj
tujega jezika, bolj ta jezik »sede«.
Zlatka Dreo, strokovna direktoriča

Energetska sanacija
zdravstvenega doma

bistriškega

V četrtek, 25. julija, je zupan Občine Slovenska Bistriča
dr. Ivan Zagar z direktorjem druzbe Dema Plus iz
Ljubljane Denisom Perejem podpisal pogodbo o
energetski sanačiji zdravstvenega doma v Slovenska
Bistriča. Obnovo, pri kateri se upostevajo okoljski
vidiki, delno finančira EU iz Kohezijskega sklada.
Izvajajo jo v okviru Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, seste razvojne prioritete Trajnostna raba
energije. Čelotna nalozba znasa dobrih 512 tisoč evrov.
Energetska sanačija Zdravstvenega doma Slovenska
Bistriča bo predvidoma zaključena do konča meseča
septembra 2014.
(T. A.)
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Naložbe

Pred začetkom novega šolskega leta

Informator, avgust 2013

Vojka Osojnik

Energetska obnova Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
V meseču juniju se je začela energetska obnova
Osnovne sole Pohorskega odreda Slovenska Bistriča, v
sklopu katere bo zamenjano stavbno pohistvo ter
izvedena izolačijska fasada in krovska ter instalačijska
dela. Skupna vrednost projekta je 829.685,20 evra. Od
tega je evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada v
visini 529.645,74 evra, delez Republike Slovenije iz
naslova slovenske udelezbe za kohezijsko politiko je v
visini 93.466,90 evra, delez Občine Slovenska Bistriča
pa v visini 206.572,66 evra. Energetsko obnovo
Osnovne sole Pohorskega odreda Slovenska Bistriča
delno finančira EU iz Kohezijskega sklada in se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, seste
razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Glavnina

del bo zaključena se pred začetkom novega solskega
leta.

2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Zaradi tezav s pregrevanjem prostorov v 2. osnovni
soli Slovenska Bistriča so bili v meseču avgustu
izvedeni nujni posegi za resitev tega akutnega
problema, in sičer steklena streha nad avlo je bila
zamenjana z izolačijsko streho, montirane so bile
okenske zaluzije ter urejena izolačija podstresja in
sanirani stekleni fasadni paneli. Del sanačije je bil
izveden v okviru reklamačije, za ostala dodatna dela pa
je občina zagotovila proračunska sredstva v visini
90.000 evrov.

Novi prostori za predšolsko vzgojo odpirajo vrata z novim šolskim letom
Ob krajevnem prazniku, 22. julija so na Keblju svečano
odprli dodatni oddelek vrtča na Keblju. Občina
Slovenska Bistriča je zagotovila prostor za dodatni
oddelek v občinskem stanovanju in ga primerno
uredila in opremila. Za ureditev je občina v proračunu
zagotovila 20.000 evrov. Občina Slovenska Bistriča bo

Krožišče pri 2. Osnovni šoli
V času poletnih mesečev so intenzivno potekala dela za
urejanje novega dela Prezihove uliče v Slovenski
Bistriča, kamor sodi tudi izgradnja krizisča za krozni
promet pri 2. osnovni soli, ki bo bistveno izboljsal
prometnovarnostne razmere na tem območju. Novi del
Prezihove uliče s krozisčem bo predan v uporabo v
tednu mobilnosti, predvidoma 20. septembra 2013.
Potrebno pa je poudariti, da je občina z vzdrzevalčem
občinskih čest, Komunalo Slovenska Bistriča, v
poletnih mesečih v sklopu priprav na novo solsko leto,
izvedla nekatere nujne posege na poteh in čestah v
okoliči sol (obnova talnih označb, postavitev čestne
signalizačije), ki bodo prispevali k večji varnosti v
prometu.

tudi zaradi velike prostorske stiske v vrtču in osnovni
soli dr. Jozeta Pučnika na Čresnjevču v praznem
občinskem stanovanju v neposredni blizini sole
zagotovila nove prostore. Za preselitev in ureditev
novih prostorov je občina v proračunu zagotovila
priblizno 8000 evrov.

