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IZJEMNI DOSEŽKI MLADIH PLESALCEV
Na državnem prvenstvu v standardnih plesih, ki so ga 2. februarja gostili v Ajdov-
ščini, so se izkazali tudi varovanci Plesnega studia Plohl. Na tekmovanju so nastopili 
trije plesni pari iz Slovenske Bistrice in prav vsi so se uvrstili v finale. V kategoriji 
mladincev sta se izkazala Vid Šteinfelser in Zara Avsec, ki sta osvojila drugo mesto. 
Med starejšimi mladinci sta bila tudi druga Jan Hafner in Maša Bencak, v katego-
riji mlajših mladincev pa sta Nik Visnovič in Izaja Smogavec Potočnik tekmovanje 
končala na šestem mestu. »Na državno prvenstvo nisem peljala vseh svojih varovan-
cev, saj nekateri še potrebujejo nekoliko vaje, samozavesti in izkušenj. Na tekmovanje 
sem spremljala svoje tri plesne pare, ki so skupaj šele kratek čas, vendar se že dalj 
časa ukvarjajo s plesom profesionalno. Izaja se profesionalno s plesom ukvarja šele 
šest mesecev, kar pomeni, da sta z Nikom dosegla velik uspeh. Vsi trije plesni pari 
so pokazali vrhunski ples in svoj trenutni maksimum, zato sem na njih še posebej 
ponosna,« zadovoljno ugotavlja Martina Plohl, lastnica plesnega studia v Slovenski 
Bistrici in profesionalna plesalka. Martina dodaja, da je ponosna na vse svoje varo-
vance. »Zame so pomembni njihov žar, ljubezen in veselje do plesa ter trud, ki ga 
vsakodnevno vlagajo v svoj napredek in plesni razvoj. Sedaj pa hitro novim zmagam 
naproti.« 

100. ROJSTNI DAN SLAVKA KOVAČIČA 
V Domu starejših v Slovenskih Bistrici je bil v petek, 22. februarja, poseben dan. 
Varovanec Slavko Kovačič, starosta bistriškega časnikarstva, dolgoletni urednik 
Metalurga in priljubljeni satirik Jaka Drog, predhodnik današnjega stand upa, je 
praznoval svoj 100. rojstni dan. Poleg hčere Danice Maček in sina Slavka Kovačiča - 
Spidija so mu ob visokem jubileju čestitali tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar, župan Občine Makole Franc Majcen, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča 
Poljčane Iva Soršak in predstavniki Rdečega križa ter zaposleni v domu starejših. 
Slavko Kovačič, ki je pomembno zaznamoval lokalno skupnost na več področjih, je še 
vedno čilega duha. Skupaj z gosti se je tudi pošalil in zapel.                                     T. A. 

Z leve: Maša Bencak, Jan Hafner, Martina Plohl, Vid Šteinfelser, 
Izaja Smogavec Potočnik, Nik Visnovič in Zara Avsec.

Foto: Aleš Kolar
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Dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica

Spoštovane občanke in občani!
V  dneh pred praznikom občine Slovenska 
Bistrica se to pomlad ne bo zavrtelo samo 
občinsko koledarsko leto, ampak se kon-
čuje tudi štiriletni cikel preteklega manda-
ta in pričenja novo štiriletno  mandatno 
obdobje. Je torej  čas, v katerem ocenimo, 
kaj in kako smo izpeljali zastavljene načr-
te, kje  smo  bili  bolj,  kje manj uspešni 
in kako stojijo kazalci  razvoja okolja, v 
katerem živimo. In nenazadnje je  to čas, 
ko zastavimo načrte, razvojne programe 
in cilje za naslednje  mandatno obdobje.
In če se v času, ki ga živimo, smiselno 
ocenjujejo dosežki na štiriletna mandatna 
obdobja, ki jih nenazadnje označijo tudi  
vsakokratne volitve, je mogoče razvoj slo-
venjebistriškega prostora, v katerem živi-
mo danes, primerjati tudi z iskanji vzpo-
rednic nazaj  v  zgodovini, prav v začetku, 
ali pa še pred pričetki moderne dobe člo-
veštva. O tem pričajo pomembne  najdbe 
obstoja aktivnega življenja v tem prostoru 
v posameznih zgodovinskih obdobjih, za-
čenši od ostankov rimske ceste, ki je tekla 
prav čez naše kraje, kasneje pozno-an-
tičnega gradišča, srednjeveških gradov, 
sakralnih objektov, razvoja  zaselkov  z 
oblikovanjem  širšega središča, Slovenske 
Bistrice, ki je postopno prerasla v mesto. 
Nekatere najdbe bistveno presegajo lo-
kalni pomen ter umeščajo  slovenjebistri-
ško okolje v širši srednjeevropski prostor.  
Skozi zgodovino beležimo s posameznimi 
odkloni nenehni razvoj, pri čemer se je 

