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Na Šmartnem na Pohorju
obujali stari običaj
V soboto, 5. julija, so v organizaciji dramske sekcije KUD-a Šmartno na
Pohorju obujali stari običaj košnje. Na
tradicionalni, 3. košnji na Šetorovem
travniku je kose spretno vihtelo dvajset
koscev, med njimi tudi župan Občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.
T. A. Foto: Janko Mlakar
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Postavitev
klopotca
na Devini
Društvo
vinogradnikov Ritoznoj je v
soboto, 16. avgusta,
na Devini postavilo
klopotec. Letošnja prireditev je bila še posebej pestra, saj društvo
praznuje 20-letnico
delovanja. Spekli so
tudi ognjiščno potico
velikanko.
T. A.

Foto: Edi Grobler

Mojca in Simon Mijovič, prva
»jeklena zakonca« v Sloveniji
Mojca in Simon Mijovič sta konec junija v turističnem mestu
Coeur De'Alene na severnem
delu zvezne države Idaho postala prva “jeklena zakonca” v Sloveniji. Simon, ki je sicer Mojco
spremljal na vseh tekmah, se je
namreč prvič vpisal med ironmane. Gre za izjemen dosežek, saj
Ironman Coeur D'Alene velja za
enega najzahtevnejših triatlonov.
Na kolesu je potrebno premagati
1920 višinskih metrov, v teku pa
je 500 metrov vzpona.
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UVODNIK
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Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica
Smo pred začetkom novega šolskega leta,
ki pomeni nov mejnik, posebej za tiste,
ki se prvič odpravljajo v vrtec, šolo ali so
pred začetkom študijskega obdobja. Običajno pa je to nov, svež začetek tudi za vse
nas.
Vsi se učimo drug od drugega, čeprav sedimo v različnih »šolskih klopeh«. Ob tem
ne smemo pozabiti na soljudi, na temeljne norme, kot so solidarnost, spoštovanje
resnice, občutek za pravičnost in poštenost, brez katerih ni mogoče pričakovati
družbenega razvoja in napredka, torej
boljšega in kakovostnejšega življenja, niti
na Bistriškem ne. V pripravah na novo
šolsko leto smo tudi letos z dodatnimi
obnovami v šolah in vrtcih poskrbeli, da
bosta vstop v šolsko leto in nov začetek še
prijaznejša, prijetnejša in varnejša.
Spoštovani občanke in občani, smo v času,
ko se izteka štiriletni mandat vodenja občine in krajevnih skupnosti. Zato je zdaj
priložnost, da se ozremo na opravljeno
delo in si zastavimo nove cilje za prihodnost.
Prezadolženost občine (30 milijonov
evrov dolga, šest milijonov evrov neporavnanih obveznosti), številni pomembni
projekti, ki so bili nedokončani ali pa je
bila ogrožena njihova izvedba, še pose-

bej kohezijski (vodooskrba, kanalizacija s
čistilno napravo, center za ravnanje z odpadki), zaostrene gospodarske razmere in
številni stečaji gospodarskih družb, ki so
se zgodili tudi v naši občini, so v začetku
preteklega mandata vzbujali zaskrbljujoče
stanje in zato zahtevali resen in odgovoren
pristop in delo. Uspelo nam je konsolidirati finančno stanje, zmanjšati dolg občine
za osem milijonov evrov in reprogramirati obstoječe kredite z ugodnejšimi. Občina
danes posluje tekoče in redno poravnava
svoje obveznosti. Posebej pomembno pa
je, da smo ne samo ohranili, marveč celo
povečali investicijski cikel, kar ob novih
pridobitvah pomeni tudi nova delovna
mesta. Ob ponovnem zagonu že skoraj
izgubljenih kohezijskih projektov in dokončanju nekaterih začetih investicij smo
izpeljali tudi številne nove, če omenim
samo nekatere: izgradnja doma za starejše,
obnova zgradbe Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, energetska
obnova zgradbe Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, obnova vrtcev ter obnova
in posodobitev športnih objektov, obnova
nekaterih povezovalnih prometnic ter komunalna ureditev posameznih mestnih
karejev in začetek urejanja mestnega jedra.
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Številni, po obsegu in vsebini različni,
vendar nujni projekti so bili izvedeni tudi
v vsaki krajevni skupnosti, kar je bilo mogoče doseči le z dobrim sodelovanjem
vseh akterjev, ki so bili vključeni v izvedbo
in podporo, ter z razumevanjem vseh občanov. Z zagotovitvijo podpornega okolja
za ideje, ki se rojevajo in združujejo v ponovno oživljenjem mladinskem centru in
kreiranju novih zaposlitvenih možnosti
v povezavi z aktivnostmi Tehnopotice in
v okviru socialnega podjetništva, pa smo
ponudili nove možnosti za zaposlovanje,
tudi za mlade. Prav tako smo podprli razvoj podjetniških iniciativ, še posebej na
področju kmetijstva, kot je projekt Oskrbimo Las – dobro za nas, v okviru katerega je lansko jesen uspešno zaživela spletna
tržnica samooskrbe, ter ustanovitev zadruge Konzorcij Ritoznojčan, v kateri so
se povezali vinogradniki, ki bodo na novo
oživili blagovno znamko nekoč priznanega vina ritoznojčan.
Ob tem bi želel opozoriti še na nekaj projektov, ki smo jih pripravljali v tem obdobju. Gre za razvoj industrijske cone Impol
z zahodno obvoznico in nadaljnji razvoj
obrtno-industrijske cone Bistrica, še posebej v povezavi z realizacijo novih produktov in kreiranjem novih delovnih mest.
Občina Slovenska Bistrica namreč skupaj
z gospodarskimi subjekti in Univerzo v
Mariboru sodeluje v projektu Inovativne
odprte tehnologije. Ta bo omogočil razvoj
novih izdelkov in delovnih mest ter odpiral možnosti za dopolnitev in nadgradnjo
novih šolskih programov bistriške srednje
šole. Nadaljevanje in realizacija vseh teh
projektov bosta namreč odločilno vplivali
na razvoj naše občine v prihodnje.
Večina projektov, ki so bili dokončani, in
številni, načrtovani v razvojnem načrtu
občine, ki smo ga pripravili v tem mandatu, je bilo realiziranih oziroma jih bomo
lahko izvedli le s pomočjo sredstev iz
evropskih skladov. Pri tem pa so še kako
pomembna in dobrodošla znanja in povezave, pridobljene pri mojem delu vodenja
slovenske delegacij v Odboru regij v EU in
predsedovanju Razvojnemu svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Spoštovane občanke in občani!
Čeprav so časi, ki jih živimo, izjemno
zahtevni, verjamem, da če bomo znali s
skupnimi močmi, načrti, znanjem, delavnostjo, predvsem pa s sodelovanjem in
optimizmom združiti ter aktivirati potenciale vseh generacij naših občanov, se nam
ni potrebno bati za nadaljnji razvoj Občine Slovenska Bistrica.
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24. redna seja občinskega sveta
V sredo, 2. julija, se je na svoji 24. redni
seji sestal Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica. Po določitvi in potrditvi dnevnega reda so svetnice in svetniki v prvem
delu potrdili dokument identifikacije
investicijskega projekta izgradnje vrtca
v Ozki ulici, lokalni kulturni program
občine v obdobju 2014–2018 in odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja za občino in mesto Slovenska Bistrica. Sprejeli so tudi pobudo za
začetek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje poslovno-trgovskega središča PTSC 4 v naselju Slovenska Bistrica. V nadaljevanju so
podali nekaj soglasij k postopkom javnega naročanja ter sprejeli sklep o delni

povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2014 v občini Slovenska
Bistrica. V zadnjem delu so obravnavali še
premoženjske zadeve ter sejo zaključili z

informacijami in svetniškimi vprašanji in
pobudami.
D. Č.

Foto: Aleš Kolar

Priprave za nov poslovno-trgovsko-storitveni center
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
se je na svoji 24. redni seji seznanil z namero investitorja Consulting Projekt, d.
o. o., Maribor o izgradnji novega poslovno-trgovsko-storitvenega centra v mestu Slovenska Bistrica oz. na zemljiščih s
parcelnimi številkami 1697/10, 1697/1,
2568/1, 2568/4 in 2569, vse k. o. Slovenska
Bistrica, v neposredni bližini obstoječega
trgovskega centra.
Ker je za umestitev novega poslovno-trgovsko-storitvenega centra, vključno z
zagotovitvijo gospodarske javne infra-

strukture, predhodno potrebno izdelati
podrobni prostorski načrt, je investitor
podal pobudo za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje PTSC 4. V skladu s področno
zakonodajo, ki ureja postopek priprave
podrobnega prostorskega načrta, bo javnosti v času njegove priprave omogočena
možnost sodelovanja, in sicer v času javne
razgrnitve in javne obravnave. V tem času
bo imela vsa zainteresirana javnost možnost dajati tudi pripombe, mnenja in predloge, do katerih se bodo potem zavzela

strokovna stališča. O času javne razgrnitve
bo zainteresirana javnost obveščena.
Prizadevali si bomo, da bodo predlogi in
pripombe javnosti v celoti upoštevani.
Vsebine, ki so predvidene na tem območju, bodo pomenile dostop do dodatnih
storitev za občane Občine Slovenska Bistrica in po zagotovilih investitorja še dodatnih 150 novih zaposlitev.

Podjetje Quadrofoil je v torek, 17. junija,
z Impolom in Občino Slovenska Bistrica
podpisalo tripartitno pismo o nameri o
dolgoročnem sodelovanju pri projektu
ekološkega plovila s podvodnimi krili.
Kot so podpisniki dokumenta pojasnili
na novinarski konferenci v predporočni
dvorani bistriškega gradu, bo ta podlaga
za pripravo izvedbenih dokumentov in
začetek operativnih aktivnosti za zagon
proizvodnje. Direktor družbe Quadrofoil
Marjan Rožman je povedal, da gre za plovilo za dve osebi, ki predstavlja evolucijo
na področju razvoja plovil, namenjenih
za osebno uporabo. Plovilo je energijsko
izredno učinkovito, saj porabi za eno uro
vožnje manj kot za en evro električne
energije. Proizvod bo namenjen globalnemu svetovnemu trgu. Po načrtih bodo s

proizvodnjo v Slovenski Bistrici začeli leta
2015. Po zagonu bodo naredili približno
1000 plovil mesečno. V okviru redne proizvodnje je predvidenih tudi do 190 novih
delovnih mest.
Tripartitno pismo o nameri o dolgoroč-

nem sodelovanju so podpisali župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar,
predsednik uprave družbe Impol 2000
Jernej Čokl in Marjan Rožman.

Občina Slovenska Bistrica

Podpis pisma za izdelavo ekoloških plovil

Foto: Aleš Kolar
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Pred začetkom novega šolskega leta
spodbudna ocena stanja javne varnosti
Stanislav Mlakar, univ. dipl. prav., podžupan Občine Slovenska Bistrica
Partnerstvo za učinkovitejše delovanje
organov in služb, ki se v občini ukvarjajo z varovanjem ljudi in premoženja, je v
zadnjih dveh letih že pokazalo zavidljive
rezultate, predvsem na področju preprečevanja kaznivih dejanj, ugotavljanja in
preprečevanja kršitev javnega reda in
miru in vandalizma ter doseganja ugodnih trendov zmanjševanja števila prometnih nesreč kakor tudi njihovih posledic.
V sedmih mesecih letošnjega leta (v oklepaju so podatki za enako obdobje lani) je
bilo v naši občini obravnavanih 455 (509)
kaznivih dejanj, preiskanih jih je bilo 60,4
% (47,7 %). Kršitev javnega reda in miru
in primerov vandalizma je bilo ugotovljenih 218 (230).
Področje varnosti v cestnem prometu je še
vedno zaskrbljujoče, saj je bilo letos na naših cestah že 190 (191) prometnih nesreč,
v katerih so tri (ena) osebe umrle, telesno
poškodovanih oseb je bilo 73 (87). Vsi trije umrli udeleženci v prometnih nesrečah
so bili udeleženci v eni prometni nesreči,
ki se je letos junija zgodila na našem odseku avtoceste.
Prometne nesreče, o katerih beremo v
časopisih ali gledamo po televiziji, niso
nesreče, ki lahko doletijo le naše sosede
ali znance, ampak tudi nas. Že trenutek
nepazljivosti lahko popolnoma spremeni
naše življenje. Soočamo se z gospodarsko krizo pa tudi krizo moralnih vrednot.
Sem sodi tudi naš odnos do sočloveka, ki
ga kažemo tudi kot udeleženci v cestnem

prometu.
Pravijo, da vozimo, kakor živimo. Mar
zato toliko mladih umre na cestah?
Prometne nesreče se najpogosteje dogajajo na območjih in cestah, ki jih vozniki
dobro poznajo, torej blizu doma, v bližini
šol in vrtcev. Žrtve nesreč so pogosto tisti,
ki jih imamo radi, tisti, ki so nam blizu,
so naši sorodniki, prijatelji ali znanci iz
sosednje ulice.
Za večjo varnost v prometu bo v prvih
šolskih dneh ponovno poskrbel Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Slovenska Bistrica, ki bo v sodelovanju s policisti, občinskimi redarji in prostovoljci Združenja šoferjev
in avtomehanikov in gasilskih društev
zagotovil, da
bodo vsi prometno najbolj
obremenjeni prehodi za
pešce in druga
nevarna mesta
na cestah ob
šolah in vrtcih
varni za vse
udeležence v
prometu. V ta
namen bo župan dr. Ivan

Žagar še pred začetkom šolskega pouka
sklical operativni sestanek s predstavniki
vseh teh služb in z ravnatelji šol in vrtcev.
Premalo nas je, da bi umirali na cestah!
Zato združimo svoje sposobnosti, znanje,
izkušnje in modrost vseh in vsakogar za
isti, skupni cilj, da ustavimo nasilje na naših cestah. Postanimo odgovornejši!
Dragi učenke in učenci, dragi dijakinje in
dijaki!
Spomin na prve šolske dni in prve korake
proti šoli ostane zapisan v našem spominu. Zato naj bo ta spomin lep in prepleten
z zanimivimi dogodki.
Srečno in varno!

Foto: Aleš Kolar

Pojasnilo o odstranitvi drogov javne razsvetljave
ob glavni cesti na Zgornji Polskavi
Pločnike s pripadajočo javno razsvetljavo
ob javni cesti Slovenska Bistrica–Maribor
je na več krajih v celoti načrtovala, izvajala in financirala Direkcija za ceste RS, po
naših informacijah tudi v kraju Zgornja
Polskava. Občina Slovenska Bistrica pri
tem ni sodelovala, razen tako, da je odgovorne z argumenti prepričala k uvrstitvi
teh naložb v prednostno financiranje in k
čim hitrejšemu začetku del, kot si prizadeva tudi ob ostalih regionalnih povezavah.
Občina Slovenska Bistrica ni naročila
odstranitve drogov javne razsvetljave, ker

pri projektu ni sodelovala (med Občino
Slovenska Bistrica in Direkcijo RS tudi ni
bil sklenjen noben pisni dogovor oziroma
pogodba ali izvedeno javno naročilo, kar
je zakonsko obvezno, če bi pri projektu sodelovali).
Takoj ko smo bili seznanjeni z odstranitvijo drogov javne razsvetljave, smo nemudoma zahtevali pisno pojasnilo Direkcije
za ceste RS. Odgovora na zahtevano pojasnilo, zakaj so odstranili drogove, še nismo prejeli.
Vsekakor si bomo prizadevali, da bodo

drogovi javne razsvetljave ponovno postavljeni na prvotna mesta, seveda skladno
s strogim upoštevanjem načela transparentnega trošenja javnih sredstev.
Nikakor pa ne moremo pristati na to, da
bi občina financirala stvari, ki so že bile
poravnane iz drugih virov, oziroma da bi
celo financirala dela, ki niso bila izvedena.
O vseh nadaljnjih postopkih bomo javnost sproti obveščali.
Občina Slovenska Bistrica
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107. plenarno zasedanje Odbora regij
Junijsko, 107. plenarno zasedanje Odbora
regij v Bruslju je bilo tokrat v luči praznovanja 20-letnice Odbora regij.
Člani Obora regij so razpravljali o prihodnji usmeritvi te ustanove in o tem, kako
politično in institucionalno okrepiti vlogo
Odbora regij. Na zasedanju je navzoče še
zadnjič kot predsednik nagovoril Ramón
Luis Valcarcel Siso, ki je poudaril, da Odbor regij ni zgolj posvetovalno telo, temveč

polnopravna politična skupščina. Povedal
je še, da če želi Evropa najti izhod iz krize,
morajo regionalne in lokalne oblasti dobiti večja pooblastila pri oblikovanju politik Evropske unije. Prva podpredsednica
Mercedes Bresso je izpostavila dodano
vrednost Odbora regij in njegovih članov,
ki je v njihovem sodelovanju pri oblikovanju evropske zakonodaje, kar Evropski
uniji prinaša politično legitimnost. Še
posebej v času, ko se
Evropa sooča z nezaupanjem njenih državljanov, lahko Odbor
regij pomaga preiti
prepad politik EU na
terenu. V svojih razpravah so člani poudarili vse večjo uspešnost
Odbora regij, kadar
gre za zaščito regionalnih in lokalnih političnih področij v Evropski uniji, poleg svoje

Vojka Osojnik
svetovalne vloge je Odboru uspelo razviti svojo politično težo z uvedbo novih
ukrepov politike na področju evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje ter
listino o upravljanju na več ravneh v Evropi. Prav tako Odbor regij vodi ključne
pobude za mesta in regije z dogodki, kot
so dnevi odprtih vrat, nagrada Evropske
podjetniške regije, konvencija županov in
drugimi. Člani so izpostavili tudi razvojni
vpliv Odbora regij preko meja Evropske
unije, zlasti kadar gre za izmenjavo dobrih praks. Ob koncu zasedanja so člani
Odbora regij sprejeli resolucijo o prihodnji vlogi Odbora, katere cilj je prispevati
k vrnitvi zaupanja državljanov v Evropsko
unijo, spodbujanje unije na več ravneh
in krepitev zastopanosti regionalnih in
lokalnih oblasti pri odločanju v Evropski
uniji, kar je glede na trenutno stanje še
kako aktualno tudi za našo državo.
Plenarnega zasedanja se je udeležila tudi
slovenska delegacija, ki jo je vodil bistriški
župan dr. Ivan Žagar.