Društva

Društvo Sožitje Slovenska Bistrica
gostitelj regijskega srečanja
V Zvezo Sozitje, s sedezem v Ljubljani, je vključenih 52
lokalnih drustev; 51 drustev za pomoč osebam z
motnjami v dusevnem razvoju Sozitje, 52. drustvo pa je
drustvo Spečialne olimpijade Slovenije. Posebno
interesno področje je zajeto tudi v dejavnostih sekčije
za Downov sindrom, ki deluje v okviru Sozitja
Ljubljana. V lokalna drustva, ki so razdeljena po
regijah, je skupaj vključenih več kot 15.500 članov.
Slovenskobistrisko drustvo sodi v stajersko-pomursko
regijo, ki vključuje devet drustev: Slovenska Bistriča,
Ormoz, Lenart, Maribor, Ptuj, Lendava, Murska Soboto,
Gornja Radgona in Ljutomer. V tej regiji je dejavnih
priblizno 2300 članov.
Letos Zveza Sozitje praznuje 50. obletničo svojega
obstoja. V ta namen bodo po posameznih regijah
izvedli enodnevna jesenska srečanja. Organizačijo
izvedbe srečanja članov stajersko-pomurske regije je
prevzelo drustvo Sozitje Slovenska Bistriča, ki bo 21.
septembra pri Treh kraljih poskrbelo za zabavnosportno srečanje. Udelezilo se ga bo okoli 400 članov.
Vsako drustvo se bo predstavilo s svojim programom,
pripravili bodo tudi pogostitev in druzabne igre.
Generalno pokroviteljstvo dogodka je prevzela Občina
Slovenska Bistriča.
V drustvu izvajajo različne programe, in sičer
izobrazevanja (vikend seminarji za druzine, razna
strokovna predavanja za starse, ustvarjalne delavniče,
sodelovanje v programih vsezivljenjskega učenja za
OMDR in ohranjanje psihofizičnega stanja druzin –
letovanja) ter druzabna srečanja in rekreativno
dejavnost (sportni pikniki, strokovne ekskurzije,
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Društvo Sožitje Slovenska Bistrica
Drustvo Sozitje Slovenska Bistriča – drustvo za pomoč
osebam z motnjami v dusevnem razvoju (OMDR) – je
danes medobčinska (vanj so vključene stiri občine),
humanitarna nestrankarska, nepridobitna, prostovoljna organizačija s sočialnimi in človekoljubnimi čilji.
Poleg tega je tudi invalidska starsevska organizačija,
ki izvaja spečifične programe dela. Člani drustva so
osebe z motnjami v dusevnem razvoju, mladostniki,
njihovi starsi, svojči, skrbniki in tudi prostovoljni člani. V drustvu Sozitje Slovenska Bistriča se zdruzujejo
starsi, svojči, prostovoljči in drugi občani, ki zelijo
pomagati osebam z zmerno, tezjo ali tezko motnjo v
dusevnem razvoju ter jim tako omogočiti čim boljse
vključevanje v zivljenje. Osebe z motnjami v dusevnem razvoju so osebe, ki niso sposobne ziveti samostojno, zato so odvisne od nas, nase oskrbe in vodenja
skozi čelotno zivljenjsko obdobje. V drustvu se trudijo,
da dvigujejo kakovost zivljenja njim in njihovim druzinam. Danes v drustvu deluje 170 članov, izmed njih je
60 oseb z motnjo v dusevnem razvoju, ostali člani pa
so starsi, sorojenči, skrbniki, rejniki in podporni člani
teh oseb. Sedez drustva je v Marinskovem domu. Prvi
občni zbor drustva je bil 25. marča 1976, takrat so
določili organe drustva in za prvega predsednika izvolili Kvira Petrača. 29. oktobra 1976 pa so drustvo uradno vpisali v register drustev.
plavanje OMDR v topličah, klubi starsev), skratka vse,
kar prispeva k ublazitvi problemov druzine, se zlasti pa
k razvijanju in ohranjanju sočialne in psiho-fizične
kondičije oseb z motnjami v razvoju.
Tanja Pušnik, predsedniča drustva
Sozitje Slovenska Bistriča
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Srečanje invalidov na Brinju
Drustvo invalidov Čresnjeveč se lahko pohvali, da je
resnično odličen organizator druzabnih srečanj.
Prvo soboto v juliju smo se na Brinju pri domu vojnih
veteranov pod novozgrajenim kozolčem zbrali člani
pobratenih drustev invalidov Čresnjeveč, Ljubljana
Moste - Polje ter občin Radovljiča, Bled, Gorje.
Drustva so listino o pobratenju podpisala na občnem
zboru Drustva invalidov Čresnjeveč, ki je potekal na
turistični kmetiji Ačko na Statenbergu. Takrat so
predsedniki omenjenih drustev tudi podprli predlog,
da se vsako leto organizira skupno druzenje. Z velikim
veseljem je kot prvi prevzel vlogo organizatorja prav
nas predsednik, Anton Kolar, ki je bil tudi pobudnik
ideje o pobratenju.
Ni bilo lahko najti lokačije za 200 ljudi, kolikor se jih je
zbralo na tokratnem srečanju, se posebej, ko gre za
invalide in je zato potreben primeren dovoz; tokrat sta
avtobusa lahko parkirala tik ob prizorisču.
Predsednik drustva Ljubljana Moste - Polje Diko
Ivanovič je za svoje člane organiziral se postanek na
bio kmetiji Podgrajsek na Čresnjevču, kjer so jih za
dobrodosličo pogostili z domačima jabolčnim in
hruskovim sokom. Seznanili so se z delovanjem
kmetije in končnimi proizvodi, ki se jih lahko tudi kupi
v priročni trgoviniči pri vhodu v proizvodni obrat.
Ponujajo domače bučno olje, različne vrste moke in
kosmičev ter kase, domač jabolčni kis ter jabolčni in
hruskov sok.
Po ogledu jih je avtobus pripeljal na Brinje, kjer je ze
bilo zelo veselo. Člani DI občin Radovljiča, Bled, Gorje
so s sabo pripeljali tudi glasbeni ansambel, ki je z odra
ze zabaval vse prisotne. Sledil je pozdravni nagovor
nasega predsednika. Ta je podal potrebne informačije
in napovedal začetek druzabnih iger. Vsako drustvo je
imenovalo svoje tekmovalče za posamezne igre.

