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Čas za samoovadbo  
le še ta mesec

ROZMARI PETEK

Javno komunalno podjetje Sloven-
ske Konjice, ki skrbi za odvoz smeti in 
pitno vodo, konjiški bazen, pokopali-
šče in še kaj, se je zadnja leta soočalo z 
večjimi težavami. Najprej je bilo vpra-
šanje, kam s smetmi po zaprtju domače 
deponije, saj regionalni center na Pra-
gerskem še ni bil dokončan. Potem sta 
iz baze uporabnikov "ušli" vitanjska in 
zreška občina, nato je sledilo še soo-
čenje ustanovitelja, občine Slovenske 
Konjice, z izgubo. Pričakovan odgovor 
je bil zamenjava vodstva podjetja. No-
vembra lani je tako ustanoviteljica na 
mesto, ki je zadnja leta pripadalo Špeli 
Hlačar, imenovala Franca Doverja. Po 
dobrih dveh mesecih vodenja je ta v 
želji, da se podjetje izvije iz rdečih šte-
vilk, že sprožil prepih.

"Moja zaveza do lastnika je, da 
bomo not ra nje procese na red i-
li takšne, da bomo delali s pozitiv-
no ničlo," je napovedal Dover. Začel 
je z ukinitvijo blagajne. Prvič zato, 
ker bi takšno delovno mesto moralo 
biti ustrezno varovano, kar bi podje-
tje stalo okoli 40 tisoč evrov, drugič 
pa zato, ker po na novo narejeni sis-
tematizaciji delovnih mest dela za 
blagajnika ni več. Naslednja poteza 
je bila podražitev vodarine. Ker se 
bodo zaradi tega zneski na položni-
cah za gospodinjstva povečali za 13 
odstotkov (s 6,73 evra po osebi na 
7,63 evra), za gospodarstvenike se je 
vodarina podražila za 2,71 odstot-

ka. "Upam, da se zavedamo, da je ku-
bični meter vode iz pipe cenejši od 
kepice sladoleda ali skodelice kave 
v lokalu. Z enim kubičnim metrom 
vode pa se lahko štiričlanska druži-
na dva dni umiva, pomiva, kuha in 
drugo," je ceno vode poskušal pona-
zoriti Dover.

Zgolj podražitev vodarine podjetja 
še ne bo spravila na zeleno vejo. To je, 
če bodo tudi letos prodali enako koli-
čino vode kot v preteklem letu. Zato 
je direktor napovedal boj proti posa-
meznikom, ki se "na črno" napajajo iz 
javnih cevovodov. "Pozivamo vse tiste 
uporabnike naših storitev, ki danes še 
ne prejemajo naših računov za vodo, 
odvoz smeti ali kaj drugega, naj to ure-
dijo še ta mesec, saj bo kasneje od tre-
nutka, ko bomo to ugotovili, zanje to 
bistveno dražje. Črnemu odjemu bo 
dodana še postavka v višini 670 evrov. 
Obenem si bodo ti uporabniki morali 
urediti vodovodne priključke tako, kot 
jih imajo urejene drugi."

Resneje se namerava direktor lotiti 
tudi odnosov v podjetju. Poleg načrta 
pridobitve standardov kakovosti, ki bi 
jih takšno podjetje po njegovi presoji 
moralo imeti, napoveduje tudi druge 
ukrepe. "Pripadnost podjetju ni na ta-
kšnem nivoju, kot bi si kot direktor 
želel," je poudaril. Kako se namerava 
lotiti te težave, ni razkril.

Direktor JKP Slovenske Konjice Franc 
Dover napoveduje boj proti črnim odje-
malcem. (Rozmari Petek)

Novi direktor  
JKP Slovenske Konjice 
Franc Dover namerava 
v tem javnem podje-
tju vzpostaviti red med 
zaposlenimi in uporabniki 
njihovih storitev

Odhajajo k sosedom

METKA PIRC

Pred letom in pol so ljubitelji waldorf-
ske pedagogike, združeni v društvu 
Wal iz Celja, odprli zasebno osnovno 
šolo v knežjem mestu. Največ težav so 
že takrat imeli z iskanjem primerne 
lokacije, in ko je v prvi razred vstopi-
lo 15 prvošolcev v praznih prostorih 
Šole za hortikulturo in vizualne ume-
tnosti Celje, je bilo jasno, da bodo ti 
kmalu postali pretesni. "V treh letih 
v skupnih prizadevanjih z mestno 
občino Celje primernega prostora 
nismo našli, zato bomo šolo preime-
novali v Waldorfsko šolo Savinja," se-
litev šole za Večer pojasnjuje ravnatelj 
Boštjan Štrajhar. Vrtec v mestu ob Sa-
vinji ostane, v Žalcu pa bodo odprli še 
enega. Novi prostor za delo in ustvar-

janje so jim ponudili v prostorih UPI 
Ljudske univerze Žalec, kjer so šolo 
med gradnjo že obiskovali griški 
učenci. Štrajhar pravi, da pogosto na-
letijo na napačno razumevanje njihove 
zasebne šole, in poudari, da so neprofi-
tna organizacija, torej zavod, ki lahko 
deluje le ob močni podpori lokalnih 
oblasti. "Če te podpore v Ljubljani pred 
20 leti ne bi bilo, ne bi bilo waldorfske 
šole in vseh podružnic," doda. 