Seja Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije
V Mariboru je 22. in 24. julija potekala
izredna seja Razvojnega sveta kohezijske
regije Vzhodna Slovenija, ki ji predseduje
župan dr. Ivan Žagar. Tokratna seja je bila
namenjena sprejetju ustreznih sklepov
glede soglasja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija na predlog
partnerskega sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 – 2020.
Dr. Žagar je uvodoma dejal, da se je potrebno zavedati, da bo partnerski sporazum zakoličil razvoj Vzhodne Slovenije za
programsko obdobje sedmih let in da gre
za pomembno oceno ter da je potrebno
upoštevati, da kot podlaga partnerskemu
sporazumu nista bila sprejeta strategija
razvoja Slovenije in program državnih razvojnih prioritet in investicij, kot to določa ZSRR-2.
V razpravi so člani Sveta opozorili na določene pomanjkljivosti partnerskega sporazuma, ki ne razlikuje dovolj med teritorialnimi izzivi vzhodne in zahodne Slovenije. Ob obravnavi partnerskega sporazuma in pri razvojnih vprašanjih nasploh
ni vzpostavljeno potrebno zaupanje med
državo ter regionalno in lokalno ravnjo. V

dokumentu ni čutiti, da v Sloveniji sploh
imamo razvojne regije, in ni jasno, kako
bo partnerski sporazum prispeval k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Dr. Žagar je pred glasovanjem o sklepu
ugotovil, da je Svet s svojimi aktivnostmi
prispeval k dokumentu, kolikor je bilo
mogoče. Dejstvo pa je, da je bilo v pretekli
finančni perspektivi na voljo bistveno več
sredstev, o katerih sta lahko soodločali regionalna in lokalna raven (okoli 700 milijonov evrov, sedaj le okoli 200 milijonov
evrov). Zato je Razvojni svet kohezijske
regije Vzhodna Slovenija sprejel naslednji sklep: »Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija daje soglasje na
partnerski sporazum, ker ne želi ovirati
postopka sprejemanja programskih dokumentov za naslednjo finančno perspektivo
glede na zahtevane roke. Ugotavlja pa, da
v partnerskem sporazumu ni v zadostni
meri zajet skladen regionalni razvoj, zato
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna
Slovenija zahteva, naj bo ta manko v celoti izpolnjen v operativnih programih in
ostalih razvojnih dokumentih (strategiji
pametne specializacije in drugih). V nasprotnem primeru Vlada RS v celoti prev-

zema odgovornost za izvajanje potrebnih
mehanizmov skladnega regionalnega razvoja Republike Slovenije.«
Potrebno je poudariti, da bo od pripravljenosti Vlade RS odvisno, ali bo pri oblikovanju operativnih programov in ostalih
razvojnih dokumentov slišala in upoštevala pripombe regije, na kar so vseskozi
opozarjali člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in to potrdili še s sklepom na izredni seji. Od tega
so odvisni tudi trendi in dinamika razvoja
na območju občine Slovenska Bistrica in
širše, saj se odločitve, ki se sprejemajo z
zgoraj omenjenimi dokumenti, sprejemajo za celotno naslednje finančno obdobje
2014 – 2020, pri čemer je potrebno poudariti, da bodo EU-sredstva praktično
edina razvojna in investicijska sredstva za
naslednje sedemletno obdobje. Od tega
pa bo v veliki meri odvisna tudi realizacija nekaterih vitalnih bistriških načrtov
(zahodna obvoznica s širitvijo cone Impol
in drugimi gospodarskimi projekti, ki jih
načrtujemo, in s tem delovna mesta, tudi
za mlade, razvoj turizma in kmetijstva,
izvajanje projektov cestne in komunalne
infrastrukture).
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Odbor regij podpira izvajanje Jadransko-jonske
makroregionalne strategije (EUSAIR)
V Fabrianu v Italiji je julija potekala konferenca, na kateri so udeleženci razpravljali
o akcijskem načrtu o Jadransko-Jonski
makroregiji, ki ga je objavila Evropska komisija in naj bi ga svet sprejel pred koncem leta (še v času italijanskega predsedovanja), kar pomeni, da bi po strategijah
za regiji Baltskega morja in Podonavja to
postala tretja makroregionalna strategija.
Odbor regij bo oblikoval svoj prispevek k
razvoju in izvajanju strategije, v katerem
bo zahteval, da imajo regionalne in lokalne oblasti ključno vlogo pri izvajanju strategije ter tudi pri načrtovanju projektov,
pri različnih orodjih in načinih financiranja strategije ter vprašanjih upravljanja
in izvajanja. Michel Lebrun, novi predsednik Odbora regij, je v svojem uvodnem
nagovoru izpostavil, kako pomemben je
integriran nadnacionalni pristop k politikam razvoja prometa, turizma, varstva
okolja ter prostorskega in prometnega

Evropski teden
mobilnosti
Občina Slovenska Bistrica sedmo leto zapored sodeluje v evropski kampanji tedna
mobilnosti, bodisi kot sodelujoče mesto
bodisi kot podpornik tega vseevropskega
projekta. Pogoji sodelovanja so že vrsto
let enaki. Sodelujoče mesto oziroma občina mora med 16. in 22. septembrom
organizirati prireditve na temo sodobne
ter okolju in človeku prijazne mobilnosti. Letošnje aktivnosti bodo potekale pod
sloganom Naše ulice, naše odločitve ali v
izvirniku In Town Without My Car.
Glavne aktivnosti so opisane v tabeli,
vendar urniki še niso potrjeni. V letošnji
kampanji vabimo k sodelovanju predvsem
stanovalce in obiskovalce mesta Slovenska Bistrica. K sodelovanju vabimo vse
generacije: juniorje, seniorje ter vse vmes
... Poudarek letošnjih aktivnosti je na invalidom prijazni mestni infrastrukturi in
oživitvi mestnega jedra. K revitalizaciji in
oživitvi ožjega mestnega središča v Slovenski Bistrici lahko prispevamo vsi, na
način, da se kar največkrat po opravkih ali
na družabne dogodke sprehodimo peš in s
seboj pripeljemo svoje prijatelje ter družine. Kjer je volja, je tudi pot!
Občina Slovenska Bistrica bo skladno s
pravili poleg organizacije dogodkov uve-

načrtovanja, saj se lahko le na ta način rešujejo težave, ki jih ni mogoče učinkovito
obravnavati na ločen način, ampak na več
ravneh. Na konferenci so sodelujoči razpravljali o splošnem konceptu nove makroregionalne strategije in se posvetili izvajanju njenih glavnih prednostnih nalog, še
posebej pa so se osredotočili na vlogo lokalnih in regionalnih oblasti na posameznih področjih ukrepanja. Obravnavali so
tudi priložnosti, ki jih ponuja nova strategija, nove programe financiranja in izkušnje iz nedavno izvedenih projektov ter
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potencialno sodelovanje z donatorji, kot
je Evropska investicijska banka, ter vidike izvajanja in upravljanja. Analizirali so
tudi prednostne naloge, ki so skupne trem
makroregionalnim strategijam, ter pregledali podporne programe in dejavnosti za
povečanje učinkovitosti jadransko-jonske
makroregionalne strategije, strategije EU
za regijo Baltskega morja in strategije EU
za podonavsko regijo. V Fabrianu so člani
Komisije za politiko teritorialne kohezije
pri Odboru regij razpravljali tudi o delovnem dokumentu, ki bo podlaga pri pripravi alpske makroregialne strategije, ki naj bi
bila končana do julija 2015. Konference se
je udeležil tudi župan dr. Ivan Žagar, član
Komisije za politiko teritorialne kohezije
pri Odboru regij, ki je v razpravi opozoril
na vidik in težave pri uveljavljanju večnivojskega upravljanja v Sloveniji. Opozoriti
je potrebno še, da je Slovenija kot država v
celoti vključena v Jadransko-Jonsko regijo, kar tudi za naše bistriško okolje odpira
dodatne možnosti pri pripravi in kandidiranju različnih projektov na tovrstna
evropska sredstva.

Program dejavnosti v tednu mobilnosti
Datum:
16. 9. -21. 9.
8.00-16.00

16. 9.-22. 9.
9.00-16.00

Lokacija

Izvajanje projekta Urbani sprehodi

Trg svobode

Festival kave na mestnem trgu

19.9.
10.00

Trg svobode

(začetek)
12.30

13.00-17.00

Dogodek

Mestno jedro Slovenske
Bistrice, Trg svobode

Občina Slovenska Bistrica
(dvorišče)

Trg svobode



Sejem kolesarske opreme



Predstavitev šole za šolanje psov pomočnikov



Predstavitev specialnih vozil za invalide



Predstavitev in testiranje e-koles

•

Slovesna otvoritev občinske informacijske pisarne po



meri invalidov
Zaključna prireditev



Predaja prvega električnega kolesa v uporabo
medobčinski redarski službi



Nagovor župana, nagovor predstavnikov invalidskih
organizacij



Dogodek izven tedna mobilnosti:

Zabavni program

Kolesarjenje po Dravinjski dolini z začetkom na »grajski
tržnici« v gradu Slovenska Bistrica in zaključno prireditvijo

6. 9.

8.00-17.00

Kolesarjenje po Dravinjski
dolini

na osrednjem trgu v Makolah (predstavitev blagovne
znamke Zakladi Dravinjske doline, kolesarjenje s postanki
ob kulturnozgodovinskih znamenitostih Dravinjske doline,
pokušine, kulturno-zabavni program)

dla trajni ukrep za izboljšanje mobilnosti
v mestu; in sicer bo medobčinski redarski
službi (občine Slovenska Bistrica, Poljčane
in Makole) predala v uporabo električno
kolo s pripadajočo opremo za izvajanje
nalog nadzora prometa v urbanih območjih treh občin. Drugi trajni ukrep je
vzpostavitev/izgradnja in odprtje občinske informacijske pisarne po meri invali-

dov. Ta bo opremljena z ustreznimi dostopi (nov prehod za pešce, rampa za vozičke,
znižanje robnikov ipd.) v neposredni bližini občinske upravne stavbe v mestu Slovenska Bistrica. Vljudno vabljeni na vse
prireditve v Evropskem tednu mobilnosti
(ETM 2014).
Tomaž Pristovnik
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Vzdrževana cestna infrastruktura
za varen vsakdan
Simon Unuk, Komunala Slovenska Bistrica, d. o. o.

Mnogokrat prevozimo nezanemarljive
razdalje, ne da bi se zavedali, koliko časa
smo za to namenili, kakor tudi ne prevožene
poti. Vse se nam zdi samoumevno,
ne sprašujemo se, kako je to mogoče.
Tempo vsakdanjega življenja, obveznosti
v službi in doma ter stalno pomanjkanje
časa so vzrok, da sveta ne moremo
doživljati v mnogih podrobnostih. Del
samoumevnosti, ki smo jo orisali, izhaja
tudi iz dobro zgrajene in dobro vzdrževane
cestne infrastrukture. Morda se nam bo
ravno zaradi te samoumevnosti zgornja
trditev zdela smešna, pa vendar je prav to
eden izmed razlogov, da nam misli lahko
odidejo k prej naštetim težavam pa tudi
radostim vsakdanjega življenja.
Poglejmo podrobneje v svet avtomatizma
in samoumevnosti. Mnogokrat nas
neosredotočenost na opravilo, ki ga v
nekem trenutku opravljamo - v našem
primeru vožnja -, stane v milejši obliki
le zvite pločevine, vse prevečkrat pa so
spremljevalke lažje in hujše poškodbe, da
niti ne omenjamo nesreč s smrtnim izidom.
Nikakor ne trdimo, da je dobro zgrajena
in vzdrževana cestna infrastruktura
glavni dejavnik za preprečevanje nesreč.

Popolnoma jasno pa je, da je slabo grajena
in slabo vzdrževana mnogokrat lahko
vzrok za prej naštete posledice prometnih
nezgod. Slabo vzdrževana cestna
infrastruktura nas prisili, da podrobneje
opazujemo razmere na cesti, medtem
ko dobro grajena in vzdrževana ustvari
pogoje, da smo manj pozorni. V največji
meri je naša koncentracija na vožnjo
odvisna od nas samih, zato vzroka za
nesrečo ne moremo pripisati ne dobro in
ne slabo vzdrževani cestni infrastrukturi.
Naj v povezavi z vzdrževanjem cest
omenimo vsaj eno od naprav za umiritev
prometa, čeprav nima neposredne
povezave z vzdrževanjem. Ima pa opraviti
z reakcijo na slabo vzdrževano cesto. Na
umiritev oziroma upočasnitev vožnje
nas med ostalimi opozarjajo tudi fizični
objekti za umirjanje prometa s pripadajočo
prometno signalizacijo. To so grbine, ki jih
v žargonu imenujemo »ležeči policaji«. Pa
bentimo nad njimi včasih še bolj kot nad
slabo vzdrževanimi cestami. Dejansko
pa preprečujejo divjanje neozaveščenih
voznikov in dobro odigrajo svojo vlogo
pri umirjanju prometa, predvsem okoli
šolskih središč. Ekstremno naravnanih

voznikov pa niti te ovire kot tudi ne ceste
v slabem stanju žal ne ustavijo.
V nadaljevanju se bomo osredotočil na
stanje naših, občinskih lokalnih cest
ter mestnih ulic in pločnikov v mestu
Slovenska Bistrica, katerih letno in
zimsko vzdrževanje izvaja Komunala
Slovenska Bistrica, d. o. o. (v nadaljevanju
Komunala), in javnih poti, ki jih na svojih
območjih vzdržujejo posamezne krajevne
skupnosti.
Komunala je v preteklem in predpreteklem
letu
izvedla
nekaj
investicijskih
vzdrževalnih del na mestnih ulicah v
mestu Slovenska Bistrica in na Zgornji
Polskavi, letos pa na dveh lokalnih cestah,
na Keblju in v Laporju. Trenutno izvajamo
dela za rekonstrukcijo lokalne ceste in
ulice na Zgornji in Spodnji Polskavi.
Najprej nekaj besed o vzdrževanju
lokalnih cest in mestnih ulic: pravilnik o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
o nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
izvajalcu, ne glede na to, na katerih cestah
pooblaščeni izvajalec izvaja vzdrževanje,
nalaga, da mora dela izvajati vestno in
po pravilih stroke, z uporabo sodobnih
tehnologij in mehanizacije ter s strokovno