gospodarski del naslanjal na danosti pros-
tora,  obogatenega z uspešno nadgrajenim 
aktualnim znanjem in vplivom srednje-
evropskega prostora, kamor Slovenska 
Bistrica sodi tudi danes. Gospodarskemu 
razvoju je ves čas sledil družbeni razvoj 
okolja, od šolstva, knjižničarstva, zdra-
vstva do socialnega skrbstva.
Na ta zgodovinski razvoj  bistriškega 
prostora, na  mnogovrstnost večstoletne, 
ponekod tisočletne dediščine, smo lahko 
upravičeno ponosni. To namreč  ni kar 
tako dano vsem sredinam.  Ob  dano-
stih prostora pa le te-ga s svojim delom 
in znanjem oblikujejo predvsem ljudje, 
ki so tukaj živeli in  tukaj živijo še danes. 
In tudi zato obeležujemo  praznik občine 
Slovenska Bistrica na dan, ki sega globoko 
v zgodovinsko leto 1311, ko je Slovenska 
Bistrica s pisnim dokumentom izražala 
mestne pravice. 
In če se zdaj ozremo na  zadnještiriletno 
obdobje in trenutno stanje, lahko upravi-
čeno ocenimo, da je slovenjebistriško oko-
lje, tako gospodarski, kot tudi javni sektor, 
v razvojnem ciklu.
Lahko smo prepričani, da slovenjebistri-
ško gospodarstvo pomembno prispeva h 
gospodarski rasti Slovenije. To dokazuje 
družba Impol z nenehno rastjo,  ki pa  jo 
uspešno dopolnjujejo številna srednja in 
manjša podjetja različnih panog. O tem 
priča tudi pomanjkanje  delovne sile na 
številnih področjih, ob sicer še vedno do-
kajšnjem številu brezposelnih, kar samo 

po sebi narekuje nujnost po sistemskem 
ukrepanju, ki je sicer v pristojnosti države.
Razvoju  gospodarskega okolja sledimo v 
javni sferi z razvojem podpornega infra-
strukturnega okolja, tako cestno-komu-
nalnega,  kot družbenega, kar se nenaza-
dnje odraža v kvaliteti življenja v našem 
okolju.
Če omenimo samo nekaj uspešno izpe-
ljanih projektov preteklega mandata, je tu 
dokončanje prve faze  zahodne obvoznice, 
treh velikih  komunalnih kohezijskih pro-
jektov, obnova vaških jeder, mestnih trgov, 
številnih ulic in ostalih prometnic. Na po-
dročju družbene infrastrukture izgradnja 
in obnova vrtcev na Zgornji  Ložnici, 
Zgornji Polskavi, Črešnjevcu, Slovenska 
Bistrici, energetska sanacija osnovnih šol, 
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, 
dograditev športne in kulturne infrastruk-
ture. 
Ob investicijah pa je še nujno omeniti ne-
snovne vsebine, kot je pridobitev izobra-
ževalnega programa metalurški tehnik, 
obogatitev vsebin v centru Metulj, vzpo-
stavitev delovanja stičišča podjetniških 
iniciativ v nekdanji stavbi »Crouze-ja« ter 
nenazadnje pomoč pri izgradnji Čebelar-
skega centra v Slovenski  Bistrici.
Izpeljani pa so bili še številni manj-
ši projekti v sodelovanju s  krajevnimi 
skupnostmi, javnimi zavodi, društvi (ga-
silska, turistična, kulturna, športna, hu-
manitarna). Zelo uspešno pa je bilo tudi 
pridobivanje evropskih sredstev za kar ne-
kaj projektov s področja turizma in drugih 
področij.
Tudi za naslednje mandatno obdobje zas-
tavljen program izhaja iz že opravljenega 
dela, z nekaterimi dopolnitvami pa pome-
ni tudi nadgradnjo obstoječih projektov in 
investicij.
Seveda bi lahko  tudi v prihodnje področje 
razvoja javnih vsebin potekalo hitreje, če 
bi mu bila bolj naklonjena državna raven, 
kjer, navzlic ugodni ekonomsko klimi, ni 
čutiti pomembnejših premikov!  Še več, 
povečanje povprečnine za letošnje leto je 
že v celoti izničilo  povečanje tekočih stro-
škov javne porabe.
Seveda pa je razvoj,  kot že do zdaj, v veli-
ki meri odvisen od nas samih, od znanja, 
aktivnosti, spretnosti in tudi od sodelova-
nja, solidarnosti, prostovoljstva. In ravno 
te odlike krasijo naše letošnje dobitnike 
občinskih priznanj, za kar jim gre posebna 
čestitka. Dodati pa velja, da sta dobitnika 
listine s svojim delom pomembno oboga-
tila tudi širši evropski prostor.
Iskrene čestitke ob prazniku občine!
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Znani so prejemniki občinskih priznanj 
za leto 2018. Listino občine bosta prejela 
Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher za 
izjemne dosežke pri projektiranju mostov 
in drugih zahtevnih inženirskih objektov 
v Sloveniji in tujini. 
Dobitniki priznanj občine Slovenska Bi-
strica pa so Smučarsko skakalni klub 
Šmartno na Pohorju (za uspešno delo, 
vzgajanje mladih kadrov skakalcev in 40 
let delovanja), Milan Mom s Pokoš (za 
dolgoletno in prizadevno delo v krajevni 
skupnosti ter na drugih področjih živ-
ljenja in dela v kraju) in Zdenka Bizjak 
s Črešnjevca (za dolgoletno aktivno de-
lovanje na kulturnem področju in delo v 
krajevni skupnosti). Priznanja bodo pode-
lili v torek, 12. marca, na svečani akademi-
ji ob občinskem prazniku. 