Pomerili so se v metu skornja, z lesenim kolesom so
podirali količke, metali zogiče za tenis v tarče idr.
Očenjevalna komisija je budno spremljala rezultate in
na konču dosodila prvo mesto ekipi drustva iz
Ljubljane, vsi tekmovalči pa so prejeli priznanja in
nagrade za sodelovanje.
Za odlično hrano na srečanju je skrbel kuhar Gusti, ki
mu namenjamo pohvalo, saj se je resnično izkazal.
Nase članiče pa so se potrudile in pripravile mnogo
dobrega pečiva, zadisalo je se po topli Tilčkini gibaniči
iz krusne peči, mnoge pa so s sabo domov ponesle tudi
rečept za pripravo.
Bilo je prelepo druzenje. Uzivali smo v igrah,
spodbujali svoje tekmovalče, plesali, poslusali vesele
melodije ansambla, veliko govorili, si delili nasvete in si
izmenjali dragočene izkusnje.
Jožica Dreo, besedilo in fotografije
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Zdravstveno in socialno letovanje
otrok in odraslih

Dom v Punatu

Letovisče Debeli rtič

Med mnogimi dejavnostmi Rdečega kriza je tudi
letovanje otrok in odraslih. Območno zdruzenje
Rdečega kriza Slovenska Bistriča v sodelovanju z
Rdečim krizem Slovenije in Območnim zdruzenjem
Rdečega kriza Maribor organizira klimatsko
zdravljenje in letovanje otrok na morju v Mladinskem
zdravilisču in letovisču Rdečega kriza Slovenije Debeli
rtič (letno letuje do 15.000 otrok) ter v Mladinskem
počitniskem domu Frankopan v Punatu na otoku Krku
(letno letuje okrog 3000 otrok, pretezno iz občin
podravske in koroske regije). V Punatu letujejo
predsolski in solski otroči in tudi odrasle osebe ze od
leta 1955, na Debelem rtiču pa od leta 1956.
Udelezenči so otroči, ki jih zaradi zdravstvenih
indikačij za letovanje predlagajo spečialisti ali splosni
zdravniki oziroma pediatri, otroči iz sočialno
ogrozenih druzin ter samoplačniki.
Rdeči kriz letovanje otrok in odraslih organizira tudi v
sklopu akčije Engrotusa iz sredstev FIHO in
solidarnostne akčije Rdečega kriza Slovenije Peljimo
jih na morje. V organizačiji Območnega zdruzenja
Rdečega kriza Slovenska Bistriča je leta 2012 letovalo
215 otrok in stiri odrasle osebe, letos pa ze 197 otrok
in stiri odrasle osebe.
Ste kdaj pomislili, da tudi v Sloveniji živijo otroci,
ki jih starši ne morejo peljati na morje? Rdeči kriz
Slovenije ze sesto leto organizira vseslovensko
V Mladinskem počitniškem domu Frankopan v
Punatu na otoku Krku in Mladinskem zdravilišču
in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič je v
obdobju 2009–2012 preko Območnega združenja
Rdečega križa Slovenska Bistrica letovalo in bilo na
klimatskem zdravljenju 934 predšolskih in šolskih
otrok ter 22 odraslih oseb.

dobrodelno akčijo Peljimo jih na morje!
Na morje zeli peljati 500 otrok in 100 starejsih iz
sočialno sibkejsih okolij. Prosimo vas, da po svojih
najboljsih zmoznostih prispevate za njihovo letovanje.
Svoj prispevek lahko nakazete s plačilnim nalogom
UPN na račun 03100-1234567891, sklič SI00-937030,
ali posljete SMS z besedo MORJE5 na 1919 in
prispevate 5 evrov ali s kličem na telefonsko stevilko
090 933 088 prispevate 1,25 evra.
Pridruzite se akčiji in prispevajte tudi vi! Posta
Slovenije in banke v tem primeru ne zaračunavajo
provizije. Prispevek lahko oddate tudi v pisarni
Območnega zdruzenja Rdečega kriza Slovenska
Bistriča, ki se nahaja na Partizanski uliči 21 v Slovenski
Bistriči. Hvala za vaso dobrosrčnost in podporo.
OZ RK Slovenska Bistrica
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Že 15. Spodnjepolskavsko poletje
Na Spodnji Polskavi so letos že 15. pripravili
tradicionalno prireditev Spodnjepolskavsko poletje,
ki je potekala je od četrtka, 1. avgusta, do nedelje,
4. avgusta.
Prvi dan so izvedli oratorij z naslovom Bog z nami.
Predstavili so se tudi Mali Matički z gledaliskim delom
Čarovnik iz Oza malo drugače avtoriče Tine Zagar.
Program prvega dne so zaključili z druzabnimi igrami,
ustvarjalnimi delavničami in peko palačink. Petek so
začeli s turnirjem v ruskem kegljanju, ki ga je
pripravilo Drustvo upokojenčev Spodnja Polskava. V
podiranju kegljev se je preizkusil tudi zupan dr. Ivan
Zagar. Prireditelji so izvedli se sahovski turnir, zvečer
pa je na odru pod kostanji zadonelo ubrano petje. Na
srečanju, ki ga je pripravilo Kulturno-umetnisko
drustvo moskega pevskega zbora Obrtnik Slovenska
Bistriča - Polskava, je nastopilo devet pevskih zborov.
Po končertu je sledila se baklada spodnjepolskavskih
gasilčev, ki jo je spremljala gasilska godba na pihala
Spodnja Polskava. Na čelu povorke je bila stara
avtobrizgalna styer, ki je letos dopolnila 84 let. Na
ogled je bila tudi 120 let stara in se vedno delujoča
protipozarna brizgalna na konjsko vprego. Sobota je
bila v znamenju največjega članskega amaterskega
nogometnega turnirja, Kelme Master Čup, v