Šolo v Celju obiskujejo otroci iz 
enajstih občin, vsi se bodo poslej 
vozili v Žalec, tudi tisti iz Slovenskih 
Konjic, recimo. Drugo leto se jim bodo, 
kot kaže, pridružili še otroci iz Zasav-
ja. "Pričakovali smo, da bodo starši 
manj naklonjeni selitvi, pa sploh ni 
bilo tako. Očitno je res bolj kot lokaci-
ja pomembna vsebina, ki jo daje šola. 
Kot slišim, se starši že povezujejo med 
sabo in se dogovarjajo, kako bodo 
drug drugemu pomagali pri vožnji," je 
navdušen ravnatelj. Šolo v Celju zdaj 
obiskujeta dva razreda otrok, jeseni 
bodo dodali še en razred prvošolcev. 
Več prostora v Žalcu omogoča, da 
sprejmejo še kakšnega, ki so ga morali 

zaradi prostorske stiske v Celju doslej 
zavrniti. 

Waldorfske šole po krajih odpirajo 
na pobudo staršev. Tako je bilo pred leti 
tudi v Celju, ko je na Bregu ob Savinji 
zaživel vrtec, šola pa je bila logično na-
daljevanje takšnega izobraževanja. Naj-
bolj splošno izhodišče waldorfske šole 
je, da ta otroku omogoči celovit razvoj, 
pri čemer upoštevajo fizični, psihični in 
duhovni razvoj. Poleg intelekta nago-
varjajo še njegovo voljo in čutenje. Štraj-
harja veseli, da je zanimanje staršev za 
takšno šolo kljub težavam v gospodar-
stvu večje. "Tudi pri nas učitelji obču-
timo težave, delovnih obveznosti je 
več, plače manj. Vsi smo v istem loncu 
in na istem vlaku, razlika je le v tem, 
da diploma sama danes še ni zagotovi-
lo za službo," pravi naš sogovornik, ki 
opaža, da so tudi študenti zaradi vseh 
težav že postali apatični. "Mi ponujamo 
zagotovilo, da otroci pridejo do sebe, 
do tistega, kar je v njih samih, da bodo 
postali dobri, da bodo delali s srcem in 
zato preživeli. Zagotovilo uspeha je po 
mojem mnenju v tem, da delamo tisto, 
kar nas izpolnjuje," še pove. 

Tako so jeseni 2011 na dvorišču celjske waldorfske šole v prvi razred vstopili prvi učenci. (Metka Pirc)

Po treh letih neuspešnega 
iskanja prostora se  
waldorfska šola v Celju 
zapira, zaživela bo na  
novi lokaciji v Žalcu

Na Celjskem več gripe

VIOLETA VATOVEC EINSPIELER

V mikrobiološkem laboratoriju Zavoda 
za zdravstveno varstvo Celje je letos 
potrjenih bistveno več primerov 
okužb z respiratornim sincicijskim 
virusom (RSV) kot v istem obdobju 
lani. Lani so v prvih tednih leta prija-
vili štiri primere okužb z RSV, letos pa 
že 41. Tudi med otroki, ki se zdravijo v 
bolnišnicah, prevladuje RSV.

Iz vzorcev brisov, ki so jih poslali 
zdravniki, so tudi na Celjskem, podob-
no kot drugod po Sloveniji, ugotovili, 
da razsaja tudi gripa, in sicer tipov A in 
B. Ti  virusi se na srečo dobro ujemajo 
z virusi, ki so bili osnova za izdelavo 
tokratnega cepiva proti gripi. 

Dokazano je cepljenje najboljša 
preventiva pred gripo in ga priporo-
čajo že malčkom od šestega meseca 
starosti dalje, prav tako ga priporo-
čajo starejšim, kroničnim bolnikom, 
majhnim otrokom in nosečnicam, pri 

katerih se namreč lahko pojavijo hudi 
zapleti, če zbolijo za gripo. Cepljenje 
ni primerno za ljudi, ki so alergični na 
sestavo cepiva in prebolevajo akutno 
vročinsko bolezen.

V Sloveniji imamo sistem za zgodnje 
zaznavanje gripe in drugih povzročite-
ljev prehladov, ki so ta čas v porastu. V 
tem sistemu delujejo določeni zdravni-
ki v mreži za spremljanje prehladov in 
gripe. Ti zdravniki svojim pacientom z 
znaki gripe oziroma prehlada v dolo-
čenem obdobju leta odvzamejo bris iz 
nosu oziroma žrela, da ugotovijo pov-
zročitelje gripe in prehladov. Podat-
ki se uporabljajo za izračune in ocene 
kroženja gripe in povzročitelje prehla-
dnih obolenj med ljudmi, so nam poja-
snili v Zavodu za zdravstveno varstvo 
v Celju, kjer ocenjujejo, da se premalo 
ljudi odloči za cepljenje proti gripi.