Foto: Tomaž Ajd
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usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje za izvajanje teh del. Dela
se morajo opravljati skladno s predpisi
o cestah, graditvi objektov, urejanju
prostora, varnosti cestnega prometa,
varstvu okolja, z navodili za obratovanje
in obveznostmi do sosedov ob cesti (3.
člen citiranega pravilnika). Slednjega se
pri izvajanju vzdrževalnih del v največji
možni meri poskušamo držati tudi pri
Komunali. V ta namen izdelamo letni
načrt vzdrževalnih del z oceno stroškov,
ki ga vsako leto predložimo upravljavcu,
občini. Žal je, glede na stanje nekaterih
lokalnih cest, finančnih sredstev za ta
namen v občinskem proračunu premalo.
Ne nazadnje pa so posledice pomanjkanja
finančnih
sredstev
v
občinskem
proračunu enake kot posledice neugodnih
vremenskih razmer. Močni nalivi
uničujejo makadamska vozišča, odnašajo
bankine ter zasipavajo jarke in meteorne
kanalizacije. V navedenih primerih se
zaradi premalo sredstev v občinskem
proračunu za odpravo elementarnih škod
uporabijo sredstva, namenjena za redno
vzdrževanje. V letošnjem proračunu je bil
velik del sredstev za odpravo elementarnih
škod porabljen tudi za odpravo posledic
žledoloma. Naj v zvezi z rednim
vzdrževanjem cest omenimo tudi izvajanje
zimske službe, ki je v primeru s snegom
radodarne zime prav tako velik generator
porabe sredstev občinskega proračuna.
Enaki predpisi in navodila, ki veljajo
za vzdrževalna dela na lokalnih cestah,
veljajo za vzdrževanje javnih poti, ki jih
vzdržujejo krajevne skupnosti. Zato se
tudi krajevne skupnosti srečujejo z enako
problematiko pri vzdrževanju javnih poti
kakor Komunala pri vzdrževanju lokalnih
cest.
Kratek pregled omenjenih investicijskih
vzdrževalnih del, ki jih je izvedla
Komunala: občina je sicer izvedla kar nekaj
rekonstrukcij na cestni infrastrukturi, ki
pa so jih izvedli drugi izvajalci, izbrani
na javnih razpisih. Komunala je leta 2012
zaključila dela pri povezavi Tomšičeve
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oziroma Šolske ulice s Prežihovo ulico v
Slovenski Bistrici, ki jih je pred tem pričelo
takratno Cestno podjetje Maribor. Leta
2013 smo izvedli končno rekonstrukcijo
začasnega krožišča Šolske, Tomšičeve in
Prežihove ulice ter delno obnovo Šolske
ulice v okolici 2. osnovne šole v Slovenski
Bistrici. Rekonstrukcija navedenega
začasnega krožišča je bila s tehničnotehnološkega vidika zelo zahtevna, saj
se na območju krožišča večkrat križajo
elektroenergetski in telekomunikacijski
vodi, komunalna infrastruktura (fekalna
in meteorna kanalizacija, vodovod),
potrebno je bilo odstraniti tudi stari
toplovodni sistem. Prav tako je bila na
območju krožišča izvedena rekonstrukcija
javne razsvetljave.
Na Zgornji Polskavi smo izvedli
rekonstrukcijo Ingoličeve ulice, na isti
lokaciji zgradili hodnik za pešce in izvedli
rekonstrukcijo javne razsvetljave. Kot že
omenjeno, smo
letos izvedli
rekonstrukcijo
dela lokalne
ceste Kebelj–
Osankarica,
takoj za
križiščem na
Keblju, v dolžini
500 metrov, in
dela lokalne
ceste Laporje–
Poljčane, v
naselju Laporje,
v dolžini nekaj
več kot 300
metrov.
Spoštovane
bralke in bralci
Informatorja,
vem, da se
mnogokrat
hudujete nad
stanjem
javnih cest na
območju občine,
pa naj jih
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vzdržuje Komunala ali krajevne skupnosti.
Verjemite, da oboji in tudi občina kot
lastnica oziroma upravljavka javne cestne
infrastrukture stremimo k temu, da bi
ta bila v dobrem ali vsaj v zadovoljivem
stanju. Verjamemo, da tako enim kot
drugim do neke mere to tudi uspeva, ne
glede na pomanjkanje financ. Te pa ne
manjkajo samo na prometnem področju,
temveč tudi na drugih področjih, za katere
je zadolžena občina. Glede na trenutno
gospodarsko stanje v državi in prihodnje
obete pa se resnično bojimo, da bo teh
sredstev še manj. In kako bomo probleme
reševali takrat? To pa je že zgodba za drug
prispevek za Informator …
Naj vam, drage občanke in občani, ob
koncu prispevka zaželim predvsem varno
vožnjo po naših cestah. Na varno vožnjo
imamo sami vendarle največ vpliva.
S spoštovanjem!
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KOHEZIJSKI PROJEKTI

Potek kohezijskih
projektov v občini
Slovenska Bistrica
Mag. Monika Kirbiš Rojs, Jure Modic, Milan Ozimič
V občini Slovenska Bistrica so trenutno v
teku trije okoljski projekti, sofinancirani
iz Kohezijskega sklada oziroma Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
in sicer:
1. »Regijski center za ravnanje z odpadki
štajerske regije – izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica« (center za ravnanje z odpadki),
2. »Celovito urejanje porečja Dravinje –
izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne
vode – Občina Slovenska Bistrica« (kanalizacija s čistilno napravo) in
3. »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« (vodovod).
Skupna vrednost projektov po sklenjenih
izvajalskih pogodbah je 23.782.546,77
evra, od tega pričakujemo 17.894.879,52
evra sofinancerskih sredstev od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, razliko
sredstev bo zagotovila Občina Slovenska
Bistrica.

1. Center za ravnanje z odpadki
Sodelujoče občine

Center za ravnanje z odpadki na lokaciji Pragersko - Gaj je tipičen regionalni
projekt, ki se izvaja na osnovi skupnega
interesa osmih občin (Slovenska Bistrica,
Makole, Poljčane, Oplotnica, Rače-Fram,
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče).
V okviru projekta bo narejeno …
Projekt obsega ureditev novega odlagališča odpadkov na lokaciji obstoječega
odlagališča Pragersko, izgradnjo sortirnice s sortiranjem in mehansko obdelavo
odpadkov (kapaciteta 20.000 ton), izgradnjo kompostarne za kompostiranje in
biostabilizacijo komposta (kapaciteta 2 ×
3000 ton) ter izvedbo ostale potrebne infrastrukture za delovanje centra.
Namen projekta
-Na lokaciji obstoječega odlagališča Pragersko urediti sodobni center za ravnanje
z odpadki za območje velikosti 64.000
prebivalcev oziroma skupno odlagališče
za odlaganje preostanka odpadkov in
-na lokaciji Pragersko dograditi tehnološke kapacitete za obdelavo odpadkov.
Vrednost projekta
Projekt je vreden 10,7 milijona evrov, pri
čemer bo iz Kohezijskega sklada počrpa-

Sortirnica
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Odlagalno polje

nih 6,6 milijona evrov, državni proračun
bo prispeval 2,4 milijona evrov, preostanek v višini 1,7 milijona evrov pa bodo
prispevale občine.
Projekt je trenutno v fazi …
Vsi objekti so v zaključni fazi izgradnje,
dobavljena in montirana je glavnina tehnološke opreme. Največji del še neizvedenih del predstavljajo ureditev zunanjih
površin in okolice ter izvedba priključitev
na infrastrukturo.
Začetek poskusnega obratovanja je predviden v začetku oktobra 2014, ko bodo
končana gradbena dela in montaža tehnološke opreme, dobavljena vsa talna
transportna oprema in opravljen tehnični
pregled.
Več informacij o projektu je dostopnih na
naslednji spletni strani: http://www.cero2slb.si/.

2. Kanalizacija s čistilno napravo

V okviru projekta bo narejeno …
Projekt obsega izgradnjo čistilne naprave
Pragersko z izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema aglomeracij na Zgornji in Spodnji Polskavi ter Pragerskem, v
Gaju, Starem Logu in Leskovcu.
Cilji projekta
-Izgraditev ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komu-
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Vodohran Črnec

nalnih odpadnih voda, ki so v državnem
programu opredeljene kot območja, ki
morajo biti opremljena s kanalizacijo,
skladno z evropskimi direktivami,
-zmanjšanje vpliva na okolje,
-ohranitev naravnih virov in ekosistemov,
-izboljšanje kakovosti podzemne vode kot
vira pitne vode,
-izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev,
-izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev
regionalnega razvojnega programa.
Kazalniki investicije
-Število prebivalcev na vplivnem območju
projekta: približno 6000,
-število prebivalcev, ki bodo priključeni
na javni kanalizacijski sistem in čistilno
napravo: približno 6000,
-dodatne kapacitete čiščenja odpadne
vode (6600 PE),
-dolžina novega kanalizacijskega omrežja
v občini Slovenska Bistrica: 21,5 kilometra
s potrebnimi objekti (pet črpališč in ena
podtlačna postaja).
Vrednost projekta
Projekt je vreden 6,1 milijona evrov, pri
čemer bo iz Kohezijskega sklada počrpanih 5,2 milijona evrov, preostanek pa bosta prispevala državni proračun in občina.
Projekt je trenutno v fazi …
Dokončujejo se primarni cevovodi aglomeracij Zgornja in Spodnja Polskava ter
Leskovec in Stari Log. Intenzivno poteka
izgradnja vakuumske kanalizacije Pragersko, ki bo končana do konca septembra,
pričela se je izgradnja čistilne naprave, ki
mora biti končana do 25. decembra 2014.
V začetku januarja 2015 je predvideno
poskusno obratovanje. Več informacij o
projektu je dostopnih na naslednji spletni
strani: http://www.ccn-kanal.si/.

3. Vodovod

Sodelujoče občine
Javna komunalna infrastruktura za zagotavljanje ustrezne kakovostne in varne
oskrbe s pitno vodo bo izgrajena in dograjena v občinah Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Poljčane,
Makole, Vitanje in Rače-Fram.
V okviru projekta bo narejeno …
Na območju občin, ki so pristopile k celovitemu projektu reševanja problematike
vodooskrbe, živi približno 63.500 prebivalcev. S pomočjo projekta bodo zagotovljeni rezervni vodni viri na obravnavanem območju, odpravljena bodo tveganja
zaradi izpostavljenosti prebivalstva pesticidom/nitratom v vodi ter rešena bo problematika ogroženosti s sušo na območju
z opaznim trendom nižanja nivoja podtalnice. Projekt je zasnovan tako, da zagotavlja povezovanje manjših vodooskrbnih
sistemov v celovit sistem.
Do sedaj zgrajena vodovodna omrežja v
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vseh občinah ne zagotavljajo optimalne
vodooskrbe vseh porabnikov. Trendi kažejo, da se poraba vode v gospodinjstvih
vztrajno povečuje, medtem ko je trend v
gospodarstvu obraten. Število obstoječih
površinskih izvirov in njihova izdatnost,
ki so odvisni od naravnih danosti prispevnih območij, število obstoječih vrtin in
vodohranov z nezadostnimi prostorninami ter število črpališč in starih, neustrezno dimenzioniranih, dotrajanih cevovodov so bili zadosten razlog v občinah,
da se je pristopilo k skupnemu reševanju
zatečenega stanja v občinah ob Dravinji.
Celovit projekt se deli na posamezne tehnično-tehnološke in finančno neodvisne
faze, ki v dokončni izvedbi zagotavljajo
trajno oskrbo s pitno vodo. Prva faza projekta je izgradnja dela javne komunalne
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na
območju občine Slovenska Bistrica.
Vrednost projekta
Prva faza projekta (Slovenska Bistrica) je
vredna sedem milijonov evrov, pri čemer
bo iz Kohezijskega sklada predvidoma počrpanih šest milijonov evrov, preostanek
pa bosta prispevala državni proračun in
občina.
Projekt je trenutno v fazi …
Poteka izgradnja vodohranov Velenik,
Bojtina in Črnec. Izgrajenega je približno 40 odstotkov vodovodnega omrežja
Šmartno–Velenik in pričela se bo gradnja
cevovoda Šikole–Črnec. Del trase cevovoda Šikole–Črnec bo potekal čez Slovensko
Bistrico, tako da se lahko pričakujejo pretežno delne zapore Mariborske, Grajske in
Partizanske ceste.
Vsem občankam in občanom se iskreno
zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje med potekom del.
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Odlične priložnosti za razvoj
socialnega podjetništva na
območju Slovenske Bistrice
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
Na območju urada za delo Slovenska Bistrica je bilo meseca junija 2086 registrirano
brezposelnih oseb, kar je 93 oseb manj kot meseca maja. Stopnja registrirane brezposelnosti je meseca aprila znašala 13,4 odstotka.
Števila registrirano Število delovno
brezposelnih oseb aktivnih
OBČINA
(junij 2014)
(april 2014)
Makole
111
338
Oplotnica
205
648
Poljčane
252
1.073
Slovenska Bistrica
1.518
7.643

Stopnja registrirane
brezposelnosti
(april 2014)
13,6 %
11,5 %
14,4 %
14,1 %

(Vir: SURS – podatki o delovno aktivnih osebah in stopnjah registrirane brezposelnosti; ZRSZ –
registrirano brezposelni)

Kaj je socialno podjetništvo

V lokalnem okolju zaznavamo veliko idej,
povezanih s socialnim podjetništvom.
Prepričani smo, da ob ustreznem podpornem okolju lahko posamezniki z idejami
in prepoznavanjem potreb lokalnega okolja razvijejo uspešna socialna podjetja.
Na območju urada za delo Slovenska Bistrica še ni registrirano nobeno socialno
podjetje, izvajajo pa se socialno podjetniški projekti. Močno podporo razvoju socialnega podjetništva nudijo občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in
Makole predvsem pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje programov
javnega dela.
Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost,
spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Gre za uporabo podjetniških veščin, znanj in orodij pri reševanju
družbenih problemov. Glavni cilj te oblike
podjetništva je ustvarjanje novih delovnih
mest za ranljive skupine ljudi, ki imajo
manjše zaposlitvene priložnosti na trgu
dela. Socialno podjetje je tisto podjetje,
ki rešuje družbene probleme na podjetniški način, dobičke pa vlaga nazaj v
lastno dejavnost.
Osnovni namen te oblike podjetništva je
opravljanje tržne dejavnosti po posebnih
načelih socialnega podjetništva. Socialno
podjetništvo je priložnost za brezposelne
osebe kot tudi za društva, zadruge, družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) idr.,
skratka za podjetja, ki delujejo po načelih
socialnega podjetja.

Zakon o socialnem podjetništvu iz leta
2011 opredeljuje dva tipa socialnega
podjetja.
Socialno podjetje tipa a izvaja dejavnosti
iz Uredbe o opredelitvi dejavnosti socialnega podjetništva, trajno zaposluje najmanj enega delavca v prvem letu svojega
delovanja in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja. Osnovne značilnosti
socialnega podjetja tipa a so opravljanje
poslovne dejavnosti, ki so prepoznane kot
družbeno koristne: varovanje okolja, ekološka proizvodnja hrane, pravična trgovina, socialni turizem, proizvodnja energije
iz obnovljivih virov energije, mladinsko
delo, lokalna samooskrba s hrano idr.
Tip b socialnih podjetij pa so podjetja, ki
lahko opravljajo katerokoli od poslovnih
dejavnosti, vendar svoj družbeno koristni
značaj upravičujejo z zaposlovanjem težje zaposljivih oseb, saj morajo zaposlovati
vsaj eno tretjino vseh zaposlenih v podjetju, ki sodijo v kategorijo ranljivih skupin
na trgu dela (mladi iskalci prve zaposli-

tve, starejši od 55 let, invalidi, dolgotrajno brezposelne osebe več kot 24 mesecev
idr).
Socialna podjetja prav tako poslujejo
tržno naravnano, saj morajo ob družbenih koristih, ki jih zagotavljajo s svojim
delovanjem, tudi dolgoročno stabilno
poslovati brez različnih državnih subvencij.