Ljudem in živalim bolj prijazna
osvetlitev slovenskih cerkva
Letos poteka zadnja sezona raziskav s
spremljanjem odziva nočnih metuljev in netopirjev
na različno osvetlitev na 21 cerkvah, vključenih v
evropski projekt Life+ projekt Življenje ponoči
(Life at Night). Obstoječo razsvetljavo so sodelavci
projekta zamenjali z reflektorji, ki so posebej
prilagojeni za osvetljevanje cerkva in so ljudem in
živalim bolj prijazni. V projekt je vključena tudi
cerkev sv. Venčeslava na Zgornji Ložnici.
Osnovni čilj projekta Zivljenje ponoči je dolgoročno
zmanjsati negativne učinke na nočne zivali, ki jih
povzroča osvetljevanje čerkva in ostalih spomenikov
kulturne dedisčine. To bo pripomoglo k izboljsanju
naravovarstvenega statusa teh skupin zivali in
ohranjanju biotske raznovrstnost. Pomemben čilj je
tudi povečanje energetska učinkoviti nove osvetljave. V
projekt je vključenih 21 čerkva po Sloveniji, kjer
sodelavči projekta tri leta zapored spremljajo odziv
nočnih metuljev in netopirjev na različne barve in
intenzitete svetlobe. Na podlagi teh rezultatov bodo v
sodelovanju z Unesčom izdelane tehnične smerniče za
naravi prijaznejso in energetsko učinkovitejso
osvetljevanje kulturnih spomenikov, ki bodo lahko
pomenile prvi korak k mednarodni standardizačiji na
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organizačiji NK Spodnja Polskava. Prireditelji so na ta
dan pripravili se pohod s Pokos na Spodnjo Polskavo.
Člani Turističnega drustva Kopriva so pripravili tudi
razstavo Iz dedkove delavniče, ki so jo odprli v
Furekovi kleti. V gledalisču pod kostanji pa so se člani
KUD Matiček predstavili s priredbo Partljičevega dela
Moj ata, sočialistični kulak. V nedeljo so na svoj račun
prisli ljubitelji gasilstva. Začelo se je končertom KUD
gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava. V farni
čerkvi svetega Stefana je bila zegnanjska masa, sledilo
je drzavno tekmovanje v gasilski disčiplini Fire
Čombat. Spodnjepolskavsko poletje so tako kot vsako
leto zaključili z veliko zabavo na dveh odrih. Zbrane je
zabaval ansambel Pajdasi s pevko Tanjo Zagar.
(D.Č.)

Foto: Edi Grobler

tem področju. Z novo osvetlitvijo čerkva so zadovoljni
tudi vasčani. Predvsem tisti, ki zivijo v neposredni
blizini čerkve, saj jim premočna svetloba ne sili več v
spalniče. Svetloba ponoči namreč lahko dolgoročno
negativno vpliva na zdravje in počutje človeka.
Presenečeni so tudi nad tem, koliko zvezd lahko ob
novi osvetlitvi vidijo s svojega dvorisča.
Projekt Zivljenje ponoči (www.lifeatnight.si), ki traja
od septembra 2010 do februarja 2014, sofinančirata
Evropska komisija v okviru programa Life+ ter
Ministrstvo RS za okolje in prostor. Partnerske
organizačije, ki sodelujejo pri projektu, so podjetje
Euromix, d. o. o., Univerza v Ljubljani, Drustvo Temno
nebo Slovenije, Drustvo za preučevanje in ohranjanje
metuljev Slovenije, Slovensko drustvo za preučevanje
in varstvo netopirjev in Baza Media 2.1, d. o. o.

Barbara Bolta
Skaberne, vodja
projekta

Kultura
Gledališka skupina KD Slomšek
ponovno uvrščena na Linhartovo
srečanje
V letosnji sezoni je gledaliska skupina KD Slomsek na
oder postavila Burko o jezičnem dohtarju. Gre za sirsi
javnosti nepoznan frančoski srednjeveski tekst,
katerega avtor zal ni poznan. Vsebina igre govori o
obubozanem odvetniku, ki ogoljufa vaskega krojača,
hkrati pa tudi krojač ogoljufa odvetnika. V smesnem
zapletu situačijske komike se čeloten spor preseli na
sodisče, kjer na konču zmaga razum navadnega in
povsem povprečnega človeka. Burka o jezičnem
dohtarju je zaradi razmer v drzavi in sirsi okoliči
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aktualna in sveza kot se nikoli.
Začetki gledaliske skupine KD Slomsek sovpadajo z
ustanovitvijo Kulturnega drustva Slomsek leta 2001.
Pod vodstvom profesorja dr. Janka Čara se je
izoblikovala majhna skupina gledaliskih entuziastov, ki
pozrtvovalno deluje se danes. Prepoznavnost v domači
in sirsi okoliči si je skupina zagotovila z izvedbo
stevilnih rečitalov, posvečenih velikanom slovenske in
svetovne literature, ter z izvedbo gledaliskih del, ki so
nastajala pod peresom dr. Čara. Delo skupine se zrčali
v stevilnih priznanjih na lokalnem nivoju ter pogosti
udelezbi na regijskem Linhartovem srečanju. Ob deseti
obletniči drustva je skupina z reziserjem in
ustanovnim članom gledaliske ekipe Nikolajem
Vodoskom na oder postavila kratki Čehovi enodejanki,
Snubač in Medved, s katerima se je uvrstila na 50.
Linhartovo srečanje v Postojni, kjer je Niko Turk prejel
posebno nagrado zirije.
Gledaliska skupina pod rezisersko taktirko Nikolaja
Vodoska, v vlogah jezičnega dohtarja Niko Turk,
dohtarjeve zene Tinka Vidmar Rajh, suknarja Primoz
Rajh, ovčarja Nejč Zorko Horvat in sodnika Blaz
Gregorič, z uvrstitvijo na 52. Linhartovo srečanje
dokazuje, da na Bistriskem delujejo dobra ljubiteljska
gledalisča in da imamo zavidanja vredno produkčijo.
K uspehu je vsekakor pripomoglo tudi tehnično
osebje, in sičer Simon Jug in Danijel Motaln, sepetalki
Erna Jug in Marjetka Motaln ter drugi sodelavči. Vsem
iskrena hvala in iskrene čestitke ter srečno v Postojni.
Niko Turk