Tomaž Ajd 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica 
se je v četrtek, 14. februarja, sešel na dru-
gi redni seji. Svetniki so osrednjo pozor-
nost namenili prvi obravnavi občinskega 
proračuna za leto 2019. V letošnjem pro-
računu je predvidenih za slabih 26 mili-
jonov prihodkov in za dobrih 30 milijo-
nov odhodkov; občina se bo v ta namen 
dodatno zadolžila. Dr. Ivan Žagar, župan 
Občine Slovenska Bistrica, je pojasnil, da 
je zadolževanje namensko: »Denar bomo 
namenili za investicije. Proračun sledi ra-

zvojnim vidikom občine, v danih možno-
stih je investicijsko naravnan. Izkoristili 
smo tudi možnosti dostopa do evropskih 
virov. Seveda pa lahko zaradi povišanja 
plač v javnem sektorju pride še do doda-
tnih obremenitev.« Sicer pa bodo tudi le-
tos v občini uresničili nekaj večjih naložb. 
Kmalu bodo dokončali vrtec v Ozki ulici 
v Slovenski Bistrici, pred dnevi so zače-
li graditi vrtec v Laporju, v proračunu so 
zagotovili tudi sredstva za pripravo doku-
mentacije za izgradnjo prizidka k vrtcu 

na Keblju. Prav tako načrtujejo dozidavo 
2. osnovne šole Slovenska Bistrica, nad-
gradnjo zdravstvenega doma v Slovenski 
Bistrici, obnovo mestnega kopališča, fina-
lizacijo izgradnje kanalizacije na Zgornji 
Polskavi, energetsko sanacijo objektov in 
ureditev Tomšičeve ulice v Slovenski Bi-
strici. Čeprav je potreb in želja veliko, so 
se občinski svetniki strinjali, da je pro-
račun, ki ga bodo dokončno potrjevali 
marca, realno pripravljen. Več o dnevnem 
redu druge redne seje občinskega sveta na 
spletni strani https://www.slovenska-bi-
strica.si/objava/173380.                       T. A. 

PRORAČUN RAZVOJNO  NARAVNAN

LISTINA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 
VIKTORJU MARKLJU IN MARJANU 
PIPENBAHERJU 

Foto: osebni arhiv

Viktor Markelj

Foto: splet

Foto: Aleš Kolar Foto: Aleš Kolar

Smučarsko-skakalni klub 
Šmartno na Pohorju Milan Mom Zdenka Bizjak

Marjan Pipenbaher

Foto: Foto Brbre
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KS Zgornja Polskava je v letu 2018 up-
ravljala vodovodne sisteme Zgornja Pol-
skava, Gabernik 1 in Gabernik 2. Notranji 
nadzor je v letu 2018 potekal po ustaljenih 
postopkih na osnovi HACCP-načrta, ki 
vsebuje mesto vzorčenja, vrsto preskušanj 
in frekvenco vzorčenja.
Preskušanja v okviru notranjega nadzora 
in monitoringa je v letu 2018 izvajal Na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano; oddelek za okolje in zdravje Mari-
bor.

Rezultati vzorčenja notranjega nadzora in 
monitoringa v letu 2018

V primeru neskladnosti s Pravil-
nikom o pitni vodi smo po pri-
poročilih NLZOH in IVZ izvajali 
ukrepe za odpravo neskladnosti 
(pregled sistema, preverjanje 
delovanja sistema kloriranja, 
servis klorirne naprave, čišče-
nje, ponovno vzorčenje). Zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterij 
v vodi smo naredili tudi mikro-
biološke analize pitne vode na 
zajetju v Loki in ugotovili, da je 
izvir onesnažen, zato smo izvir 
očistili. V neskladnih vzorcih so 
bile prisotne koliformne bakteri-
je, ki so po Pravilniku o pitni vodi 
indikatorski parametri in njihova 
prisotnost v pitni vodi ne ogroža 
zdravja ljudi.
Na vodovodnih sistemih Zgornja 
Polskava in Gabernik 2 izvaja-
mo stalno kloriranje pitne vode; 
vsebnost prostega klora merimo 
in ga vzdržujemo med 0,1 mg/l 

do 0,3 mg/l. 
Decembra 2018 smo na obeh sistemih, 
kjer se izvaja stalno kloriranje, vgradili 
sonde za meritev vsebnosti prostega klora 
in alarme za nepravilno delovanje sistema 
za kloriranje. 