Za lažji začetek ustanavljanja
socialnih podjetij je priložnost koriščenje javnih del v
sklopu 2

Zavod RS za zaposlovanje v letu 2014
spodbuja razvoj socialnega podjetništva v
okviru javnih del – sklop 2, ki je namenjen
izvajanju razvojnih programov javnih del
za spodbujanje ustanavljanja in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa b za
trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz
ranljivih skupin. Razvojni programi socialnega podjetništva so izbrani z namenom
razvoja poslovne ideje, priprave poslovnega načrta in ustanovitve socialnega podjetja tipa b ali razvoja novih dejavnosti v
že ustanovljenih socialnih podjetjih tipa b.
Razvojni program socialnega podjetništva
se lahko izvaja največ dve leti na način, da
izvajalec odda ponudbo na vsakokratno
aktualno javno povabilo.
Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del je njihova
vpetost v lokalno skupnost ob načelni in
konkretni podpori občin. Ponudbo lahko oddate osebno ali po pošti v vložišče
centralne ali območne službe zavoda do
porabe vseh razpoložljivih sredstev najpozneje do 7. oktobra 2014 do 13. ure, ko
se izteče končni rok. Finančna sredstva
za javna dela – sklop 2 so še na razpolago, zato zainteresirani vabljeni k oddaji
ponudbe.
Na Uradu za delo Slovenska Bistrica se v
sodelovanju z Razvojno informacijskim
centrom v lokalnem okolju povezujemo
z različnimi ustanovami, in sicer z name-

AKTUALNO

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SOCIALNO PODJETNIŠKO IDEJO

Vsi, ki prepoznavate ključne probleme v svojem okolju in imate inovativno
in podjetno rešitev, se lahko do 1. septembra 2014 prijavite na natečaj za izbor najboljše socialno podjetniške ideje za ustanovitev socialnega podjetja na
Bistriškem, ki ga razpisuje Občina Slovenska Bistrica. Vloge je potrebno oddati osebno ali priporočeno po pošti na naslov Razvojno informacijski center
Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. Namen natečaja je
spodbuditi prebivalce občine Slovenska Bistrica, ki prepoznavajo potrebe okolja, da razvijejo podjetniško idejo in ustanovijo socialno podjetje. Najboljša
ideja bo nagrajena! Več informacij o natečaju: http://www.ric-sb.si/
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URAD ZA DELO, CENTER ZA SOCIALNO DELO

nom spodbujanja razvoja socialnega podjetništva. V ta namen je bil avgusta 2014
na uradu za delo v sodelovanju z Razvojno
informacijskim centrom Slovenska Bistrica organiziran tematski dan za bodoče socialne podjetnike.
Zainteresirana javnost je izvedela, kaj je

socialno podjetje in v čem se razlikuje
od običajnega podjetja, kateri so ukrepi
spodbujanja socialnega podjetništva, kaj o
socialnem podjetništvu predvideva Zakon
o socialnem podjetništvu in kaj je potrebno vedeti o računovodskem poslovanju v
socialnem podjetništvu. Udeležencem so

Do subvencije prehrane v
novem šolskem letu brez vloge
Valerija Kidrič, direktorica Centra za socialno delo Slovenska Bistrica
Pred novim šolskim letom staršem NE
bo potrebno oddati vlog za uveljavljanje subvencij malice in kosila. Šole bodo
upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali
državni štipendiji na podlagi izmenjave
podatkov med Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport ter ustrezno znižale višino položnice za malico oziroma kosilo.
Oddajanje vlog za subvencijo malice in
subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o
otroškem dodatku ali državni štipendiji
na dan 1. september 2014. Še vedno pa je
potrebna prijava na malico oziroma kosilo
v šoli. S 1. septembrom 2014 se bo začela
uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med
drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane.
Pred šolskim letom 2014/2015 staršem ne
bo potrebno oddati vlog za uveljavljanje
subvencij malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni
podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni
odločbi o otroškem dodatku ali državni
štipendiji.
Na podlagi novele lahko starši vložijo
vlogo za subvencijo malice in subvencijo
kosila pri centru za socialno delo samo v
primeru, če družina učenca ali dijaka na
dan 1. september 2014 ne bo razpolagala
z veljavno odločbo o otroškem dodatku
ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. september 2014,
ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. avgusta

2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh ni uveljavljala, svetujemo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo
za otroški dodatek ali državno štipendijo.
Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi
o otroškem dodatku ali državni štipendiji
na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico
oziroma kosilo.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno
štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena,
želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z
začetkom šolskega leta 2014/2015, mora
v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno
vlogo za subvencijo malice in subvencijo
kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem
centru za socialno delo.
Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil
na način, kakršen velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z
začetkom šolskega leta oziroma v primeru, ko je vloga vložena od vključno 1. septembra 2014 dalje, z dnem vložitve vloge
za subvencijo prehrane.
Višina subvencij malice in kosila ostaja
enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice in subvencije
kosila so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico/kosilo in
se redno izobražujejo. Novost je, da učencem, ki so nameščeni v rejniško družino,
pripada pravica do brezplačnega kosila.

Subvencija malice (pripada učencem in dijakom)
Subvencija malice oziroma brezplačna
malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico
in pri katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 odstotkov neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji.
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se predstavili tudi socialni podjetniki iz
okolice kot primeri dobrih praks in spregovorili o svojih izkušnjah v socialnem
podjetništvu.
Skupaj z vami želimo ustvarjati boljše
pogoje na trgu dela v našem lokalnem
okolju!
Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija malice pripada tistim dijakom,
ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
malico in pri katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi
o otroškem dodatku ali državni štipendiji,
znaša:
•do 42 odstotkov neto povprečne plače
v Republiki Sloveniji: v tem primeru pripada polna subvencija malice oziroma
brezplačna malica;
•nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji: v tem primeru
pripada subvencija malice v višini 70 odstotkov cene malice;
•nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji: v tem primeru
pripada subvencija malice v višini 40 odstotkov cene malice.
Do polne subvencije oziroma brezplačne
malice so upravičeni:
•učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;
•učenci in dijaki, ki so prosilci za azil;
•učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo
izven zavoda.

Subvencija kosila (pripada samo
učencem)

Subvencija kosila pripada učencem, ki se
redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri
katerih povprečni mesečni dohodek na
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 18 odstotkov neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Učencem pripada polna subvencija za kosilo oziroma brezplačno kosilo. Do polne
subvencije oziroma brezplačnega kosila
so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so
nameščeni v rejniško družino na podlagi
odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Foto: L. A. Z.
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Gostovanje
na Murterju
Jana Jeglič, RIC
Otok Murter. Pravijo mu tudi vrata
Kornatov. Zaradi svojega položaja nahaja se med Zadrom in Šibenikom -,
povezanosti s kopnim, lepih peščenih
plaž, čistega morja, bližine drugih otokov
in nacionalnih parkov, kot so Kornati in
Krka, kulinaričnih specialitet, gostoljubja
domačinov, ohranjene kulturne dediščine
in sledi prednikov, ki se zrcalijo skozi
antične ruševine, številnih dreves oljk in
figovcev ter vonja po borovcih je otok že
nekaj časa nepogrešljiv izbor in idealno
mesto za dopustovanje in počitnice.
Toliko bolj, če ste navdušeni nad starim
ljudskim izročilom in zgodbami. Ena
takšnih namreč predstavlja Murter kot
gusarsko pribežališče. Iz gusarskih časov
zato najbrž izvira tudi malce strašljivo ime
– Isola del morte.
Res, da je tudi v nas veliko raziskovalnega
in pustolovskega duha, vendar smo
Murter tokrat obiskali z drugačnim
namenom. Minuli teden se je skoraj
30-članska delegacija iz Slovenske Bistrice
odpravila na delovni obisk v občini
Murter in Tisno. Namen obiska, ki je
potekal na pobudo bistriškega gostinskega
delavca Mirka Kukoviča - Kukija, v
organizaciji Medobčinske turistične
zveze (MTZ) Slovenska Bistrica in pod
pokroviteljstvom
Občine
Slovenska
Bistrica, je bila vzpostavitev prijateljskih
vezi z obema občinama ter organizacijami
in društvi iz obeh občin gostiteljic, hkrati
pa tudi priložnost za promocijo bistriške
občine, tako med domačini kot tudi

Murter (foto: Tomaž Ajd)

Tisno (foto: L. A. Z.)

turisti, ki jih je v teh dneh v Dalmaciji še
posebej veliko.
Najprej so nas v mestni knjižnici, eni
najstarejših na Jadranu, sprejeli načelnik
Občine Murter, Ivan Božikov, s sodelavci
in direktor Turistične zveze Murter,
Šime Ježina. Po uvodnih srečanjih in
predstavitvah, ki so potekala čez dan in
na katerih smo že lahko določili okvire
in prve temelje bodočega sodelovanja
med posameznimi organizacijami na
turističnem,
športnem,
kulturnem,
gospodarskem in drugih področjih, je
sledil še večerni del.
Na osrednjem murterskem trgu je tokrat
(namesto po morskih ribah »z gradele«)
zadišalo po dobrotah izpod Pohorja, s
katerimi so nas še pred odhodom oskrbele
članice Društva kmetic Slovenska Bistrica.
Domači kruh, zaseka, pohorska bunka,
domače klobase, potica in okusen sadni
kruh so obiskovalcem naših stojnic tako
teknili, da so bili pladnji z obloženimi
kruhki v trenutku prazni. Zgodba se je nato
ponovila pri pohorskem piskru, ki ga je kar
pred radovednimi obiskovalci skuhal Božo
Juhart - Jakec. Spoznavali in okušali so
lahko tudi izvrstna vina, ki jih pridelujejo
bistriški vinogradniki, za kar je poskrbelo
Vinogradništvo Vehovar, ki je hkrati tudi
član Konzorcija Ritoznojčan. No, in prav
»špricer«, pripravljen z ritoznojčanom,
je ob okusni hrani vse zelo navdušil. Še
posebej, ko so se seznanili s pomenom
imena vina. Predstavitev na stojnicah

smo zaokrožili z bogatim promocijskim
gradivom, s pomočjo katerega se bodo
obiskovalci lahko seznanili tudi z ostalimi
turističnimi zanimivostmi in danostmi
naše občine.
Seveda pa so za piko na i prvega
bistriškega večera na Murterju in za
pravo vzdušje tudi tokrat poskrbeli Anja,
Robi, Dejan, Rok, Grega, Stana in David,
člani glasbene skupine Jebe'la cesta, ki
so s svojimi pesmimi in koncertom tako
navdušili obiskovalce Murterja, da so se
nam mnogi naslednji dan pridružili na
ponovitvi večera, ki je potekal v sosednji
občini Tisno. Tako so glasbeniki tudi
tokrat dokazali, da so, ob športnikih,
prav kulturniki lahko osrednji promotorji
nekega kraja. In Jebe'li cesti je prav to
v obeh večerih tudi uspelo. Za malce
dalmatinskega vzdušja med pavzo je z
imitiranjem pevca Mladena Grdovića
poskrbel polfinalist slovenske oddaje
Slovenija ima talent, Luka Šuntner iz Zreč.
Koncert Jebe'le ceste, ki je na prizorišče
privabila številne obiskovalce, se je končal
v poznih nočnih urah, pred spanjem pa
nas je čakala še obvezna analiza prvega
predstavitvenega dne, tako da je bila noč
kar prekratka za prepotrebni počitek.
Naslednji dan smo se preselili v sosednjo
občino Tisno. Najprej smo se srečali s
predstavniki različnih organizacij in
drug drugega seznanili z različnimi
področji in dejavnostjo, ki jo opravljamo.
Sprejeli so nas v prostorih tamkajšnjega
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gasilskega doma. Sicer pa so bili prav
gasilci tisti, ki so že sklenili dogovore o
bodočem sodelovanju. Društvo v Tisnem
deluje že več kot 30 let in ima izkušnje z
različnimi oblikami reševanja, tako da se
bodo lahko društva med seboj seznanjala
z njimi, člani PGD Pragersko pa bodo
lahko med drugim pridobivali izkušnje
tudi v podvodnem reševanju. Gasilsko
društvo, ki deluje v mestu Murter, pa je
bilo ustanovljeno šele pred nekaj leti, zato
jim bodo zagotovo za zgled naši izkušeni
»90-letniki« in hkrati gasilski olimpijski
prvaki – gasilci PGD Šmartno na Pohorju.
Sicer pa je delovanje gasilskih društev na
Bistriškem obširneje predstavil poveljnik
Civilne zaščite Slovenska Bistrica Branko
Hojnik.
Po uvodnih srečanjih drugega dne našega
obiska v Dalmaciji smo se odpravili na
spoznavanje otoka na nekoliko drugačen
način. Načelnik občine Murter Ivan
Božikov nas je povabil na plovbo okoli
otoka. Naš gostitelj in turistični vodnik
je bil tokrat jezeranski župnik don Tuna
Jozić, ki nam je predstavil sakralne

Cerkev sv. Nikolaja (foto: L. A. Z.)

spomenike. Še posebej zanimiva je bila
cerkvica sv. Nikolaja, zavetnika pomorcev,
iz 15. stoletja, katere posebnost je, da je
zgrajena na »živi skali«. Don Tuna nas
je ves dan spravljal v dobro voljo tudi s
svojo hudomušnostjo in domislicami in
nam zaupal tudi, kje ležijo najlepše plaže
na Murterju. No, in eno takšnih, na drugi
strani otoka, kjer se odpre pogled na ves
kornatski arhipelag, smo obiskali tudi
mi, zaplavali v čistem morju, poskusili
okusne ribe, nato pa na obali še zapeli
ob zvokih tokrat »izštekane« Jebe'le
ceste. Jasno, da nas je zelo hitro prevzelo
dopustniško razpoloženje in kar nismo se
mogli odpraviti nazaj na ladjo in večernim
obveznostim naproti. Bistriški večer s
celotno predstavitvijo in koncertom smo
namreč ponovili tudi v Tisnem in tam
srečali celo nekaj Bistričanov, ki v teh
dneh dopustujejo v Dalmaciji.
Naš delovni obisk smo zaključili
naslednje jutro z ogledom velike sodobno
opremljene športne dvorane, s
katero se lahko pohvalijo v mestu
Murter. Kdo ve, morda pa bo že
kmalu postala prostor za priprave
tudi naših športnikov …
Prvih »Bistriških dni« na Murterju,
kjer smo predstavili svojo dejavnost
in so potekali od 16. do 18. julija,
smo se udeležili predstavniki
različnih organizacij, na stojnicah
in s pomočjo promocijskega
gradiva pa je bila predstavljena
tudi dejavnost nekaterih drugih
organizacij, in sicer: MTZ Slovenska
Bistrica, Razvojno informacijskega
centra in TIC Slovenska Bistrica,
Občine Slovenska Bistrica, Športne
zveza Slovenska Bistrica, Referata
za zaščito in reševanje Slovenska
Bistrica, PGD Šmartno na Pohorju
s člani gasilske olimpijske ekipe,
PGD
Pragersko,
Planinskega

StranStran
15 15
društva Pohorje Zgornja Polskava,
predstavili so se predstavniki turističnega
gospodarstva (RTC Jakec Trije kralji,
Gostišče Golob, Vinogradništvo Vehovar,
Konzorcij Ritoznojčan), KTV Slovenska
Bistrica, Zavoda za šport Slovenska
Bistrica, Zavoda za kulturo Slovenska
Bistrica, Območne obrtno-podjetniške
zbornice Slovenska Bistrica in Društva
kmetic Slovenska Bistrica.
Vsi udeleženci smo se strinjali, da je
bila z našim obiskom in predstavitvami
opravljena zares odlična promocija
Slovenske Bistrice ter da so bili sklenjeni
številni dogovori o sodelovanju in možnih
bodočih skupnih projektih, hkrati pa
že sedaj z veseljem pričakujemo naše
naslednje srečanje, ki bo potekalo v
Slovenski Bistrici, ko nam bodo svoj obisk
vrnili naši tokratni gostitelji.
Za možnost organizacije in izvedbe
tega predstavitvenega projekta se še
posebej zahvaljujemo vsem, ki so nam
to omogočili; to so bili: župan Občine
Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, v. d.
direktorice RIC mag. Monika Kirbiš Rojs,
načelnik Občine Murter Ivan Božikov,
podpredsednik Občine Tisno Miljenko
Meštrov, direktor Turistične zveze
Murter Šime Ježina, direktor Turistične
zveze Tisno Filip Henjak, predsednik
MTZ Slovenska Bistrica Leopold Turk
ter predvsem pobudnik »Bistriških dni«
na Murterju Mirko Kukovič - Kuki, ki
je povezal in vzpostavil prve stike med
Murterjem in Slovensko Bistrico. Hvala
tudi vsem ostalim z Murterja, Tisna
in Slovenske Bistrice, ki so kakorkoli
sodelovali pri pripravah in izvedbi.
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OBČINA PO MERI INVALIDOV

Društvo invalidov
Slovenska Bistrica
Irena Jereb

Društvo invalidov Slovenska Bistrica je
eno izmed 69 društev delovnih invalidov
Slovenije, ki so združena v Zvezo delovnih
invalidov Slovenije (ZDIS). Organizacija
in vsi akti društva so skladni s predpisi
ZDIS. Slednja daje tudi sprotna navodila
pri morebitnih spremembah in nadzira
delovanje društva.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1977.
Ima 705 članov z odločbo ZPIZ in 177 s
potrdilom specialista. Po številu članov
je eno izmed večjih društev, vključenih v
Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki šteje nekaj manj kot 38.000 invalidov z odločbo ZPIZ.
Društvo deluje na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in
Makole. Tako veliko področje obvladuje s
pomočjo poverjenikov, ki so: za območje
Oplotnice Stanko Polanec; Poljčan z okolico Marija Bogataj in Vinko Čelan; Makol
Dragica Kešpert; Zgornje Polskave Ludvik
Frešer; Spodnje Polskave in Pragerskega
Slavko Zagajšek; Slovenske Bistrice Agica
Nemec, Nada Martini, Nežika Vajdič in
Jože Leskovar; Visol Tinka Lešnik; Tinja
Štefanija Gracej in Šmartnega na Pohorju
Vinko Pek ter Impola Božo Lenošek.
Predsednik društva je Stanko Polanec, tajnica pa Ivana Holcer.

www.slovenska-bistrica.si

Prostori društva so na Leskovarjevi ulici
10 v Slovenski Bistrici.
Društvo je pobrateno z Društvom invalidov Slovenske Konjice, s člani katerega se
člani bistriškega invalidskega društva vsako leto srečajo na Rogli ali pri Treh kraljih.
Društvo deluje z namenom invalidom
olajšati vsakdanje življenje in jim pomagati premagovati psihične in fizične ovire ter
posameznikom vrniti samozavest, dostojanstvo in samostojnost.
Uresničevanje teh ciljev je ZDIS razdelil v osem programov, ki dajejo smernice
za lažje uresničevanje začrtanih poti. Ti
programi so: preprečevanje in blaženje
socialnih in psihičnih posledic invalidnosti; zagotavljanje zagovorništva; informativna dejavnost; usposabljanje za aktivno
življenje in delo; programi za ohranjanje
zdravja in drugi rehabilitacijski programi;
rekreacija in šport; dnevni centri in klubi
ter kulturna dejavnost.
Programi delovanja se izpolnjujejo in prilagajajo financerjem društva, ki so Fundacija invalidskih humanitarnih organizacij
(FIHO), občine Slovenska Bistrica, Poljčane in Oplotnica ter ZDIS z dotacijami,
društvo pa se financira še z donacijami
dohodnine in članarino.
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Aktivnosti društva