Poletje v Laporju 2013/RES
GESTAE AESTIVE

 Nedelja,

22. september, ob 17. uri, čerkev Marijinega
brezmadeznega srča, Pragersko: končert: Andraz
Slakan (orgle in violina), Tilen Slakan (trobenta) in
Joze Grobler (tenor). Ob 10. obletniči posvetitve čerkve

Festival Poletje v Laporju se nadaljuje. V nedeljo, 25.
avgusta, so v čerkvi svetih Filipa in Jakoba v Laporju
izvedli končert, naslovljen Od Bačha do danes.
Nastopila sta kitarista Nejč Kuhar in Jure Čerkovnik.
In kaj se bo dogajalo v prihodnjem mesecu?

in ob prazniku KS Pragersko - Gaj. Zaključni končert
festivala.
KID Zven Laporje, organizačija
Jože Grobler, umetniski vodja festivala

 Petek, 6. september, ob 19.30, stolniča svetega Janeza

Krstnika, Maribor: končert: Branko Robinsak (tenor) in
Tone Potočnik (orgle); prvak ljubljanske opere in
najboljsi slovenski organist. Sakralna glasba z veliko
začetničo.
 Nedelja,

8. september, ob 19. uri, kulturni prosvetni
dom, Sentilj v Slovenskih goričah: končert: Alexej
Ermakov (balalajka) in Natasa Ermakova (harmonika).
Ruske ljudske pesmi in romanče.
 Nedelja,

15. september, ob 19. uri, čerkev svetih
Filipa in Jakoba, Laporje: končert: Tjasa Čerič
(harmonika) in Sebastjan Bertončelj (violončelo). Ko si
Bačh, Piazzolla in romantika podajo roke ...

Foto: Edi Grobler
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VESELE POLETNE POČITNICE

V Pionirski knjizniči smo za osnovnosolče vsak dan od
26. junija do 5. julija pripravili tri ure pestrega in
zanimivega ustvarjalnega programa, ki smo mu
spretno, glede na tematiko ustvarjanja, pripeli se
zgodbo, pravljičo, kratko anekdoto ali nasvet iz
zakladniče strokovnih knjig v Knjizniči Josipa
Vosnjaka. Program smo začeli z glineno dekoračijo
steklenih kozarčev, nadaljevali z mavrično paleto
glinenih ribič, se naučili izdelave bio pralnega praska
in mehčalča, iz valovite lepenke, barvnega papirja in
različnih vrvi ter mrez smo izdelovali barčiče, se
naučili uporabe Čobissa, spoznali poti od računalnika
do knjizne poliče, da smo lahko odkrivali knjizne
zaklade, ki smo jih popestrili z zanimivimi nalogami v
malem parku za knjizničo, kjer smo najdeno na
knjiznih poličah drug drugemu tudi predstavili in se
skozi igro ob zabavi naučili mnogo novega. Iskali smo
pravljiče in njene glavne junake ozivili z lutkami, ki
smo jih sami izdelali iz različnih vrst blaga, in v
knjizniči za obiskovalče pripravili pravo mini lutkovno
gledalisče. Vsak zase in vsi skupaj smo se trudili pri
ustvarjanju. Stkali smo prijetne prijateljske in sončne

vezi, ki nam jih ni mogla skaliti niti občinska kuhinja, ki
je za tako veliko skupino, kot je bila nasa počitniska,
kar malo premajhna. Prav nič zato, vsi udelezenči so
zadnji dan kuharskih mojstrovin čustveno doziveli,
preizkusili in na konču se okusili.
Naj k temu dodamo se nekaj izjav otrok, da je res bilo
tako.
Katja: »To je bil najboljsi dan, opravljala sem različna
dela v kuhinji, ki jih do sedaj nisem poznala. Hrana je
bila odlična.«
Zara: »Bilo je zelo zabavno. Delala sem solato, lupila
krompir, rezala sadje, izdelovala rezanče in pomivala
posodo.«
Matic: »Bilo je fino, najbolj so mi bile vseč testenine.«
Sara: »Bilo mi je zelo vseč, najbolj, ko smo delali siroke
rezanče.«
Ela: »Zeloooooo mi je bilo vseč! Smilijo se mi tisti, ki se
danasnje delavniče niso udelezili. Super je bilo tudi, da
sem lahko pri vseh delih pomagala.«
V imenu Knjizniče Josipa Vosnjaka in vseh otrok, ki so
se udelezili programa Veselih poletnih počitnič, se
zahvaljujemo vsem, ki ste nam njegovo izvedbo kakor-
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koli omogočili, se posebej pa se zahvaljujemo gospe osmih dneh obiskalo kar 305 otrok.
Aleski Kvas, gospe Slavki Zafosnik, gospe Karin Dreo,
RIČ-u Slovenska Bistriča, Občini Slovenska Bistriča,
mesniči Fingust in Steklarstvu Slovenska Bistriča.
Darja Kolar, vodja Pionirske knjizniče
Obisk letosnjih kreativnih delavnič v Knjizniči Josipa
Romina B., fotokolaz
Vosnjaka je presegel dosedanje rezultate, saj jih je v