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV

osnovi rezultatov, pridobljenih v okviru 
notranjega nadzora, na naslednje načine, 
določene v Navodilu za obveščanje upo-
rabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH (verzija 
23. 12. 2015).

OBVEŠČANJE JAVNIH USTANOV IN 
GOSTINSKIH LOKALOV

Na vseh treh vodovodnih sistemih izva-
ja monitoring pitne vode tudi država, in 
sicer odvzame na vodovodnem sistemu 
Zgornja Polskava šest vzorcev, na siste-
mih Gabernik 2 in Gabernik 1 pa po dva 
vzorca na leto.

Sonja Mihelič, odgovorna oseba za HACCP

19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) na 
naslednje načine:
1) O rezultatih skladnosti pitne vode na 
osnovi rezultatov, pridobljenih v okvi-
ru notranjega nadzora, z obvestilom na 
oglasni deski KS Zgornja Polskava in na 
spletni strani Občine Slovenska Bistrica, 
KS Zgornja Polskava: http://www.sloven-
ska-bistrica.si/organizacija/286;
2) o rezultatih neskladnosti pitne vode na 

Uporabnike ob-
veščamo v skladu s 
Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. L. RS, št. 

Javne ustanove, šolo, vrtec in gostinske 
lokale obvestimo v primeru omejitve upo-
rabe pitne vode ali o prepovedi uporabe 
pitne vode takoj (telefonsko obveščanje).

ODGOVORNE OSEBE ZA OBVEŠČANJE
Obveščanje uporabnikov pitne vode se 
vrši na KS Zgornja Polskava; odgovorne 
osebe: Nevenka Mesarič, predsednik KS 
ali Sonja Mihelič. 
Načrt vzorčenja za leto 2019 (v načrtu so 
zajeta vzorčenja notranjega nadzora):

POROČILO O PITNI VODI ZA 
LETO 2018
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VEČ DELOVNO AKTIVNIH
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Makole 73 327 6,6
Oplotnica 125 676 5,9
Poljčane 165 1.246 7,9
Slovenska 
Bistrica

962 8.733 7

Novost: inovativni projekti 
za zaposlovanje mladih
Če ste mlajši od 29 let, prijavljeni v evi-
denci brezposelnih oseb in pripravljeni na 
nekaj novega, se lahko vključite v usposa-
bljanje v okviru inovativnih projektov za 
zaposlovanje mladih. Po uspešno zaklju-
čenem usposabljanju vas delodajalec lah-
ko zaposli za najmanj eno leto s pomočjo 
subvencije 5.000 EUR.
V vzhodni Sloveniji poteka projekt Aktiv-
no izobraževanje in usposabljanje mladih 
–Aktivium. Izvaja ga Študentska organiza-
cija Univerze v Mariboru.
V program se lahko vključijo mladi, stari 
od 15 do 28 let:
• S stalnim prebivališčem v vzhodni Slo-
veniji,
• prijavljeni med brezposelnimi.
Program Aktivium mladim omogoča:
• inovativno, kratko in praktično usmerje-
no izobraževanje;
• razvoj veščin za samostojno vključevanje 
na trg dela in izboljševanje zaposlitvenih 
možnosti;
• stik z delodajalci, ukvarjanje z njihovimi 
praktičnimi primeri in izzivi, spoznavanje 
delovnega okolja in delovnih postopkov 
pri delodajalcih. 
Izvajalec vam povrne potne stroške in 
izplačuje dodatek za aktivnost.

sklada na osnovi Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v 
Sloveniji 2014–2020.

Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje 
registrirane brezposelnosti po občinah

Struktura brezposelnih na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica

Priložnosti za delodajalce
Ugodnosti Zavoda, namenjene delo-
dajalcem
•Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoz-
nate ustrezne kandidate in njihove kom-
petence. Traja najmanj 100 ur oz. največ 
en mesec. Izjema so invalidi, pri katerih 
lahko traja vključitev več kot en mesec. 
Namenjen je vsem brezposelnim osebam. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 23. oktobra 2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu za 
mlade
S tem programom lahko mlade brezpo-
selne osebe spoznate v konkretni delovni 
situaciji in jih usposobite za predvideno 
delovno mesto. V program se lahko vklju-
čijo mladi do izpolnjenega 30. leta, ki so 
prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb 
najmanj tri mesece. Usposabljanje lahko 
traja dva ali tri mesece. V trimesečni pro-
gram se lahko vključite le, če ste iskalec 
prve zaposlitve. Program je aktualen do 
razdelitve sredstev in najdlje do 31. maja 
2019.
•Usposabljanje na delovnem mestu 2019
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so najmanj tri me-
sece prijavljeni v naši evidenci; starim 30 
let in več, ki so najmanj 12 mesecev prija-
vljeni v naši evidenci; starim 30 let in več 
z nedokončano ali končano osnovno šolo, 
ki so najmanj tri mesece prijavljeni v naši 
evidence; posameznikom, ki se vključuje-
jo na trg dela po končanem programu so-
cialne aktivacije. Usposabljanje traja dva 