Rehabilitacija in skrb za zdravje
• Letovanje v kapacitetah ZDIS
Glede na število uporabnikov dobi društvo določeno število terminov za letovanje invalidov in njihovih družinskih
članov v apartmajih zdravilišč ali kopališč
v Čatežu, Izoli na Ptuju, v Radencih, Rogaški Slatini in Fiesi. Z napotnico lahko
invalidi dobijo brezplačne vstopnice za
kopanje v izbranem zdravilišču.
•
Posebni rehabilitacijski programi
v zdrAviliščih Topolšica, Laško, Zreče in
Dolenjske Toplice Invalidi in po potrebi
tudi njihovi spremljevalci so nameščeni v
dvoposteljnih sobah in so deležni popolne
hotelske oskrbe z obiskom pri zdravniku, ki jim predpiše terapije. Za koriščenje
rehabilitacijskega programa morajo biti
izpolnjeni dodatni kriteriji, pravico do
njega pa imajo: delovni invalidi, zaposleni
ali brezposelni, ki niso starejši od 65 let;
zaposlene in brezposelne osebe s telesno
okvaro; delovni invalidi in osebe s telesno okvaro, ki imajo dodatek za pomoč
in postrežbo, lahko s spremljevalcem; v
Dobrni smejo rehabilitacijski program
koristiti le onkološke bolnice.
Druženje
• Druženje ob športni aktivnosti
Kljub zdravstvenim težavam je veliko invalidov športno aktivnih. Skozi leto pridno trenirajo in se udeležujejo tekmovanj,
ki jih razpisuje ZDIS za udeležence iz cele
Slovenije, in sicer v šahu, streljanju, smučanju, pikadu, namiznem tenisu in ribolovu. Predsednik športne sekcije je Peter
Satler.
• Ročna dela
V prostorih društva že nekaj časa uspešno deluje delavnica rokodelska delavnica
»Pridne roke«. Vodi jo mentorica Nežika
Satler. Druženja so vsak teden, na delavnicah pa ustvarijo zanimive in uporabne
izdelke. Z njimi sodelujejo na razstavah, ki
jih v okviru ZDIS organizirajo vsa društva
v Sloveniji.
• Izleti
Društvo po programu v obliki izletov organizira izobraževalne in kopalne dneve.
Hkrati spoznavamo lepote Slovenje in njene bližnje okolice, si ogledamo izdelavo
izdelkov domače obrti in sakralne objekte.
Kopalni dnevi popeljejo udeležence na
kopanje en dan na morje in en dan v zdravilišče. menjeno rehabilitacijo in skrb za
zdravje dopolnjujemo še: z merjenji krvnega tlaka in sladkorja v krvi, ki je za člane društva brezplačno, vsak mesec pa jih v
prostorih društva izvaja višja medicinska
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sestra Jelka Gal; s socialno službo, katere predsednica je Nežika Satler, ki sproti
preverja socialno stanje članov in sodeluje
z zunanjimi sodelavci; s predavanji zunanjih predavateljev za vse člane društva z
namenom prepoznavanja zdravstvene ali
socialne stiske in kako poiskati pomoč.
Izobraževanja
Izobraževanja, ki jih ponuja ZDIS, se odvijajo celo leto in se jih udeležujejo aktivni uporabniki društva. Izobraževanja
so naslednja: dvodnevno izobraževanje
za zaposlene ali nezapos lene invalide;
dvodnevno izobraževanje za prostovoljce,
ki delajo v društvih; petdnevno izobraževanje splošnih smeri (izdelovanje izdelkov
iz gline, ličja, lesa, obrezovanje drevja, slikanje na steklo ali svilo, zdravilna zelišča
idr.); letna informativna izobraževanja za
pripravo načrtov in za poročila o porablje-

DRUŠTVA
nih sredstvih.
Cilji društva
Leta 2013 je bil prvi sestanek sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica, na katerem so se predstavniki vseh invalidskih
društev v občini (slepih in slabovidnih, OŠ
Minke Namestnik - Sonje, zavoda Polž)
dogovorili o aktivnostih projekta »Občina po meri invalidov«. Ta projekt je ZDIS
oblikovala z namenom, da bi spodbudila
lokalne skupnosti k načrtom in trajnim
aktivnostim za doseganje večje kakovosti
življenja invalidov v njihovem okolju.
Po pravilniku ZDIS lahko listino dobi občina, ki izpolnjuje naslednje kriterije:
-da sta župan in občinski svet sprejela odločitev o pripravi analize o položaju invalidov v občini glede na standardno pravilo
OZN o izenačevanju možnosti invalidov;
-da je župan sprejel odgovornost za izved-
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bo projekta;
-da je posebna delovna skupina analizirala položaj invalidov v občini in na osnovi te analize na občinskem svetu sprejela
konkreten akcijski načrt.
Projekt bo zagotavljal:
-dovolj parkirnih mest za invalide, ki morajo biti pravilno označena;
-robniki na prehodih za pešce in poteh
morajo biti oblikovani tako, da ne delajo
težav invalidom pri hoji in vožnji z invalidskimi vozički;
-semaforji morajo biti zvokovno opremljeni;
-omogočen mora biti dostop vsem invalidom v vse javne prostore (ambulante, šole,
knjižnice itd.).
Listino »občina po meri invalidov« podeljuje ZDIS vsako leto ob mednarodnem
dnevu invalidov, to je 3. decembra.

Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica praznuje
90 let svojega ustvarjalnega in plodnega dela

Od začetka delovanja leta 1924 pa do danes je vtisnilo globok pečat v družbeno
življenje na občinski, regijski in zvezni
ravni, ki so ga krojili aktivni članice in
člani društva. Ti so s prostovoljnim in nesebičnim delom pripomogli k temu, da je
društvo danes razvojno na visoki ravni.
Pred petimi leti oziroma odkar sem prevzel vodenje društva in do danes smo uspeli v svoje vrste pritegniti nove člane. Tako
danes društvo šteje 106 članov, med njimi
je tudi deset čebelark, ki nas ob priložnostih, kljub svojemu delu doma in pri čebelah, razveseljujejo in razvajajo z dobrotami, narejenimi iz medu.
Z društvom aktivno sodeluje tudi likovna
sekcija, ki ustvarja likovne izdelke s čebelarskimi motivi.
V petletnem obdobju je društvo zaključilo
tri velike projekte, in sicer:

-izgradnjo ograje okoli čebelarskega centra v dolžini 302 metra,
-pridobitev 20 društvenih čebeljih družin
in oživitev vzrejne postaje ter
-izgradnjo čebelarske učne poti medovitih
rastlin v dolžini 260 metrov.
Za četrti projekt, izgradnja čebelarskega centra, ki je v teku in za katerega smo
pridobili že vso projektno dokumentacijo,
pa društvo pričakuje širšo podporo lokalne skupnosti in pristojnih ustanov. Kljub
velikemu projektu in trenutni gospodarski
krizi bistriški čebelarji optimistično zremo v prihodnost, zavedajoč se, da je pridobitev primernih društvenih prostorov
za predavanja in delavnice nujna.
V društvu si ves čas prizadevamo za njegovo pomladitev, zato v svoje vrste nenehno vabimo mlade čebelarje in jih navdušujemo nad čebelarstvom, saj se globoko

zavedamo, da je »društvo brez mladine
kakor drevo brez korenin«.
V počastitev praznovanja 90-letnice delovanja Čebelarskega društva Slovenska
Bistrica se bodo odvijale naslednje prireditve:
• 5. september, Čebelarski center Slovenska Bistrica na Zgornji Bistrici:
-od 9. do 15. ure organizirano vodenje
otrok in odraslih po čebelarski učni poti,
degustacija medenih izdelkov, razstava
likovnih del likovne sekcije, skromna pogostitev;
-ob 13. uri predaja čebelarskih panjev, ki
so jih donirali donatorji.
• 6. september, Bistriški grad:
-od 14. do 17. ure predstavitev čebelarjev na stojnicah pred vhodom na grajsko
dvorišče; razstava likovnih in literarnih
prispevkov otrok, razstava likovnih del likovne sekcije na grajskem dvorišču;
-ob 17. uri osredja slovesnost v počastitev
praznovanja 90-letnice delovanja Čebelarskega društva Slovenska Bistrica v Viteški
dvorani, po prireditvi skromna pogostitev
na grajskem dvorišču.
Spoštovane občanke, občani, mladina in
vsi simpatizerji čebelarstva, vljudno vas
vabimo na dvodnevne prireditve, s katerimi bomo počastili 90 let delovanja ČD
Slovenska Bistrica. Veseli bomo, če si boste vzeli čas in nas obiskali ter s tem izrazili
podporo ČD Slovenska Bistrica.
Maksimiljan Prah
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Letošnje Podobe v objemu gozdov Pohorja

Podobe bistriških domačij
v Šmartnem na Pohorju
Letos bo tradicionalna prireditev Podobe bistriških
domačij, ki se seli iz kraja v
kraj, v Šmartnem na Pohorju. Organizatorji obljubljajo
pestro dogajanje z več kot
50 dogodki.
Glede na odlično lego občine Slovenska
Bistrica in bogastvo gozdov, ki jih ima-

mo v naših krajih, je letošnja osrednja
tema Gozd in gozdarstvo kot priložnost za
prihodnost. Med 29. in 31. avgustom bo
v Šmartnem na Pohorju pri osnovni šoli
glavni prireditveni prostor, kjer se za prvi
dan prireditve napovedujejo oglašanja v
živo na Radiu Maribor, odprtje razstav
izdelkov učencev domače osnovne šole in
Lesarske šole Maribor. Isti dan bo v Spodnjem Prebukovju v zeliščnem vrtu potekala delavnica o zeliščih, dan bo zaključen
s prireditvijo Noč podob.
Izpostaviti velja problemsko
konferenco
z
naslovom Gozd
in gozdarstvo
kot priložnost
za prihodnost,
ki bo v soboto. Prav pri tej
temi pričakujejo v Šmartnem
vidne sogovornike z državne
ravni. V soboto, 30. avgusta,
bodo namenu
predali tudi največjo zasebno

naložbo v kraju, kotlovnico na lesno biomaso z daljinskim ogrevanjem, in novo
pridobitev domačega PGD, avtomobil za
gozdne požare. Večer bo sklenila Zreška
pomlad. Nedelja bo v znamenju tradicionalnega srečanja turističnih društev, ki se
bodo pomerila v šaljivih, temi primernih
igrah. V soboto in nedeljo si bo moč ogledati tudi različne prikaze starih običajev
in kulinarično razstavo ter kupiti dobrote
na kmečki tržnici.
»S to prireditvijo želimo Šmartno na Pohorju z okolico predstaviti kot kraj doživetij in ne le kot tranzitno turistično točko,« je o prireditvi povedal predsednik KS
Šmartno na Pohorju Modest Motaln. Po
njegovih besedah so v kraju združili vse
pomembne organizacije, ki se že dalj časa
s svojimi aktivnostmi trudijo obiskovalcem ponuditi zanimiva doživetja na prireditvi. Sicer pa letošnjo prireditev pripravljajo Občina Slovenska Bistrica, Krajevna
skupnost Šmartno na Pohorju in Turistično društvo Jelka v sodelovanju z vsemi
društvi iz kraja in okolice, RIC Slovenska
Bistrica, Medobčinsko turistično zvezo
Slovenska Bistrica in KGZ Ptuj – Kmetijsko svetovalno službo Slovenska Bistrica
ter z Zavodom za gozdove Slovenije.
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Vili Stegne, sekretar
Športne zveze
Slovenska Bistrica

Tomaž Ajd

Foto: Tomaž Ajd

Vse življenje ste povezani s športom, še
posebej vam je pri srcu odbojka. Zanimivo je, da ste jo začeli igrati, šele ko ste
služili vojaški rok v bivši JLA. Kdo in
kako vas je navdušil za to športno panogo?
Ko sem bil pri vojakih v Skopju, je bila izmed dodatnih dejavnosti v ospredju prav
odbojka. Poleg tega so bili v ekipi nekateri
odlični odbojkarji iz Slovenske Bistrice in
z Raven na Koroškem. Tako kot pri drugih stvareh smo se našli tudi pri odbojki.
Sprva sem samo podajal, ker drugih veščin niti nisem obvladal. Odbojko smo
igrali prav vsak dan in ker sem bil dovolj
spreten, sem hitro napredoval. Doma sem
se nato priključil ekipi iz Slovenske Bistrice.
Kot najmlajši član ste prevzeli tudi vo-