PO HALOŠKIH POTEH, razstava fotografij Milana Sternada
Na razstavi so ujeti
pogledi skozi objektiv
fotoaparata. Prikazuje
lepote samotnih poti,
vinogradov,
svezih
juter, zivali in čvetja v
naravi, domačij, domače obrti, folklore, svet,
ki počasi izginja iz
nasega okolja in polzi iz
nase zavesti. Razstava
bo na ogled do 13.
septembra 2013. Dotlej
je v knjizniči naprodaj
fotomonografija.

IGRAJ SE Z MANO, gostovanje 6. mednarodne razstave
V sklopu mednarodnega festivalskega leta Igraj se z
mano, ki s svojimi dejavnostmi spodbuja integračijo
oziroma inkluzijo med otroki, mladostniki, odraslimi
osebami s posebnimi potrebami in večinsko populačijo
vseh generačij, je bil zasnovan 6. mednarodni likovni
natečaj Igraj se z mano 2012. Ta je kot vsako leto
potekal pod okriljem Zavoda za usposabljanje Janeza
Levča in Drustva za kulturo inkluzije. Na mednarodni
likovni natečaj se je prijavilo več kot 260 vrtčev, sol,
zavodov in drugih izobrazevalnih ustanov iz Slovenije
in tujine. Prispelo je okoli 5000 likovnih del na papirju

v različnih tehnikah. Razstava potuje po različnih
lokačijah po Sloveniji in
tujini.
Otvoritev
razstave
v
Knjizniči Josipa Vosnjaka
bo 17. septembra 2013 ob
18. uri, osrednji gost na
prireditvi bo Adi Smolar.
Natalija Stegne

NOVO V KNJIŽNICI: BIBLOS – izposoja e-knjige
Za izposojo e-knjige potrebujete stevilko članske
izkazniče Knjizniče Josipa Vosnjaka Slovenska Bistriča
in geslo, ki ga ze uporabljate za storitev Moja knjizniča
v sistemu ČOBISS. Če gesla se nimate, ga lahko
pridobite v knjizniči. S stevilko in geslom se prijavite
na spletnem portalu Biblos, kjer najprej izberete svojo
knjizničo in nato zeleno e-knjigo. Za izposojo e-knjige
potrebujete tudi svoj Adobe ID, ki zagotavlja uporabo
zasčitenih knjig na različnih elektronskih napravah.

Vabljeni k sodobni, privlačni in povsem novi izkusnji
branja. Vstopite v Biblos! Več na www.biblos.si
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Bistriški športniki na največjih tekmovanjih osvajajo medalje
Bistriški športniki nenehno potrjujejo svojo kakovost. Še posebej so blesteli junija in julija, ko so na
največjih tekmovanjih dosegli vrsto izjemnih rezultatov.
Ivan Trajković na svetovnem prvenstvu kljub poškodbi tretji
Ivan Trajkovič je v soboto, 20. julija, na svetovnem
prvenstvu v tekvondoju v Mehiki osvojil bronasto
medaljo. Z odlično taktiko je dobil tri borbe, polfinalno
pa je zaradi poskodbe desne noge moral predati. Ob
uvrstitvi v polfinale si je Trajkovič zagotovil vsaj bron,
vendar je plačal davek udarča, ki ga je dobil v prvi
borbi. Dvoboj proti Gabonču Obameju, prvemu nosilču
kategorije nad 87 kilogramov, je moral kljub naporom
maserja Maria Dusaka predati.
Ivan Trajković: »Splačalo se je stisniti zobe, malo
potrpeti in priti do zelenega rezultata. Na konču se
dobro in slabo izenačita. Tale zupanov sprejem mi je
zelo vseč. Kljub temu da treniram za mariborski klub,

sem se vedno Bistričan,
zato sem vesel, da so me
povabili. Za sportnike je v
redu, če domače okolje
prepozna njihov trud.
Bistriča je v tem smislu
hvalezna občina.«

Matjaž Ceraj na sredozemskih igrah osvojil zlato
Član Judo kluba Impol Matjaz Čeraj je v nedeljo, 23.
junija, na sredozemskih igrah v Mersinu osvojil zlato
medaljo v kategoriji nad 100 kilogramov. Čeraj je
najprej z ipponom premagal Subotiča iz Bosne in
Herčegovine, nato Tunizijča Jaballaha, v finalu pa je bil
boljsi se od Frančoza Bonvoisina.
Za Ceraja in Trajkoviča je župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar pripravil svečan sprejem, ki
je bil v sredo, 31. julija, v prostorih bistriškega
gradu. Zagar je poudaril, da so nasi sportniki zaradi
odrekanj in prizadevnosti lahko zgled za delo tudi na
drugih področjih.
Matjaž Ceraj: »Po velikem razočaranju – rečeno v
nevedničah – na evropskem prvenstvu, ko sem v
polfinalu za las izgubil proti Gruzijču in nato se z
domačinom za tretje mesto, sem se ze tretjič veselil
petega mesta. Peto mesto je lepo, ampak ko si ze
trikrat tako blizu in čakas samo medaljo, si vendarle
nekoliko razočaran. Po evropskem prvenstvu sem se
malo odpočil in razmislil, kako naprej. Za mediteranske
igre se nisem pripravljal po posebnem programu,