Delodajalci, zaposlite mlade - s 
pomočjo subvencije
Delodajalci imajo možnost pridobiti sub-
vencijo 5.000 EUR za vsaj enoletno za-
poslitev brezposelnih mladih, ki so pred-
hodno uspešno zaključili usposabljanje v 
okviru inovativnih projektov za zaposlo-
vanje Aktivium. 
Delodajalcem, ki ustrezajo pogojem v 
javnem povabilu, se ponuja priložnost za 
pridobitev finančne spodbude za zaposli-
tev mladega kandidata. Ponudbo na javno 
povabilo lahko oddajo do porabe sredstev 
oziroma najpozneje do 29. decembra 
2019. Cilj programa je vključiti in zapo-
sliti 225 mladih iz ustrezne ciljne skupine. 
Program Zaposlimo mlade sofinancira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega 

Trg dela v letu 2019
Ob koncu januarja 2019 je bilo na Zavodu 
za zaposlovanje na območju celotne Slo-
venije registriranih 82.791 brezposelnih 
oseb, kar je 5,4 odstotka več kot decem-
bra 2018 in 5,8 odstotka manj kot januarja 
2018.
Zaradi povečanih potreb po dodatnih za-
poslitvah so razveseljujoči podatki o do-
datnih potrebah po novih kadrih deloda-
jalcev, saj je bilo v mesecu januarju letos 
za območje Slovenske Bistrice objavljenih 
že 139 prostih delovnih mest. Zaradi za-
poslitve na območju Slovenske Bistrice se 
je januarja letos iz evidence brezposelnih 
oseb odjavilo 115 brezposelnih oseb.
 
Registrirana brezposelnost
Januarja 2019 je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.291 
brezposelnih oseb, kar je za 8,9 odstotka 
več kot v mesecu decembru leta 2018 in za 
3,7 odstotka manj kot v enakem obdobju 
lani, meseca januarja 2018. Med registri-
ranimi brezposelnimi je bilo meseca janu-
arja 297 mladih, kar znaša 23 odstotkov. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je v 
mesecu decembru 2018 na Uradu za delo 
Slovenska Bistrica znašala 6,9 odstotka 
(kar je za 0,6 odstotka manj kot v enakem 
obdobju lani), na območju celotne Slove-
nije pa je znašala 7,9 odstotka.

Delovno aktivno prebivalstvo
Po podatkih Statističnega urada RS se šte-
vilo delovno aktivnega prebivalstva pove-
čuje. Novembra 2018 je bilo na območju 
Urada za delo Slovenska Bistrica 10.982 
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji 
delovnega mesta), kar je za 4,2 odstotka 
več kot v enakem obdobju lani. V Območ-
ni službi Maribor se je delež povečal za 2,4 
odstotka, povečal se je tudi delež na ravni 
celotne Slovenije, in sicer za 3,1 odstotka.
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ali tri mesece, odvisno od zahtevnosti del. 
Ukrep je aktualen do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 31. maja 2019.
•Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne 
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo 
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000 
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki 
izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 
7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri kri-
terije iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12 
mesecev prijavljene v evidenci brezpo-
selnih oseb; so starejše od 30 let in imajo 
izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana 
ali zaključena osnovna šola); so starejše 
od 30 let in bodo po vključitvi v programe 
socialne vključenosti in aktivacije znova 
postale dejavne na trgu dela.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (tj. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno 
povabilo je odprto do porabe sredstev ozi-
roma najdlje do 31. julija 2019. 
Sprememba v javnem povabilu je, da se v 
program Zaposli.me takoj po prijavi med 
brezposelne osebe lahko vključijo starejši 
od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno naj-
več osnovno šolo in so stari najmanj 30 let.
•Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne 
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, boste 
za njihovo zaposlitev s polnim delovnim 
časom za najmanj 24 mesecev prejeli sub-
vencijo v višini 11.000 EUR. Delovno raz-
merje mora biti sklenjeno za nedoločen 
čas oziroma najmanj do izpolnitve pogo-
jev za upokojitev. Javno povabilo je odprto 
do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 
junija 2020. 
•Usposabljamo lokalno za zaposlitev v 
najbolj iskanih poklicih