denje OK Impol, ki je bil v precejšnji
krizi. V občini sta delovala še dva kluba, na Črešnjevcu in Zgornji Polskavi.
Rivalstvo med temi tremi klubi je bilo
izjemno, zato je bila vaša ideja o njihovi
združitvi še toliko bolj nenavadna.
Takrat je nekoliko izstopala ekipa z Zgornje Polskave, ki je izpadla iz prve slovenske lige. Črešnjevec je tekmoval v ligi nižje, oba kluba pa sta bila kadrovsko šibka.
K združitvi so pripomogli tudi Portoroški
sklepi. Ti so predvidevali, da bi na enem
območju ali v eni občini ustanovili eno
ekipo, ki bi mlade igralce pridobivala s
celotnega območja. Zaradi velike tekmovalnosti med temi klubi združitev ni bila
enostavna. Kljub temu smo na koncu to
uresničili, saj smo se med sabo dobro poznali.
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Klubu ste takrat nadeli ime Granit, vendar pa ne po znanem podjetju.
Tudi to ni bila lahka odločitev; bilo je precej dogovarjanja. Poimenovanje po Polskavi in Črešnjevcu bi bilo preveč lokalno, če pa bi se imenovali Bistrica, bi bilo
nezadovoljstvo še večje. Zato smo izbrali
nevtralno ime. Granit je znan pohorski
kamen, simbol trdnosti. Dejali smo, da bo
ekipa tako tudi bolj trdna, enotna. Še isto
leto smo nato uspešno zaključili kvalifikacije za prvo ligo.
V klubu ste nato vse do leta 1993 opravljali različne naloge.
Bil sem sekretar, po potrebi tudi trener.
Največ sem pomagal pri vzgoji mladih,
treniral sem mlajše ekipe. Ker takrat trenerji – bili so sicer strokovnjaki – niso
imeli zahtevanih licenc, sam pa sem jo
imel, sem večkrat uradno vodil tudi člansko ekipo. Poleg tega sem igralce vozil na
tekme, v ta namen sem uničil dva svoja
avta. Skratka, v klubu sem bil skupaj s svojim prijateljem Ladom Tomšičem deklica
za vse. Lado je po vodenju članske ekipe
večkrat prevzel še treninge mlajših selekcij
in ženske ekipe.
Od združitve pa vse do danes je klub igral v prvi ali drugi slovenski ligi. Kako
gledate na trenutno stanje bistriške odbojke?
Stanje je stabilno. Ker obiskujem vse tekme, vidim, da je poudarek na mladih. V
zadnjih letih člansko ekipo sestavljajo
predvsem igralci iz domačega okolja. Zato
menim, da bo klub, če bo seveda dovolj
denarja - v teh časih je zelo težko pridobiti
sponzorje -, v prihodnjih letih nemoteno
igral v drugi ali prvi državni ligi.
Športno zvezo v Slovenski Bistrici so ustanovili v 60. letih prejšnjega stoletja na
pobudo Borisa Juraka, leta 1974 pa so
jo ob ustanovitvi Samoupravne telesno
- kulturne skupnosti ukinili. Kako ste
pravzaprav postali sekretar STKS ?
Že nekaj časa sem deloval v športu, zato
so se verjetno odločili zame. Vabila sem
se zelo razveselil in ga tudi sprejel. Takrat
sem služboval na OŠ Minke Namestnik
- Sonje, bil je mesec april, kot vemo, pa
šolsko leto traja do junija. Zato sem dva
meseca in pol delal kar v dveh službah, dopoldne na šoli, popoldne pa v STKS.
Potrebno je povedati, da ste sprva delovali v nemogočih prostorskih razmerah.
Prostore smo imeli v bistriškem gradu, v
manjšem prostoru, ki ni bil ogrevan. Na
začetku sploh nismo imeli telefona in pisalnega stroja. Zato smo administrativne
zadeve urejali povsod, kjer je bilo možno.
V grad sem se pozneje vrnil skupaj s Sta-
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netom Gradišnikom.
Na vašo pobudo ste Športno zvezo Slovenska Bistrica ponovno ustanovili leta
1976. Vanjo se je vključilo kar 45 klubov.
Kakšni so bili začetki?
Samoupravna telesno-kulturna skupnost
pravzaprav ni bila izvajalska, operativna
organizacija. Predvsem je skrbela za zagotavljanje finančnih sredstev. Na pobudo
klubov in ostalih športnih delavcev smo
podali idejo, da ponovno ustanovimo
športno zvezo. Že na začetku je bilo vanjo vključenih 45 klubov. Zagotovo je bila
ena močnejših športnih zvez v Sloveniji. V
takšni obliki, kot je bila organizirana leta
1976, deluje še danes.
Še posebej ste ponosni, da ste bili eni izmed prvih, ki ste začeli s šolo smučanja
in plavanja za otroke.
Šlo je za projekt, s katerim smo se zavzemali, da bi do konca osnovne šole vsi otroci postali plavalci. Poleg tega smo želeli,
ker smo smučarski narod, da bi večina
učencev znala smučati. Akcijo, ki jo je
podpiralo Združenje športnih zvez Slovenije, smo resnično začeli uresničevati med
prvimi. Plavanje za učence tretjih razredov smo izvajali v mariborskem Pristanu,
smučanje pa na Arehu. Projekt smo izvajali več kot deset let, vsako leto je v njem
sodelovalo okoli 900 otrok. Poleg tega
smo za vrtce organizirali plavalne tečaje za
Ptuju in smučarske na »Ajdovem kuglu«.
Pod vašo taktirko so nato zaživele številne občinske in tudi medobčinske lige.
Nekatere so imele zares zavidljivo članstvo.
Ena izmed prvih je bila liga v odbojki.
Najboljši odbojkarji so igrali za prvo ekipo, ostali so tekmovali v občinski ligi, v
kateri je že na začetku sodelovalo deset
ekip. Pozneje smo formirali medobčinsko
ligo, v kateri so igrale tudi ekipe iz Rač,
Hoč, Maribora in celo Lenarta. Zelo hitro
smo ustanovili in vodili rokometno ligo,
v njej so tekmovale tudi ekipe iz drugih
okolij, med drugim iz Maribora, Miklavža
in Kamnice. Moram poudariti, da sta bili
bistriški ekipi zelo uspešni, saj sta redno
osvajali prvo mesto. Vendar pa rokomet
v občini ni bil uvrščen med prednostne
športne panoge, zato ni prišlo do združitve obeh bistriških ekip in nastopanja v
višji ligi. Potem ko smo po vseh krajevnih
skupnostih zgradili asfaltna igrišča, je velik razcvet doživela tudi liga malega nogometa. Zanimanje je bilo izjemno, imeli
smo A in B ligo, skupaj je sodelovalo kar
16 moštev. Poleg tega smo organizirali še
ligi v košarki in kegljanju. Zanimivo je, da
je kegljaška liga nemoteno potekala tudi
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takrat, ko v Slovenski Bistrici ni bilo kegljišča, izvedli smo jo namreč v Slovenskih
Konjicah.
Tudi sedaj rekreaciji namenjate osrednjo pozornost. Vendar pa v teh časih
ljudi ni lahko privabiti v organizirano,
množično vadbo. Zakaj?
To je tudi zame veliko vprašanje. Poskušamo oživiti raznorazne oblike tekmovanj,
vendar pa se mladi neradi vključujejo v rekreacijo. Ni pravega interesa. Ne vem, ne
poznam pravega odgovora. Vem samo, da
mladi radi sedijo doma pred računalniki
in da imajo veliko šolskih obveznosti.
Ravno v ta namen ste letos v sodelovanju
z Društvom za promocijo zdravja Impol
izvedli 1. športni vikend. Ste zadovoljni
s prvim odzivom občanov?
Namen tega vikenda je, da bi različna
tekmovanja združili v krajšem terminu,
v roku treh dni. S prvo prireditvijo smo
zadovoljni, saj so udeleženci sodelovali
v 13 različnih panogah. Tudi udeležba je
bila dokaj dobra, razmišljamo pa, da bi
naslednji športni vikend organizirali v poznejšem terminu, in sicer takrat, ko udeleženci nimajo drugih obveznosti, torej po
končanih ostalih tekmovanjih. Poleg tega
bi eno prireditev pripravili spomladi, drugo pa jeseni.
Zagotovo ste ponosni tudi na prireditev
Športnik leta občine Slovenska Bistrica,
ki jo neprekinjeno organizirate od leta
1981.
Najboljše športnike so izbirali že pred
tem letom, vendar pa ne na takšen način.
Menim, da je prav, da enkrat na leto vse
športnike, ki v športu nekaj pomenijo in
nekaj dosežejo, zberemo na enem mestu
in se jim zahvalimo. Posebno pozornost
namenjamo mladim. Priznanja, ki jih

OK Granit (Foto: Foto Studio Brbre)
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prejmejo, so namreč velika spodbuda za
njihovo nadaljnje športno delovanje. Pri
tem nismo skopuhi, raje nagradimo več
mladih športnikov kot manj. Naj še omenim, da smo sprva osem let podeljevali
tudi Bloudkova priznanja. Podeljevali smo
jih tistim, ki so od 15 do 30 let delovali v
športu. Miroslav Lešnik in Božo Strnad
sta priznanji prejela za 50-letno udejstvovanje v športu.
Vseskozi ste dobro sodelovali z vodstvom občine. Tudi danes ni nič drugače.
Večkrat radi poudarite, da je pri pogajanjih najbolj pomembno strpno dogovarjanje.
To pa vsekakor. Z vsemi sem našel primeren kontakt za sodelovanje. Glede na razmere smo vedno dobili tolikšen del občinske pogače, ki je bil maksimalno možen.
Kaj več bi že bilo težko.
Do velike spremembe je prišlo tudi leta
1998, ko je bil ustanovljen Zavod za
šport Slovenska Bistrica. Zaradi tega je
bilo sprva kar nekaj negodovanja.
Največ pripomb so imeli klubi. Jasno je, da
so zaradi ustanovitve zavoda nastali stroški, tako so klubi posledično izgubili del
denarja za svoje dejavnosti. Skupaj z mano
nas je zaposlitev dobilo osem, prej smo
bili zaposleni samo trije. Zavod za šport
je bil ustanovljen z namenom, da upravlja
z objekti, ki so v lasti občine. Zato je bilo
tudi zaradi novogradenj in obnov športnih objektov za športne dejavnosti manj
denarja. V zadnjih letih so zadeve bolje
urejene. Sredstva, ki jih na občinskem razpisu pridobijo klubi za vadbo v objektih,
namreč sedaj neposredno nakažejo zavodu kot upravljavcu. Tudi sicer z zavodom
zelo dobro sodelujemo. Tako tudi urna
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postavka za uro vadbe ni pretirano visoka.
Dva mandata ste bili tudi član skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije, en
mandat pa tudi član komisije za nagrade
in priznanja v naši krovni športni organizaciji.
Poleg Leona Kremžarja sem osem let zastopal mariborsko-ptujsko regijo, ki je
vključevala kar 12 občin. To je tudi dokaz,
da so v Olimpijskem komiteju opazili, da v
Slovenski Bistrici delamo dobro. Na enem
izmed obiskov so celo dejali, da smo najbolje organizirani, na kar sem še posebej
ponosen. Skratka, z Olimpijskim komitejem smo odlično sodelovali. Za štiri leta
so me povabili tudi v komisijo za nagrade
in priznanja. Skupaj z Društvom športnih
novinarjev Slovenije smo pripravljali vse
potrebno za izbor najboljših slovenskih
športnikov. Lahko vam zaupam, da včasih
ni bilo lahko, novinarji so stvari videli oziroma ocenjevali precej drugače kot stroka.
Kakšno pa je vaše mnenje o nacionalnem programu športa?
Nacionalni program je vsebinsko dobro
zastavljen, vendar pa zaradi finančnega
stanja v državi vsebin ni sposoben v celoti uresničevati. Največji poudarek je na
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vzgoji mladih, z namenom, da jih odvrnemo z ulice. Poleg
tega se razvijajo v
državljane, ki bodo
nekoč uspešni tudi
v službi in drugod
v družbi. Prav tako
skušamo v športno
dejavnost vključiti čim več ljudi. To
sta glavni usmeritvi
tudi v naši občini.
Vrhunski šport pa
je odvisen od trga;
žal sedaj časi niso
rožnati, zato klubi
sponzorje zelo težko pridobijo.
Za vse uspehe in delovanje na športnem
področju ste lani prejeli tudi občinsko
priznanje. Kot ste dejali takrat, vas je
priznanje prijetno presenetilo.
To je bilo zame izjemno lepo presenečenje. Ko veš, da na nekem področju več let
solidno delaš in te opazijo, si zadovoljen.
Še bolj pa sem bil vesel, ker je občinski
svet predlog za priznanje tudi potrdil.
Na junijski volilni skupščini Športne
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zveze Slovenska Bistrica ste povedali, da
je to vaš zadnji sekretarski mandat. Zagotovo pa brez športa tudi v prihodnje
ne boste mogli?
Glede na to, da sem fizično in mentalno
v redu, sem ta mandat še sprejel. Predvidoma po dveh letih se bom od te funkcije
poslovil. Ker pa sem v športu vse življenje,
bom zanesljivo sodeloval in svetoval še pri
kakšnih športnih dejavnostih.
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ZAVOD ZA KULTURO, KRAJEVNI PRAZNIK
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Uspešno 16. Spodnjepolskavsko poletje
Na Spodnji Polskavi so že 16. zapored organizirali prireditev Spodnjepolskavsko
poletje, ki je tudi letos, zahvaljujoč bogatemu programu in nekaj lepim vremenskim utrinkom, privabilo številne obiskovalce. Prireditev je bila obarvana športno,
kulturno in zabavno, pozabili niso niti na
najmlajše. Sodelovali so v športnih panogah, si ogledali gledališko predstavo, pekli
palačinke in ustvarjali v delavnicah. Društvo upokojencev je organiziralo turnir
v ruskem kegljanju, pomerili so se tudi
nogometaši in kolesarji, na svoj račun so
prišli tudi pohodniki, ljubitelji kulture pa
so uživali v oratoriju in gledališki predstavi igralca Vlada Novaka. Tudi letos ni
manjkala žegnanjska maša, obiskovalcev
pa se je trlo tudi ob nastopih Poskočnih
muzikantov s Tanjo Žagar, dalmatinske

Klape Šufit in ansambla Pok. Tudi tokrat
brez gasilcev ni šlo. Poleg veselice so ti bili
»krivci« še za baklado, ki je ob sodelovanju spodnjepolskavske gasilske godbe pričarala svojevrsten nočni dogodek. Gasilci

Foto: Edi Grobler

so se pomerili tudi v testu vzdržljivosti in
prikazali reševanje ponesrečenca, pri čemer so štele sekunde, spretnost in znanje.
A. M.
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Praznovanje krajevnega praznika v Krajevni
skupnosti Črešnjevec 1833–2010–2014
V KS Črešnjevec že petič zapored praznujemo krajevni praznik. S praznovanjem
smo začeli leta 2010, ko je bil za praznovanje določen datum 15. september kot
počastitev začetka osnovnošolskega izobraževanja na območju sedanje krajevne skupnosti in širše, ki se je, po zgodovinskih virih, začelo leta 1833 v takratni
kaplaniji na Črešnjevcu. Pred uvedbo praznika so svet krajevne skupnosti in širše
razpravljali o smislu uvedbe krajevnega
praznika – čemu ga posvetiti. To vprašanje
je bilo pravzaprav najtrši oreh, ki ga je bilo
potrebno streti, da ne bi pri tem bil kdorkoli prizadet. Del odgovora tiči v mislih,
ki sem jih takrat zapisal v biltenu, ki smo
ga izdali ob uvedbi praznika, in sicer (citiram): »Osnovnošolsko izobraževanje nam
je vsem, ki smo otroška leta preživeli v
vaseh naše, med Dravinjsko dolino in Pohorje umeščeni krajevni skupnosti, skupno. Spomin na čas, ki smo ga preživeli in
ga bodo zanamci preživeli v osnovni šoli,
nikoli ne mine, morda le zbledi.« Morda bi
k slednjemu dodal še del zadnjega stavka v

Simon Unuk, predsednik Sveta KS Črešnjevec
takratnem prispevku, in sicer, da praznik štvo Črešnjevec s svojim programom. V
(citiram) »nikoli ne bo postal vprašanje četrtek, 11. septembra, bo tradicionalni
političnega prestiža«. Po odzivih na vsa pohod Društva upokojencev Črešnjevec s
pretekla praznovanja verjamem, da smo startom pri lovskem domu na Črešnjevcu
našli pravi odgovor.
in ciljem ob ribniku na Farovcu. V petek,
In kaj nam prinaša letošnje praznovanje? 12. septembra, bo tradicionalni večer ljudKot vsa štiri leta doslej bodo lahko vse skega petja v organizaciji Društva invalikrajanke in vsi krajani, stari in mladi, našli dov Črešnjevec, v soboto, 13. septembra,
kaj zase. Praznovanje bomo začeli tradici- dopoldan bo ribiško tekmovanje na ribonalno s športnim vikendom, ki bo v pe- niku na Farovcu prav tako v organizaciji
tek, 5., in soboto, 6. septembra, ko bosta Društva invalidov Črešnjevec. Popolmedvaška turnirja v odbojki in malem dne bomo položili venec pri spomeniku
nogometu v organizaciji športne sekcije NOB, zvečer bo v telovadnici Osnovne
Društva upokojencev Črešnjevec in Špor- šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec osretnega društva Črešnjevec. V nedeljo, 7. dnja proslava s podelitvijo priznanj kraseptembra, bo Športno društvo Črešnje- jevne skupnosti. Slovesnost bomo sklevec organiziralo kolesarski trim za staro nili s koncertom priznanega ansambla in
in mlado po neznani poti, v okviru kate- druženjem krajank in krajanov. Letošnje
rega bomo uradno predali namenu dva praznovanje bomo zaključili v nedeljo 14.
odseka obnovljene lokalne ceste in javne septembra, s srečanjem starejših krajank
poti. V tednu med 7. in 14. septembrom in krajanov.
bo v avli Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Natančen urnik prireditev bomo objavili
Črešnjevec organizirano potopisno pre- v tedniku Panorama in na KTV Slovenska
davanje. Prireditvam se bo ob 60-letnici Bistrica, prav tako ga bodo prejela na dom
svojega delovanja priključilo Lovsko dru- vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti.
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Ureditev prostorov za
izvajanje programov vrtca
Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Slovenska Bistrica
Na območju občine med poletnimi šolskimi počitnicami urejamo dodatne prostore
za izvajanje programov vrtca in izvajamo
aktivnosti za izvedbo večjih naložb v naslednjih enotah:

Vrtec Šmartno na Pohorju

Prostori vrtca se nahajajo v osnovni šoli in
so glede na potrebe premajhni. Z reorganizacijo šolskih prostorov je bilo možno
zagotoviti dodatne prostore. Tako bo vrtec
pridobil še eno igralnico z neposrednim
izhodom na teraso ter ustrezne sanitarije
in garderobo. Ureditev prostorov se v celoti financira iz občinskega proračuna, in
sicer v višini 30.000 evrov.

Vrtec Zgornja Ložnica

Vpis v šolsko leto 2014/2015 v vrtec Zgornja Ložnica je presegel število prostih
mest, zato smo v sodelovanju z vodstvom
osnovne šole, kljub prostorski stiski v šoli,
zagotovili prostor za dodaten oddelek
vrtca. Ureditev dodatnega oddelka v šoli
je začasnega značaja, saj v občinski upravi izvajamo aktivnosti za začetek gradnje
prizidka za dva oddelka vrtca. Pridobljeno
je gradbeno dovoljenje, v teku je priprava
dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del. Vrednost investicije prizidka je oce-

njena na približno 552.000 evrov in bo v
celoti pokrita iz občinskega proračuna.

Vrtec Zgornja Polskava

Jeseni se bo začela obnova vrtca na Zgornji Polskavi. Obstoječi vrtec bo dograjen
in prenovljen. V njem bo prostora za štiri
oddelke z možnostjo ureditve še ene igralnice v delu večnamenskega prostora. Vsi
ostali prostori (kuhinja, upravni prostor,
sanitarije, kabineti) bodo urejeni skladno
z veljavnimi standardi in normativi. Vrednost naložbe je ocenjena na 770.000 evrov,
kar bo zagotavljal občinski proračun.
Zaradi obnove vrtca je bilo potrebno za
šolsko leto 2014/2015 zagotoviti začasne
nadomestne prostore za vrtec. Nadomestna lokacija je v prostorih nekdanje gostilne Kalan.

Vrtec Spodnja Polskava
Tudi na Spodnji Polskavi je bil letošnji vpis
v vrtec večji, kot je bilo na razpolago prostih mest. Klub temu da občina skladno s
pozitivno zakonodajo ni bila dolžna zagotoviti dodatnega oddelka, smo v občinski
upravi prisluhnili težavam staršev in v
sodelovanju z vodstvom osnovne šole v
prostorih šole zagotovili prostor za dodaten oddelek. Ureditev dodatnega oddelka

Irena Jereb (foto: Aleš Kolar)

ne bo zahtevala večjih gradbeno-obrtniških del, potrebno je le dokupiti pohištvo
(mize, stoli).