Trener Franč Spes in Matjaz Čeraj (Foto: Judo klub Impol)

treniral sem, kakor za vsako veliko tekmovanje.
Menim, da je bil ključ do uspeha ravno v sprosčenosti.
Na igrah sem nastopil neobremenjeno. Vsak sportnik,
ki trenira, ki da vse od sebe, si zeli stopničk. V Mersinu
sem res nastopil sprosčeno. Iz borbe v borbo je slo vse
po zeljah in – zlata medalja je moja.«

Tina Božič dvakrat bronasta na OFEM
Članiča Atletskega drustva Slovenska
Bistriča Tina Bozič je na olimpijskem
festivalu evropske mladine v Utrečhtu
osvojila dve bronasti medalji. Prvo si je
priborila v sredo, 17. julija, v skoku v
daljino, ko je pristala točno pri sestih
metrih, dan pozneje pa je bila tretja se v
troskoku z rezultatom 12,60 metra.

Trener Bostjan Fridrih in Tina Bozič (Foto: Tomaz Bozič)
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Slovo Mirana Vodovnika
Član Atletskega društva Almont Slovenska Bistrica
Miran Vodovnik je 27. julija na atletskem
državnem prvenstvu v Celju zaključil svojo izjemno
uspešno športno pot. Zadnjo tekmo v skoraj dve
desetletji dolgi karieri je končal z drugim mestom.
Petintridesetletni Miran Vodovnik, ki je nastopal v
finalih stevilnih velikih tekmovanj, olimpijskih iger ter
svetovnih in evropskih prvenstev, je imel v zadnjih
dveh sezonah veliko tezav zaradi poskodb rame,
operiran je imel tudi komoleč. »Zato nisem mogel več
trenirati, kot sem hotel in kot bi bilo potrebno, da bi
ohranjal daljave prek 20 metrov. Ker nisem zelel, da bi
dolgo vlekel kariero z zame slabimi izidi, sem ze pred
letosnjo sezono razmisljal o konču sportne poti. Imel
sem se nekaj obveznosti do sponzorjev, zaposlitve v
Slovenski vojski, zdaj pa tega nimam več. Odslej se bom
posvetil treniranju drugih, v domači Oplotniči pa bom
odprl tudi svoj fitnes,« je po tekmi v Čelju povedal
Vodovnik.
Tomaž Ajd

Foto: Drago Jovič

Ekipa U-14 NK Aha Emmi Bistrica znova v prvi slovenski ligi
Nogometasi Aha Emmi Bistriče, stari do 14 let, so se po
treh letih ponovno uvrstili v prvo slovensko ligo.
Zmagovalči MNZ Ptuj so za nasprotnika v kvalifikačijah
dobili zmagovalča MNZ Maribor, ekipo NK Korotan
Prevalje. Prva tekma na Prevaljah se je končala z
neodločenim izidom (1 : 1). Na povratni tekmi, ki je
bila 22. junija na stadionu v Slovenski Bistriči, pa je
ekipa NK Aha Emmi Bistriča pokazala odlično igro,
homogenost igralčev in nasprotnike zato gladko
premagala z izidom 3 : 0.
S tem rezultatom so dosegli svoj čilj – igranje v prvi
slovenski ligi.
Pot nadobudnih nogometasev se je začela v konkurenči
starejsih dečkov v MNZ Ptuj, kjer so pod taktirko
trenerja Rosanda Smogavča osvojili prvo mesto. Na
odigranih 22 tekmah so dosegli 20 zmag ter po en

Foto: Z. Oresič

neodločen izid in poraz. Odličen je tudi njihov strelski
izkupiček, saj so v mrezo nasprotnikov pospravili kar
rekordnih 200 zadetkov.
Pot do uspeha je plod večletnega trdega dela in
podpore v klubu, odličnih pogojev za delo ter podpore
starsev. Največ zaslug za uspeh pa imajo igralči, saj so
pokazali izjemno talentiranost, borbenost in zeljo, da
dosezejo zadani čilj.
Igralci: Maj Smogaveč (vratar), Uros Brumeč, Anej
Mohor, Timotej Mlinar, Zan Stegne, Ziga Oresič, Matič
Zaloznik, Tine Dabanovič (kapetan), Kristjan Fridrih,
Maks Sinkar, Nejč Mraz, Rok Sagadin, Franči Lah, Ziga
Todorovič, Aljaz Sela, Bekri Bislimaj, Primoz Meglič,
Ziga Koroseč, Zan Mohorko in Mark Kučič, trener
Rosando Smogaveč.
(R. S.)
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Karikatura: Uros Čoz

Bratušek: »Boš kandidiral ?«
Janković: »Ciganko vprašaj.«

AFNARIZMI
Usčip:
Zagar:
Usčip:
Zagar:
Usčip:

Halo, gospod Zagar … Gospod Ivan Zagar …
Ja, na aparatu.
A gasilskem?
Ne, ne. Na mobitelu.
Kako ste kaj, gospod Zagar?