znanja, veščine in spretnosti, s katerimi 
si bodo izboljšale ali razširile zaposlitvene 
možnosti in odprle nove poti do zaposlitve 
v deficitarnih poklicih. V usposabljanje se 
lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj 
tri mesece prijavljeni v evidenci brezpo-
selnih in katerih znanja ter delovne izku-
šnje ne omogočajo neposredne zaposlitve 
na delovnih mestih za deficitarne poklice. 
Javno povabilo Usposabljamo lokalno je 
odprto do porabe sredstev oziroma najdlje 
do 30. oktobra 2019.
eVEM portal za zaposlovanje 
tujcev v 2019
Slovensko gospodarstvo se v zadnjem 
času sooča s precejšnjim pomanjkanjem 
delavcev določenih poklicev, ta deficit pa 
rešujemo tudi z zaposlovanjem delavcev 
iz drugih držav. V ta namen se je v me-
secu januarju 2019 v Mariboru na sedežu 
finančnega urada odvil posvet, namenjen 
vsem delodajalcem, ki jih zanima podro-
čje zaposlovanja tujcev. Predstavniki Mi-
nistrstva za javno upravo in našega Za-
voda so predstavili postopek, s katerim 
si delodajalci lahko skrajšajo postopek 
pridobitve enotnih dovoljenj in delovnih 
dovoljenj ter kakšne so novosti in spre-

membe v postopku dopolnjevanja vlog 
za enotna dovoljenja, prav tako so imeli 
možnost izvedeti, kaj bo prinesel spora-
zum s Srbijo.
Z namenom, zagotoviti hitrejši in učinko-
vitejši način pridobivanja delovnih dovo-
ljenj, je namreč od začetka leta prek porta-
la eVEM na voljo elektronska oddaja vlog 
za izdajo dovoljenja za prvo zaposlitev ali 
strokovno zaposlitev po sporazumu z BiH. 
Več informacij na spletni povezavi http://
evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/
zaposlitev-in-delo-tujca/.
Elektronska oddaja ponudb 
za UDM in UDM mladi (za 
delodajalce)
Delodajalci lahko od meseca decem-
bra 2018 oddate elektronske ponudbe za 
UDM in UDM – mladi. Na portalu za de-
lodajalce imate možnost oddati elektron-
ske ponudbe za Usposabljanje na delov-
nem mestu in Usposabljanje na delovnem 
mestu – mladi. S pomočjo usposabljanja 
na konkretnem delovnem mestu lahko 
udeleženci pridobijo nova znanja, spret-
nosti in kompetence, s čimer si izboljšajo 
zaposlitvene možnosti. Delodajalci pa lah-
ko brezposelne dodobra spoznate, preiz-
kusite in jih usposobite za konkretno delo 
v vašem podjetju. 
Na voljo je 4,37 milijona EUR za program 
UDM in 2,22 milijona EUR za program 
UDM – mladi. 

Marjeta Kovač, vodja Urada za delo 
Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica

Usposabljajte 
brezposelne na 
delovnem mes-
tu v deficitar-
nih poklicih, 
opredeljenih 
po naših ob-
močnih služ-
bah, še preden 
se odločite gle-
de njihove za-
poslitve. 
S takšnim 
u s p o s a b l j a -
njem bodo 
b r e z p o s e l n e 
osebe prido-
bile dodatna 
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Doživljajski program

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 76. OBLETNICI PADCA 
POHORSKEGA BATALJONA

V soboto, 5. januarja, smo se množično spomnili tragično padlega Pohor-
skega bataljona. Veliko ljudi se je zbralo pri spomeniku pri Treh žebljih. 
Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora RS, mag. Dejan Ži-
dan. V kulturnem programu so nastopili Oktet Planika in mladi recitatorji 
iz OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Med obiskovalci je bil tudi predse-
dnik RS Borut Pahor in letos prvič tudi veleposlanik Ruske federacije Doku 
Gapurovič Zavgajev. 
Posebej se zahvaljujemo gasilcem PGD Tinje in Kebelj, redarski službi Ob-
čine Slovenska Bistrica, Komunali Slovenska Bistrica, Slovenski vojski in 
Policiji.
Prav na spominski dan Občine Slovenska Bistrica, 8. januarja, je v Vite-
ški dvorana Bistriškega gradu potekala slavnostna akademija z učenci OŠ 
Šmartno na Pohorju in MoPZ KUD Otona Župančiča Tinje. Prav tako so 
pripravili kratko in zanimivo predavanje »Od vojne do vojne«, Po poti ne-
raziščene diplomacije od 1. do 2. svetovne vojne. Podpredsednik ZZB NOB 
Slovenije, dr. France Križanič, je slavnostno podelil plaketi v znak zahvale 
spomina na narodnoosvobodilni boj Mirku Mundi s Pragerskega in 670. 
logističnemu polku Slovenska Bistrica. 
Tudi tokrat je obe prireditvi organiziral Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. 
30. januarja smo začeli s koncerti. Golden Dixie Boys so dodobra napolnili 
Viteško dvorano Bistriškega gradu. V dobri uri so nas pozibavali v ritmih 
jazza in latino standardov. Skupina je nastopila v zasedbi: Franjo Maček, 
klarinet, Damir Tkavc, trobenta, Mike Orešar, kitara, banjo, vokal, Luka 
Groboljšek, kontrabas, Luka Jahn, bobni, in Igor Podpečan, pozavna, po-
vezovanje, vodja.