Vrtec Črešnjevec

Zaradi prostorske stiske na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec smo v preteklem
šolskem letu preselili en oddelek vrtca v
večnamenski objekt v neposredni bližini
šole. Ker so tudi v osnovni šoli v zadnjem
obdobju bolj polni razredi in zmanjkuje
prostora za optimalno izvajanje pouka,
smo v občinski upravi pristopili k aktivnostim za zagotovitev novih prostorov vrtca,
s tem pa tudi k razbremenitvi šolskih prostorov.
Preučujeta se dve možnosti, in sicer novogradnja prizidka tik zraven osnovne šole
in preureditev prostorov v večnamenskem
objektu, kjer je že sedaj oddelek vrtca. Po
izdelavi ekonomske in prostorske analize
bomo pripravili predlog ureditve, ki ga
bo obravnaval in o njem odločal občinski
svet.

Vrtci v mestu Slovenska Bistrica
Enota Ciciban

Foto: Aleš Kolar

Občina Slovenska Bistrica je lani na javnem razpisu v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šesta
razvojna prioriteta Trajnostna raba ener-
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gije, pridobila prve prednostne usmeritve
Energetske sanacije javnih stavb – nepovratna sredstva za energetsko obnovo vrtca Ciciban. Po energetski obnovi bo vrtec
dobil nova okna, izolirano podstrešje in
izolativno fasado. Vrednost sanacijskih
del je 206.000 evrov, od tega je občinski
proračun zagotovil 70.000 evrov.
Ob energetski sanaciji potekata v vrtcu še obnova kuhinje in razširitev štirih
igralnic. S tem posegom bo vrtec pridobil
sodobnejšo kuhinjo in več igralnega prostora v igralnicah. Vrednost teh del in kuhinjske opreme je 310.000 evrov. Finančna sredstva so zagotovljena v občinskem
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proračunu, sredstva za opremo kuhinje je
zagotovil vrtec.

Enota Ozka ulica

Na 24. redni seji občinskega sveta 2. julija
2014 je občinski svet obravnaval in sprejel dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt izgradnja vrtca v Ozki
ulici v Slovenski Bistrici. Sprejetje dokumenta je podlaga za izvedbo predmetne
naložbe, ki zajema izgradnjo trioddelčnega vrtca z vsemi spremljevalnimi prostori
(razdelilna kuhinja, večnamenski prostor,
sanitarije, pisarne, kurilnica). Vrednost
naložbe je ocenjena na približno 960.000

evrov. Dela se bodo pričela pozno jeseni in
končala pred začetkom naslednjega novega šolskega leta (avgusta 2015). S to naložbo se bo povečala prostorska zmogljivost v
mestu Slovenska Bistrica.

Dislokacija Marinškov dom

Pred tremi leti smo v osnovni šoli Pohorskega odreda uredili prostore za dva oddelka vrtca. Ker pa se je v tem obdobju
povečeval tudi vpis otrok v šolo, jeseni ne
bo več prostorskih možnosti, da bi vrtec
ostal v prostorih šole. Glede na to se bosta
ta dva oddelka preselila v Marinškov dom,
kjer so se za ta namen uredili prostor.

Zaključek obogatitvene
dejavnosti »Likovne igrarije«
Barbara Špes
Otroci, ki so minulo šolsko leto obiskovali
obogatitveno dejavnost »likovne igrarije«,
so se za zaključek obiskovanja dejavnosti
junija seznanili z galerijo in prav poseb-

no razstavo. Po predhodnem dogovoru z
umetnico Ljubico Zgonec Zorko smo si
ogledali njeno razstavo Valovi časa v Graslovem stolpu. Za začetek nas je v svet
morja popeljala Lučka Ungar z elementarnimi zvoki (zvoki školjk, gonga, zvočnih
posod …), nato smo si ogledali skulpture,
ki so razstavljene v treh nadstropjih. Otroke so najbolj pritegnile školjke, narejene iz
gline, in nenavadne skulpture, narejene iz
lesa in gline. Umetnica je otrokom s celotno razstavo približala umetnine na njim
razumljiv in zanimiv način ter jih ob tem
spodbujala k zastavljanju vprašanj.
Po končanem ogledu razstave nas je Ljubica Zgonec Zorko povabila na pogostitev,

potem pa je sledila še slavnostna podelitev pohval; Ljubica je otrokom podelila
pohvale in jih spodbudila k nadaljnjemu
likovnemu ustvarjanju.

Na dan odprtih vrat obiskali čebelarski center
Čebelarstvo je tradicionalna kmetijska dejavnost in funkcija čebele
v naravi je nepogrešljiva za življenje rastlin, živali in tudi ljudi. Pomembno je, da že predšolski otroci pridobijo čim več informacij
o čebelarstvu in pomenu čebel v
naravi. Zato nas je junija čebelarski center povabil na dan odprtih
vrat. Cilj obiska je bil podrobneje
spoznati življenje čebel in njihove
koristi za naravo in ljudi. Čebelar
nas je popeljal tudi skozi čebelarsko učno pot medovitih rastlin,
na koncu je sledila še degustacija
medu.
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Počitniško varstvo na
2. OŠ Slovenska Bistrica
Poletje je potrkalo na vrata in z njim
poletne počitnice, čas prostega časa,
igre, zabave in poletnih norčij. To je
hkrati tudi čas, ki marsikateremu staršu
povzroča skrbi, kdo bo pazil na njihovega otroka v času službene odsotnosti. 2.
OŠ Slovenska Bistrica v ta namen v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica
organizira poletno počitniško varstvo, ki
ga izvajajo zaposlene na bistriških 2. OŠ
šoli in OŠ Pohorskega odreda.

V času socialnih stisk in tegob je občina stopila v korak s to problematiko in
je sofinancer varstva; starše stane zgolj 3
evre, kar predstavlja strošek zajtrka, malice in kosila. Ne le da so otroci v varnem
okolju, temveč čas preživijo tudi aktivno
in ustvarjalno. Učiteljice skrbno izbirajo pestro paleto aktivnosti, tako športnih (igranje elementarnih iger, rolanje,
igre z žogo, sprehodi) kot ustvarjalnih
delavnic. Gledanje animiranih filmov
na velikem platnu in branje pravljic sta
dejavnosti, ki se ju najmlajši še posebej
razveselijo.

Počitniško varstvo, ki je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda vseh šol občine Slovenska
Bistrica, se je izkazalo za več kot
dobrodošlo, poleg tega pa imajo
učenci priložnost za nova prijateljstva in aktivno preživljati
počitniški čas.
Andreja Krampl in
Anja Črešnar,
2. osnovna šola Slovenska
Bistrica

ŠOLSTVO
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Kako na OŠ Minke Namestnik
- Sonje nastaja pravljica
Andreja Pogorevc
Učiteljica, zakaj se nista dva kozlička skrila
v uro?, Učiteljica, zakaj je imela Rdeča
kapica rdečo kapo in ne zelene?, Učiteljica,
zakaj je deklica z vžigalicami umrla? Ta
in podobna vprašanja so ob prebiranju
pravljic spraševali učenci. Velikokrat sem
odgovorila, da zato ker si je pravljičar
pravljico tako zamislil. Ob vseh zakajih,
ki so se pojavljali, smo z učenci prišli na
idejo, da bi sami ustvarili pravljico, ki bi
bila po našem okusu.
In smo začeli z vprašanji. Kdo bo
nastopal? Los Jošt. Kaj se je zgodilo
losu Joštu? Vsak učenec je povedal
zanimiv dogodek ali pripetljaj, ki ga je
doživel. Učenci so pripovedovali, jaz
sem pripovedovanja zapisovala. Ko so
bili zabeleženi vsi pripetljaji, smo jih
med sabo povezali, dodali kraje in osebe.
Zapisano sem prebrala. Da pravljica
ne bi bila predolga, so učenci s svojimi
besedami zgodbo krajšali. Kot učiteljica
sem pazila na pravilno stavčno obliko,
vendar sem poskušala ohraniti čim bolj
izvirno obliko. Naslednja naloga učencev

je bila, da so pravljico natipkali in jo
spremenili v e-obliko. Pravljico bogatijo
ilustracije, zato smo se preizkusili tudi kot
ilustratorji. Ker nam to delo ni šlo od rok,
smo za pomoč prosili Brigito, učiteljico
likovne umetnosti. Pod njenim budnim
očesom je Nejc dal naši pravljici slikovno
podobo. Sedaj je bilo vse skupaj videti kot
prava pravljica, le oblike knjige še ni bilo.
Na tej točki nam je na pomoč priskočil
Borut, učitelj računalništva. Njegove
oblikovalske sposobnosti so pravljico
spremenile v pravo knjigo, ki je romala
na 12. mednarodni natečaj za najboljšo
otroško in mladinsko knjigo 2014 mestne
občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji.
Pri ustvarjanju pravljice so sodelovali:
Aljaž Grobelšek, Jernej Kitak, Urška
Škrget, Jan Kos, Alen Erker, Sanja
Šlamberger, Rebeka Metličar, učiteljica
Brigita Marčič, učitelj Borut Merčnik in
učiteljica Andreja Pogorevc.
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Koliko jezikov znaš, toliko ljudi veljaš!
Kdaj začeti z učenjem tujega jezika?
»Prezgodaj ni nikoli, prepozno pa je lahko!« (Dr. Mateja de Leonni Stanonik)
Ljudje se besedišča maternega jezika učimo do šestega leta starosti, nato v šoli
usvojimo abecedo in po desetem letu
starosti spoznavamo slovnico jezika. Dalj
časa ko obiskujemo tečaj tujega jezika,
bolj nam ta jezik »pride v uho«. Jezik je
mogoče po štirih letih tudi pozabiti, zato
ga je potrebno uporabljati. Ko govorimo
o zgodnjem učenju tujega jezika, mislimo
na otroke, stare štiri do pet let. Strokovnjaki zagotavljajo, da če je otrok dovolj
motiviran in posveti dovolj časa učenju,
bo lahko dosegel visoki nivo znanja jezika. Otrok pri štirih letih hitreje dosega
cilje učenja zaradi prepoznavanja drugačnosti, zato je priporočeno, da se uči čim
več jezikov hkrati (tudi do pet). Otrok pri
teh letih pridobi posluh in pravilnosti izgovarjave, se nauči slušnega razumevanja,
usvoji melodijo jezika in njegove posebnosti, jezik sprejema z vsemi čutili in zato
mu ta ostaja v podzavesti celo življenje.

Učenje in znanje tujih jezikov je postalo
nuja, saj službo dobi le tisti, ki tekoče govori angleško ali nemško. Vsako znanje še
dodatnega jezika pa je velika konkurenčna
prednost pri iskanju zaposlitve. Vsa pridobljena znanja tujih jezikov pa morajo biti
certificirana na mednarodnih institucijah.
Letos so na zasebni šoli IZZA mednarodne certifikate pridobili naslednji pridni
učenci:
•iz nemščine (podelil Goethejev inštitut):
Fiona Jovič (B2), Urška Sagadin (A2),
Ajda Kleindienst (A2), Matic Kuhl (A2),
Matic Gajšek (A2), Rok Bratkovič (A2),
Mihael Bukvič (B2). Manjkata Luka Štukl
(A2) in Sara Urbič (A2);

• za ruski jezik Mihael Bukvič (B2);
• iz angleščine (podelila Univerza v Cambridgeu): Maruša Pinter (B1), TinaKoban
(B1), Nika Juhart (B1), Fiona Jožefa Jovič

Zlatka Dreo
(B1), Katja Ačko (B1), Barbara Kubot
(A2) Sara Urbič (B1), Maja Šega (B1) in
Nika Bizjak (B1)ter Filip Justinek (B1)
in Ajda Kleindienst (B1), ki manjkata na
fotografiji.

Aktivno znanje tujih jezikov se začne z
nivojem B2. Za to znanje je potrebno obiskovati vsaj 450 do 650 ur predavanj.
Pri izbiri popoldanskih aktivnosti staršem
predlagamo, da se vsaj pri polovici želenih aktivnosti vprašajo, kaj bo njihovemu
otroku koristilo, da mu bo čez 15, 25 let
oziroma v življenju lažje.
Vpis v zasebno šolo tujih jezikov IZZA že
poteka; vpišete se lahko vse do 10. septembra, ko bomo začeli tvoriti skupine
(glede na starost in stopnjo znanja posameznega jezika).
Ne čakajte na naslednje leto, vsako zamujeno leto se nikoli več ne vrne!

GORAN DRAGIĆ:
»HITROST, KI JI NI PARA.«
Priljubljen slovenski košarkar Goran
Dragić, za katerim je še ena fenomenalna
sezona, med drugim slovi tudi kot izjemno hiter igralec. Kako zelo je hitrost zares pomembna, se zavedata tudi Gogijev
brat, Zoran Dragić in Marko Milič, legenda slovenske košarke. Vsi skupaj so nedavno nastopili v oglasu za vodilnega kabelskega ponudnika telekomunikacijskih
rešitev v Sloveniji, Telemach. Tako kot
je hitrost pomembna na košarkarskem
parketu, je bistvena tudi pri dostopu do

medmrežnih vsebin. Nova, posebna družina paketov skupine Telemach namreč
omogoča TROJNE internetne hitrosti vse
od 60 Mbps do kar 200 Mbps. ZA VEDNO. Še več, ob hkratnem naročilu mobilne
telefonije novi naročniki prejmejo še bon,
ki jim zagotovi do neverjetnih 200 EUR
popusta pri nakupu kateregakoli mobilnega telefona. Med snemanjem oglasa za
novo, pohitreno ponudbo paketov GOLD
TROJKA, so se zato vsi trije slovenski košarkarski asi strinjali, da hitreje kot gre,

bolje je! »Tokratno snemanje je bilo res
zabavno, saj vedno rad nastopim s svojim
bratom in legendo, kot je Marko Milič.
Za nas so super poskrbeli in izjemno sem
navdušen nad rezultatom,« nam je še zaupal Goran, ki se že pospešeno pripravlja
na novo sezono, v kateri nas bo zagotovo
zopet navduševal z izjemnimi nastopi –
in predvsem hitrimi akcijami.
P. R. članek
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NAPOVEDUJEMO
Ciklus seminarjev
dr. Iztoka Ostana
Prehiteti apetit za
sebični gen
Dr. Iztok Ostan, docent na Univerzi v
Ljubljani, se že 18 let ukvarja z raziskovanjem prehrane in razvijanjem enostavnih in učinkovitih metod krepitve
življenjske moči.

V znanstveni javnosti se je najbolj uveljavil z revolucionarno teorijo o apetitu
za sebični gen, ki si je prislužila objavo v
prestižnih znanstvenih revijah Trends in
Food Science and Technology in Appetite. Trdi, da nas narava vodi k nezdravi,
energetsko hitri in preobilni hrani, ker je
to uspešnejše za reprodukcijo naših genov, čeprav dolgoročno zdravju škodi.
Ker narave ne moremo in nočemo premagovati, jo je potrebno prehiteti z zdravimi vrstami užitkov, preden nas sebični
gen zapelje na prehranska stranpota, trdi
dr. Ostan. Kako to storiti, opisuje v več
svojih poljudnoznanstvenih knjigah in
člankih. To je tudi vsebina ciklusa njegovih petih seminarjev Prehiteti apetit za
sebični gen.
Ciklus seminarjev dr. Iztoka Ostana
bo potekal v Knjižnici Josipa Vošnjaka
Slovenska Bistrica vsak drugi četrtek v
mesecu od oktobra dalje.