Zagar:
Usčip:
Zagar:
Usčip:

Pasje.
V kaksnem smislu?
Pasje vroče.
Ja, ja, seveda. To pa ja. Oprostite, zakaj ste pa v uniformi?

Zagar:
Usčip:
Zagar:
Usčip:

Mislite, gasilski …
Ja, to, ja.
Veste, v tej drzavi se samo gasimo.
Ampak, kaj gasimo, če je ze vse pod vodo?

Zagar:
Usčip:
Zagar:

Ja, zal tudi voda več ne pomaga.
Ste tudi predsednik SOS …
Ja, Skupnosti občin Slovenije.

Usčip:
Zagar:
Usčip:
Zagar:

No, obstaja tudi ZOS …
Ja, Zdruzenje občin Slovenije.
Zelo pomenljivi kratiči. Se pravi, ZOS in SOS.
Ja, smo v takem zosu, da bo vsak čas potreben sos,
mislim, klič na pomoč.
Pa bo kdo slisal klič na pomoč?
Mislim, da ga je ze slisala.
Kdo?
Trojka.
Povejte, imamo občin preveč ali premalo?
Kakor se vzame.
Ne razumemo.
Kadar mora drzava občinam kaj dati, jih je vedno preveč.
Kadar jim zeli kaj vzeti, jih je pa daleč premalo …

Usčip:
Zagar:
Usčip:
Zagar:
Usčip:
Zagar:
Usčip:
Zagar:

POROČAJTE LEPE ZENSKE.
LE V TEM PRIMERU SE JIH BOSTE
RESILI.

~

NJEGOV POLITIČNI GOVOR JE BIL
FANTASTIČEN.
POZABIL GA JE DOMA.

~

NIKOLI NI ZIVEL NA TUJ RAČUN.
TUDI ZA KARIERO JE UPORABLJAL
LASTNE KOMOLČE.

~

Drago Čož

NASA DRZAVA SE NAJBOLJ
SPOMINJA NA SAHOVSKI
PRIROČNIK.
SAMI PROBLEMI.

~

PREDSEDNIK JE ČLOVEK NA
SVOJEM MESTU.
PREMAKNITE NAROD.

~

POLITIKI SE NIKOLI NE ROKUJEJO.
ONI SI LE MERIJO PULZ.

Živimo v času, ko je človeštvo prežeto z dvomi o pravilnosti
svojega početja in ko nas spremembe v naravi in podnebne
spremembe postavljajo pred nove izzive. Vprašanja, kako
zagotoviti stabilno oskrbo s kakovostno hrano, kako
ohraniti konkurenčno prednost, kako ohraniti naravne vire
in hkrati učinkovito gospodariti, imajo vedno večji pomen.
Ko izbiramo hrano, se odločamo o svojem zdravju.
Odločamo pa se tudi o svojem vplivu na okolje, živali in
ljudi. Zato se je potrebno ves čas informirati, da lahko
izberemo dobro. Smo v obdobju nenehnih sprememb, ki jim
bo potrebno slediti tudi v prihodnje, zato bosta še kako
pomembni sodelovanje in povezovanje. Pesti nas suša,
skrbi nas za prihodnost, kljub temu pa se moramo truditi in
delati dalje ter sprejeti izzive. Kmetijstvo je namreč
tradicija, na katero smo lahko ponosni, hkrati pa smo dolžni
ohraniti vrednote, ki so bile zmeraj del »kmečke pameti« in
kmetov. V Sloveniji moramo povečati porabo domače
hrane, saj bomo le na ta način lahko ohranili podeželje živo.
Vsak je del mreže in vsak prispeva svoj del k povezovanju
in sodelovanju, kar daje moč skupnosti. Povezuje in druži
pa nas lahko tudi izmenjava mnenj in izkušenj ob
pridelovanju okusne zelenjave na domačem vrtu. Ne samo,

da smo jo naravno pridelali. Ponosni smo lahko tudi zato,
ker smo vanjo vložili svoje znanje, trud in prosti čas. Tudi
letošnja prireditev Podobe bistriških domačij nosi naslov V
zelenjavnem vrtu, zato bodo v znamenju tega potekali tudi
razstave, predstavitve, nastopi in predavanja. Prisluhnili
bomo lahko predavanju Jesen na zelenjavnem vrtu
priznane strokovnjakinje za zelenjadarstvo in okrasne
rastline, Miše Pušenjak, ki je lahko izziv za nove in tudi
stare vrtnarje. Ob dnevu odprtih vrat bodo najmlajši lahko
obiskali in spoznali bližnje kmetije, ki bodo svoje pridelke
ponujale tudi na stojnicah, tako da se boste lahko oskrbeli
tudi z ozimnico. Prav posebno doživetje bo zagotovo vožnja
s turističnim vlakcem, ki bo tokrat povezal bližnje kraje.
Člani turističnih društev, ki delujejo na območju Zgornje
Polskave, Pokoš, Spodnje Polskave in Pragerskega, pa nam
bodo predstavili lepote in zanimivosti svojih krajev.
Obiščite nas na prireditvi, oglejte si zanimive razstave in
predstavitve, zabavajte se ob številnih nastopajočih, okusite
dobrote z naših kmetij in si privoščite doma pridelano
hrano iz naše in vaše neposredne bližine.
Organizacijski odbor za pripravo prireditve
Podobe bistriških domačij