Viktor Ajd

Želite izkusiti, kako je potekal vsakdan na bistriškem Pohorju 
v preteklost? Bistriško Pohorje lahko doživite skozi tri različne 
programe: Pastirčkov dan, Mlinarjev dan in Kovačev dan.
Pripravljamo nov doživljajski program Ančnikov dan, ki ga 
bomo začeli izvajati junija in ki bo udeležence popeljal v čas 
Rimljanov. 
V sklopu teh programov sta ponujena animacija v naravi in 
ogled naravnih ter kulturnih znamenitosti. Skozi interpreta-
cijo domačinov in interpretatorjev kulturne dediščine boste 
spoznali delo in življenje pastirjev, mlinarjev, kovačev in prebi-
valcev Ančnikovega gradišča, kakršno je bilo nekoč. Spoznali 
boste pašo živine, peko jabolk in krompirja ob ognju, izdelavo 
pastirskih klobukov, pastirske igre, delo v mlinu, peko kruha, 
spoznavanje kovaškega orodja, kako so na Ančnikovem gra-
dišču mleli žito, predli niti, tkali na statve, pisali na voščeno 
tablico, obdelovali les s takratnim kovanim orodjem ...
Vsi programi so namenjeni različnim starostnim skupinam 
in primerni za ekskurzije, zaključne izlete, praznovanja … Za 
dodatne informacije o izletih ali za rezervacijo termina pišite 
na mateja.lesnik@zavod-ksb.si ali pokličite na telefonsko šte-
vilko 02 80 55 355.
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Poletne ustvarjalne delavnice

Poletna muzejska noč

Poletna muzejska noč bo letos potekala v soboto, 
15. junij, od 18. do 24. ure. V vseslovensko akci-
jo muzejev in galerij se s programom Noč v gra-
du vključujemo že deveto leto. Tudi letos bomo 
grajska vrata za vse obiskovalce gradu brezplačno 
odprli ob 18. uri. Ob številnih stalnih razstavah bo 
v galeriji gradu v tem času na ogled razstava izdel-
kov Marjana Crniča. 
Vzporedno z ogledi gradu bo tako kot vsako leto 
potekal program Noč v gradu. Ta poteka med 
18. uro zvečer in 8. uro zjutraj naslednji dan ter 
vključuje ustvarjalne delavnice, doživljajske igre in 
animacija po gradu, večerjo, prenočitev v gradu in 
zajtrk.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Prijave za pro-
gram »Noč v gradu« zbiramo po elektronski pošti 
na elektronskem naslovu mateja.lesnik@zavod
-ksb.si do srede, 12. junija 2019.

Poletne počitnice so za otroke čas za sprostitev in odkriva-
nje novih, zabavnih in poučnih vsebin, aktivnosti in znanj. 
V mesecu juliju bomo za njih pripravili Poletne ustvarjal-
ne delavnice, ki bodo potekale vsak dan od 8. do 12. julija 
2019 med 9. in 11. uro v Bistriškem gradu. V sproščenem 
poletnem vzdušju je ustvarjanje v grajskih prostorih vedno 
navdušujoče in zabavno. Vsebine za program ustvarjanja 
črpamo iz zakladnice grajskih zbirk in kulturno bogatega 
okolja. Prijave zbiramo v mesecu juniju (mateja.lesnik@
zavod-ksb.si ali 02 80 55 355). Cena delavnic za ves teden 
je 10 evrov za otroka.

Projekt Castle Road

V začetku februarja, malo pred kulturnim praznikom, je Zavod za kulturo 
Slovenska Bistrica podpisal sporazum o pridružitvi projektu Castle Road. 
Projekt Castle Road je namenjen povezovanju dvorcev in gradov, vzajemni 
promociji in izmenjevanju dobrih praks o maksimalnem izkoristku prosto-
rov in objektov, ki so v uporabi. 
Kot nam pove že samo ime, v prevodu cesta gradov, je poudarek projekta 
na meddržavnem sodelovanju oziroma na razširitvi prestižnega obstoječe-
ga združenja Schlösserstraße v Slovenijo.
Povezovanje, oblikovanje skupnih ponudb in skupna promocija so temeljni 
razlogi za pridružitev projektu, saj so potrebni novi ukrepi in nove razvoj-
ne strategije za privabljanje obiskovalcev. Schlösserstraße je združenje, ki 
doprinese k mednarodni prepoznavnosti, promociji in raziskovanju zgo-
dovinskih povezav, ki obstajajo med obrambnimi utrdbami na obmejnem 
območju med Slovenijo in Avstrijo.