KNJIŽNICA
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NARODNE NOŠE POSTAVLJENE NA OGLED

Natalija Stegne

Razstava v Knjižnici Josipa Vošnjaka
do 8. septembra
Slovenske narodne noše in podobe na
freskah slovenskih cerkva so vir, iz katerega Ladina Korbar črpa inspiracijo
za nastanek umetniških glinenih figur,
ki krasijo domove zbirateljev spominkov in umetnin po svetu. Izpod njenih
rok nastajajo podobe vsakdanjih ljudi iz
različnih obdobij, z upodabljanjem oblačilne kulture Slovencev od 15. stoletja
do danes. Svoje znanje in tehniko, da so
iz neprepoznavne gmote mehke gline
nastale prve dovršene figure, pri katerih
je poudarjen vsak detajl, je nadgrajevala
polnih 13 let. »Naučila sem se osnov oblikovanja gline in ustvarjala različne figurice in skulpture, potem pa sama pri sebi
rekla, da je čas, da naredim korak naprej
in ustvarim nekaj, kar bo samo moje, kar
bo nekaj pomenilo. Brala sem knjigo Slovenske ljudske noše, po slikah izdelala nekaj figur in tako se je začelo,« je o svojem
hobiju povedala Korbarjeva. Skozi delo
je razvila svoje postopke izdelave, kar ji
je omogočilo oblikovanje še tako kompleksnih detajlov, ki jih lahko opazujemo
na prav vsakem njenem kipcu. Sprva je
izdelke skrivala pred očmi drugih, saj se
ji niso zdeli dovolj dobri, vseeno pa se
je po treh letih skrivnega dela v svojem
ateljeju odločila zbirko postaviti na ogled.
Skrbi, da bi stare slovenske narodne noše
šle v pozabo, ni, saj je Ladina upodobila
prav vsako, za katero obstaja slikovno ali
materialno gradivo. Upodobila je celo
podobe iz Valvazorjeve knjige Slava voj-

vodine Kranjske. Števila izdelanih kipcev
ne pozna, vendar jih je naredila toliko,
da ji je zmanjkalo slikovnega materiala,
po katerem oblikuje svoje mojstrovine,
zato se je odločila, da bo upodobila freske
slovenskih cerkva. In tako nastajajo nove
podobe.
Za oblikovanje vsakega kipca porabi ves
dan in ne odneha, dokler ni podoba dokončna. Potem glino deset dni suši po
naravni poti, nato sledijo še nanosi barv.
Vsako barvo nanese v treh plasteh in ko
je opravljeno tudi to, gre izdelek v peč,
kjer je obdelan pri visoki temperaturi.
Zavedati se moramo, da je za nastanek
figur potrebnega veliko truda in potrpljenja. Upodablja običajne ljudi, saj pravi,
da so svetniki povsod enaki, ljudje na freskah pa so dejansko iz okolja, v katerem
je freska nastala. Je pa zanimivo še nekaj:
Korbarjeva za svoje figurice nima vnaprej
izdelanega kalupa, zato je vsak njen ročno oblikovan kipec unikat. Kljub temu
da so njene umetnine našle zavetje pri
marsikaterem turistu, saj jih izdeluje tudi
za prodajo, pa je njeno nezaupanje vase
ostalo. Zato je mož Boris z družinsko prijateljico Olgo Šarec izbral tri figure in jih
poslal obrtni zbornici, kjer so si prislužile
laskavi certifikat slovenskega rokodelstva
(Art & Craft). Komisija je v oceni zapisala, da gre za izdelke, ki jih Slovenija še
ne premore. Zdaj ko je za vir svojega nadaljnjega dela izbrala freske iz slovenskih
cerkva, se nam za to, da bo oblačilna kultura Slovencev skozi čas šla v pozabo, ni
bati.

Par iz Makol, 19. stoletje

Starejša ženska in dekle s Tinja, 19. stoletje
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VESELE POLETNE POČITNICE
Po dobre knjige in ideje
Ustvarjalne delavnice so se letos v Knjižnici Josipa Vošnjaka odvijale od 26. junija do 4. julija vsak dan med 10. in 13. uro.
Vse od prvega dne počitniškega ustvarjanja so v našo družbo prihajali majhni
in veliki druženja željni in vedoželjnosti
polni obiskovalci. V letošnjem programu
smo jim ponudili preproste in zanimive
ideje, ki so jih ob pomoči knjižničark s
svojo kreativnostjo realizirali v uporabne
izdelke.

Prvi dan druženja so iz odpadnega materiala izdelali lončke za pisala, ki so okras
sleherne pisalne mize. Ob ustvarjalnem
zaključku prvega dne smo delavnici dodali še zgodbo O čarobnem svinčniku. V
naši družbi smo veseli slehernega obiskovalca, zato tudi tokrat nismo pozabili na
dobrodošlico. Izdelali smo okras za vrata – polžki na pohodu. Ustvarjanje smo
zaključili s tematsko povezano pravljico
Dobrodošli. Sledil je kratek premor (sobota in nedelja), v ponedeljek pa smo polni novih pričakovanj pričeli novo ustvarjanje v novem tednu. Nismo potovali na
Daljni vzhod, da bi videli lampijone, dovolj je bilo, da smo prispeli v knjižnico.
Udeleženci so pričakovali, da bomo ta

Darja Kolar

dan izdelali lepe unikatne vaze, vendar
se je na začetku izdelek kazal za vse prej
kot to. Preden smo začeli z ustvarjanjem
lampijonov, smo pripravili lepilno kašo iz
moke in vode, velik kup belih papirnatih
serviet, napihnili smo velike balone in
po natančnih navodilih pričeli s packarijo. Kaširanje balonov je bilo mukotrpno
delo za vse, ki jim manjka vztrajnosti, pa
vendar so vsi udeleženci uspeli pripraviti svoj polizdelek, ki smo ga nadgradili
naslednji dan s poslikavo in dokončali
z okrasitvijo. Končni izdelki, unikatne
vaze, so presenetili vse udeležence, tudi
tiste, ki so med policami iskali gradivo za
počitniško branje. V torek smo pričeli z
izdelavo glinenih pravljičnih hišic in tudi
tokrat ustvarjanje zaključili z branjem
pravljic. V sredo smo poslikali glinene
hišice, v nadaljevanju pa nas je čakalo še
lakiranje. V nadaljevanju ustvarjanja so
vsi udeleženci pričeli z izdelavo poletnega
nakita iz reklamnega papirja, ki smo mu
dodali tudi nekaj okrasnih perlic. Nastala je pisana paleta verižic, zapestnic in
prstančkov kot poletni modni dodatek.
Zadnji dan počitniškega ustvarjanja smo
izpeljali skupaj z Urško Omerzi. Počitnikarji so se naučili novih šiviljskih vbodov
in si iz starih kavbojk izdelali modno in
uporabno torbico. Počitniško ustvarjalno druženje smo zaključili s pravljico O
najprisrčnejšem velikanu, ki nas bo na
mnogih počitniških poteh še dolgo spominjala na vse doživeto v knjižnici.

Vse tiste, ki še ne veste, da knjižnica ni
le izposoja knjižničnega gradiva, temveč
tudi aktivno in kakovostno preživljanje
prostega časa, vabimo v knjižnico, da poletite s knjigo v roki ter dobro in uporabno idejo na poti.
Vsem 237 udeležencem delavnic in vsem
tistim, ki vas mika, da bi se nam pridružili, sporočamo, da se bomo trudili in zrli v
daljavo z novimi idejami še naprej.
Prijetne počitnice.
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RAZSTAVA DEL SLIKARKE
VERE AVGUŠTIN

Likovno ustvarjanje Vere Avguštin sega
daleč nazaj, v njena osnovnošolska in
mladostniška leta, ko je zelo rada risala
in med vrstniki izstopala v likovnem izražanju. Narava je zanjo neizčrpen, najlepši in najpopolnejši vir navdiha. Motive iz narave poskuša na platno prenesti
čim bolj realistično, kolikor s svojim ljubiteljskim poznavanjem slikanja le zna in
zmore.

Rada se udeležuje raznih likovnih kolonij, kot so Ex tempore Žetale, likovna
kolonija v Destrniku, Forma viva v Makolah in druge. Sodelovala je na mnogih
skupinskih razstavah, imela pa je tudi že
precej samostojnih razstav.
Leta 2011 je dobila certifikat na področju ljubiteljskega ustvarjanja pri Likovni
zvezi Slovenije. Letos se je udeležila tudi
Španzlove slikarske šole v Slovenski Bistrici, z namenom, da izpopolni svoje likovno znanje. Aktivno sodeluje v likovnih društvih Ustvarjalec iz Majšperka,
Forma viva Makole in Likovnem društvu
Zgornja Polskava, kjer delo likovnikov
vodi slikar Drago Kopše.
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Odlična izvedba 3. etape kolesarske dirke po Sloveniji
Tomaž Ajd
V nedeljo, 22. junija, se je v Novem mestu
končala 21. kolesarska dirka po Sloveniji.
Skupni zmagovalec letošnjega tekmovanja
je postal Portugalec Tiago Machado.
Glavni, odločilni del enega izmed večjih
športnih dogodkov pri nas je potekal
že dan prej, ko so kolesarji prevozili
192 kilometrov dolgo kraljevsko etapo
od Rogaške Slatine do Treh kraljev. S

posebnim zanimanjem smo spremljali
zadnji, odločilni vzpon do Treh kraljev.
Po zanimivem obračunu je slavil Italijan
Francesco Bongiorno. Rumeno majico je
oblekel Portugalec Machado, medtem ko
je bil izmed Slovencev najboljši Kristjan
Koren, ki je z zaostankom 41 sekund
osvojil sedmo mesto. Bistriški ljubitelji
kolesarstva so že pred zaključkom
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kraljevske etape vrhunske kolesarje
dvakrat pozdravili v svojem mestu.
Sicer pa so organizatorji poskrbeli za
bogat spremljevalni program. Osrednji
dogodki prireditve Vsi na kolo za zdravo
telo so se vrstili pred športnim parkom
na Partizanski ulici. Zbrane so že
zjutraj nagovorili domači organizatorji,
župan Občine Slovenska Bistrica dr.
Ivan Žagar, direktor Zavoda za šport
Slovenska Bistrica Marjan Štimec in
Božo Juhart Jakec. Sledila je krožna
vožnja za najmlajše in osnovnošolce s
starši, skupaj jih je sodelovalo kar okoli
sto. Pred glavno dirko je vzpon na Trije
kralje opravilo še okoli 50 rekreativcev,
Direktor dirke Bogdan Fink je na koncu
poudaril, da so domači organizatorji
odlično izvedli kraljevsko etapo.
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Kopališče in »poletno« vreme – kako uskladiti?
Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica
vsako leto ob zaključku šolskega leta
poskuša čimbolje usposobiti že zdavnaj odsluženo kopališče ob potoku.
Ob obilici predpisov, ki urejajo varstvo
voda in varstvo kopalcev, je to zahtevno delo.
Nadzor nad izvajanjem protokolov je
strog in natančen, zato strahu, da bi zaradi vode prišlo do nepredvidenega, ni.
Vodo pred izpustom analizira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Če
ustreza zakonsko določenim parametrom, jo izpustimo v potok in nevarnosti za ribji zarod ni. V nasprotnem
primeru Inštitut predpiše ukrepe.
Vodo, ki je bila uporabljena za izpiranje in razkuževanje bazena, odpelje za
to pooblaščeni izvajalec in jo odda v za
to namenjen prostor. Ob tem se izperejo in očistijo tudi filtri, kompenzacijski bazen in vsa bazenska tehnika,
ki je v stiku z vodo. Bazen se polni z
vodo, ki je pripravljena po navodilih
NIJZ. Vodo vzdržujemo na zdravju
neškodljivem nivoju. Vsa ta dela opravimo z lastnimi delavci. Potrebno je
poudariti, da je to fizično in strokovno
zelo naporno delo.
Vzorce vode NIJZ jemlje na 14 dni. Če

voda ne ustreza predpisom, jo je potrebno takoj, v enem dnevu, z ukrepi, ki
jih predpiše NIJZ, popraviti in vzorčenje ponoviti. Vsako vzorčenje je strošek
v višini 320 evrov. Najdražja postavka
obratovanja kopališča je reševalec iz
vode, saj mora biti strokovno usposobljen in mora licenco obnavljati vsako
leto. Ker reševalec na bazenu ne sme
opravljati nobenega drugega dela, potrebujemo tudi prodajalca vstopnic. Zaradi varnosti je na kopališču vedno tudi
nočni čuvaj, ki ima največ dela v nočeh
med konci tednov, ko se mladi vračajo
z zabav in se želijo kopati, kar oblečeni.
Vreme je pri nepokritih kopališčih
glavni faktor možnosti obratovanja.
Od vremena sta odvisni število kopalnih dni in število prodanih vstopnic.
Vse besede o dodatni ponudbi na kopališču ne zaležejo, če ni ugodnega vremena. Cena vstopnice je zanemarljivo
dejstvo ob vseh težavah, ki jih prinaša
vreme. Po nevihti ali dežju je potrebno ponoviti celoten postopek priprave
vode. Ob temperaturah ozračja pod 25
stopinj Celzija ljudje ne zahajajo na kopališča, kar je letos še izrazito opazno.
Dodatna ponudba na bazenih je povezana z zakonodajo o varnosti kopal-

cev na kopališčih. Tako je ob kakršni
koli prireditvi na kopališču nujno
imeti profesionalne varnostnike, in
sicer na 40 udeležencev enega, na 60
udeležencev enega reševalca iz vode in
tudi reševalno službo (kot ob mednarodnih nogometnih tekmah). Znesek,
ki ga na koncu plača organizator, presega vstopnine in finančne zmožnosti
Javnega zavoda za šport. Iz dosedanje
prakse lahko ugotovimo, da tudi dodatna ponudba ne poveča obiska na
kopališču. Usklajevanje vremena in
kopanja pa ni v moči upravljavca kopališča. Dokaz za to je število kopalnih
dni lani, in sicer je bilo junija, julija
in avgusta skupaj kar 54 kopalnih dni.
Temu primeren je bil tudi obisk. Letos do 11. avgusta nismo zabeležili niti
15 kopalnih dni. Bazen, odprt za pet
do deset kopalcev, je po našem mnenju
nepotreben strošek, saj mora biti kopališče pripravljeno enako, kot bi jih
bilo 100. Radi bi povedali, da kopališče nista samo bazen in voda, ampak
precej bolj zahtevna organizacija, kot
si predstavlja večina obiskovalcev, najbolj pa tisti, ki gledajo od strani.

Nogometni kamp tudi v Slovenski Bistrici
Tudi slovenske nogometne navdušence je
poleti zajela vročica svetovnega prvenstva
in tudi tiste, ki so šele spoznavali pravila
igre okroglega usnja. Julija so v Sloveniji,
v 18 mestih, potekali otroški nogometni
kampi, ki so vključevali treninge
in animacije, obiskali pa so jih tudi
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nogometni reprezentanti. Pod vodstvom
strokovnjakov je vadilo okrog tisoč otrok.
V Slovenski Bistrici se je enotedenskega
kampa udeležilo 31 otrok, ki so ves dan pod
vodstvom izkušenih trenerjev spoznavali
nogometne skrivnosti, se zabavali in igrali
z animatorji. Vodja bistriškega kampa je

bil Anže Stegne, ambasador Nogometne
zveze Slovenije pa Mladen Dabanović.
A. M.
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26. september: odprtje Dnevov
evropske kulturne dediščine 2014

Nataša Gorenc, koordinatorka DEKD, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Delavnica Izdelave fresk (foto: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica)

Dnevi evropske kulturne dediščine
(DEKD) se bodo začeli v petek, 26. septembra, v Slovenski Bistrici. Z letošnjo
temo Dediščina gre v šole želimo izpostaviti pomen izobraževanja o dediščini
in najmlajšim približati teme s področja
dediščine. Zato je v tednu, ki bo sledil, večina od blizu 300 brezplačnih dogodkov v
90 mestih in krajih namenjena vrtčevskim
otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem.
Dnevi evropske kulturne dediščine so vsakoletne septembrske prireditve, ko se članice evropske skupnosti povežemo, skupaj
odkrivamo, ustvarjamo, se predstavljamo
in pobliže spoznavamo našo skupno dediščino. Dnevi so priložnost, da svoje vred-

note posredujemo drugim in se učimo
spoštovati vrednote drugih.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Občina Slovenska Bistrica in Zavod
za kulturo Slovenska Bistrica so organizatorji letošnjega odprtja, k snovanju prireditve pa so se aktivno vključili vsi bistriški
vrtci, šole in srednja šola ter knjižnica,
Razvojno informacijski center, društva in
zavzeti posamezniki. Učenci bodo sami
in s pomočjo mentorjev obiskovalcem
prikazali igre in dramatizacije, izvajali delavnice in še mnogo zanimivega. Skupaj z
varuhi dediščine želimo pripraviti praznik
kulturne dediščine za otroke in mlade. Več
kot 300 sodelujočih otrok, strokovnjakov
in ljubiteljev s področja dediščine, ki si

med sabo podajajo roke, bo oživilo grad in
mestno jedro – na predstavitvah pestre in
bogate dediščine, v dramatizacijah, glasbenih in plesnih nastopih, delavnicah, na
razstavah, predavanjih, s pokušino avtohtonih kulinaričnih dobrot, vodenimi ogledi mesta … Prireditveni krog dneva bomo
zaključili v Bistriškem gradu, kjer bomo
v družbi župana dr. Ivana Žagarja, direktorja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jerneja Hudolina in častnega
gosta slovesno odprli Dneve evropske kulturne dediščine 2014. Lepo vabljeni, da se
nam pridružite tudi vi!
Sledil bo pester prireditveni teden po vsej
državi. V razgiban in vabljiv program se
povezujejo muzeji, galerije, knjižnice,
društva, šole, vrtci in posamezniki. Natančen program prireditev najdete na spletni
strani koordinatorja, Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (www.zvkds.
si/dekd), programske brošure pa na vseh
prireditvenih mestih, v turističnoinformacijskih centrih in knjižnicah.

Program se bo 26. septembra odvijal
na več prireditvenih mestih v središču Slovenske Bistrice, večina dogajanja pa bo zgoščena v gradu:
• 9.00–13.00: dopoldanski program
je namenjen vrtčevskim otrokom,
osnovnošolcem in srednješolcem;
• 15.00–17.00: popoldanski program
je namenjen širši javnosti;
• 17.00: slavnostno odprtje.
Toplo vabljeni!

Delavnica Ni vse zlato, kar se sveti
(foto: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica)
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