Kot smo že poročali, so v Splošni 
bolnišnici Celje zaradi povečanja šte-
vila primerov prehladnih obolenj ome-
jili obiske v giekološko-porodniškem 
in otroškem oddelku. Obiski so ome-
jeni na enega starša oziroma skrbnika 
otroka. Med obiskovalce štejejo tudi 
starše, ki so v bolnišnici hospitalizira-
ni kot spremljevalci svojih otrok.

Še naprej omejitev obi-
skov v porodniško-gine-
kološkem in otroškem 
oddelku celjske bolnišnice 

Iz Splošne bolnišnice Celje sporočajo, da bodo ob morebitni stavki javnih usluž-
bencev, ki je napovedana za jutri, sredo, 23. januarja, delo teklo kot običajno. To 
pomeni, da bodo ob urgentnih primerih opravljali tudi vse naročene ambulan-
tne preglede in operativne posege. Manjše motnje delovnih procesov in krajše 
zamude so možne med 12. in 13. uro, ko je v Celju napovedan shod stavkajočih 
delavcev. (vve)

Delo bo moteno le eno uro

V občini Rogaška Slatina upajo, da 
bodo uspešni na javnem razpisu za 
sofinanciranje projektov za energet-
sko sanacijo stavb v lasti lokalne sku-
pnosti. Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor je na podlagi prejetih prijav 
obrazcev objavilo nabor projektov, ki z 
doseženimi točkami lahko pridejo do 
nepovratnih sredstev iz kohezijske-
ga sklada EU, med njimi sta tudi I. in 
II. osnovna šola v Rogaški Slatini. Vre-
dnost investicije je skoraj poldrugi mi-
lijone evrov, sanacija II. osnovne šole pa 
obsega še sanacijo športne dvorane. Iz 
evropskih sredstev naj bi dobili nekaj 
več kot milijon evrov, ostalo bo prispe-
vala občina. Dokončno odločitev o tem, 
kam bo šel evropski denar, bo ministr-
stvo sprejelo, ko bo pregledalo še doku-
mentacijo, ki jo za svoje projekte zdaj 
posredujejo občine. Občina Rogaška 
Slatina je ministrstvu že posredovala 
projektno in investicijsko dokumen-
tacijo, sporočajo z občine. Pravijo tudi, 
da so bili nekoliko presenečeni, da so se 
v javnosti pojavljala ugibanja o potrje-
nih projektih. O tem so želeli izvedeti 
več na ministrstvu, kjer pa so zanika-
li, da bi katerikoli občini že potrdili 
sofinanciranje iz tega razpisa. Z ener-
getsko sanacijo obeh objektov naj bo 
občina letno prihranila okoli 46 tisoč 
evrov. (vve)

Slatinski 
osnovni šoli 
skozi prvo sito

Jože Žnidaršič daroval kri 151-krat
Območna organizacija Rdečega križa 
Žalec je v Zdravstvenem domu Vran-
sko pripravila prvo letošnjo krvoda-
jalsko akcijo za transfuzijski oddelek 
Splošne bolnišnice Celje, v načrtu jih 
imajo deset. Akcije se je udeležilo 93 
krvodajalcev, s čimer so bili zadovoljni 
organizatorji in izvajalci. Posebne po-
zornosti je bil deležen Jože Žnidaršič 
iz Stopnika pri Vranskem, ki je tokrat 
kri daroval že stoenainpetdesetič in 
je rekorder Spodnje Savinjske doline. 
Kot je sam povedal, je kri prvič daro-
val na Polzeli pri rosnih 17 letih, leta 

1965. Od takrat dalje vsako leto daruje 
kri tri- do štirikrat. (at)

Jože Žnidaršič (Anton Tavčar)

Danes, v torek, ob 18. uri bodo v Med-
občinski splošni knjižnici Žalec gosti-
li Vasilija Vaska Poliča. Upokojenega 
vrhovnega sodnika zaznamujeta opti-
mističnost in zgovornost, je tudi ama-
terski igralec, pisatelj, glasbenik in še 
kaj, ob njegovem obisku bodo prevetrili 
njegovo raznovrstno ustvarjanje. (mpi)

Pogovor  
z Vaskom Poličem

Bolezen neobvladljivega hazardiranja 
je ena najhujših bolezni našega časa. 
Zaradi nje trpi ogromno ljudi, propa-
de mnogo družin, zelo veliko hazar-
derjev naredi samomor. Večinoma 
hazarderji in njihovi svojci ne vedo, 
kje bi poiskali pomoč. Društvo Ano-
nimni hazarderji Slovenije, skupina 
za samopomoč, deluje v Sloveniji že od 
leta 2004. V njihovih vrstah je množi-
ca nekdanjih igralcev na srečo, ki so s 
pomočjo skupine prenehali igrati in si 
ustvarili novo življenje. Več informa-
cij dobite po telefonu 031 734 728 in 
na spletni strani www.anonimni-ha-
zarderji.eu. (rk)

Pomoč za neobvla-
dljive hazarderje