Mateja Lešnik
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Grajska tržnica

Povezovanje mesta s podeželjem poteka vsako soboto tudi 
v bistriškem gradu, kjer ima svoj prostor grajska tržnica. 
Njena zgodba se je začela leta 2014. Lokalni podeželski po-
nudniki pridelkov in izdelkov svoje dobrote ponujajo pre-
bivalcem mesta in okolice. Seveda pa trgovanje ni vse. Zu-
nanje dvorišče ni samo prostor za trženje blaga, ampak tudi 
prostor druženja, spoznavanja, umirjanja in sprostitve.
Obiskovalcem ponujamo prijetno in lepo urejeno tržnično 
okolje, ki mu zlasti v poletnih mesecih pridružujemo tudi 
različne pestre tradicionalne, etnološke, umetniške in glas-
bene vsebine.
Ponudba na tržnici:
•domači kruh in krušni izdelki,
•domači med in medeni izdelki,

NAPOVEDUJEMO:

22. marec: inštitut dr. Jožeta Pučnika, simpozij;
27. marca ob 18. uri: predavanje Nine Levart Slovenska 
Bistrica z okolico v 18. stoletju (magistrsko delo)
29. marca ob 19.30: večer jazz standardov in še … s Tejo 
in Mikom, Woman and Man
12. aprila ob 19.30: Mariachi los Caballeros
16. maja ob 19.30: glasbeni večer z Rudijem Bučarjem
17. maja ob 19.00: koncert male pevske skupine

Galerijska dejavnost:

V Galeriji Grad se bodo v prihajajočih mesecih zvrstile 
izvrstne razstave, ki bodo dodatno oplemenitile najbolj re-
prezentančni del gradu. V galeriji se letno zvrsti pet do šest li-
kovnih razstav različnih avtorjev iz Slovenije in tujine. Poleg 
tega pripravljamo tudi tematske in dokumentarne razstave. 
Za izbor razstav skrbi programski svet Galerije.
Program:
•razstava ob 200-letnici ustanovitve prve javne glasbene šole 

v Sloveniji Dostopno in plemenito (marca in aprila),
•Franci Kolar (aprila in maja),
•Marjan Crnič (maja in junija),
•Andreja Hojnik Fišić (junija in septembra),
•arhitekt Branko Kraševac (oktobra in novembra),
•razstava del članov Društva upokojencev Slovenska Bistrica 
(decembra 2019 in januarja 2020).

18. maja: sobota za saksofon, društvo Sekvoja
23. maja ob 18.00: zaključni javni nastop učencev Glasbene 
šole Slovenska Bistrica
29. maja ob 18.00: zaključni koncert orkestrov glasbene šole
7. junija ob 19.30: koncert Viver
14. junija ob 19.00: prireditev Folklorne skupina Krog
Meseca junija: tradicionalni koncert Big banda Slovenska 
Bistrica z gosti

•domača moka in izdelki iz moke (testenine),
•jajca in ribe,
•mesni izdelki (klobase, zaseka idr.),
•sezonska zelenjava (domača, ekološka, integrirana pridelava 
idr.),
•sezonsko sadje in domači sokovi,
•bučno olje in bučnice,
•domače mleko in mlečni izdelki (jogurti, siri, skuta, namazi 
idr.),
•ozimnica (jabolka, korenje, krompir),
•zelišča, zeliščni čaji in tinkture.
Odpiralni čas tržnice
V zimskem času, od novembra do februarja, od 7.30 do 10.30.
Letni čas, od marca do oktobra, od 7.00 do 10.30.
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V NOV DAN
Občinski praznik je v svojem bistvu dan 
druženja, povezovanja in spodbujanja 
ustvarjalnosti pri mladih in starih. V gla-
vah otrok pa se vseeno porajajo vprašanja, 
kot sta: kaj in kdaj je občinski praznik in 
zakaj so 12. marca po naši občini izobeše-
ne občinske zastave. Mladostniki so infor-
macijo, da imamo 12. marca v naši občini 
praznik, shranili v mehanski spomin. Iz-
kušnje so tiste, ki puščajo sledi v vsakem 
posamezniku, zato si želimo, da so otroci 
in mladi aktivno vključeni na različnih 
področjih. Tako s svojimi predlogi, aktiv-
nostjo in znanjem pomagajo sooblikovati 
našo družbo. Preveč sugestij, mehansko 
znanje uničuje ustvarjalnost. Peščica nas 
ostaja, ki si želimo, da imajo otroci in mla-

dostniki možnost aktivnega vključevanja 
na različna področja. Projekt V nov dan je 
začetek aktivacije mladih! Osnovno idejo 
o projektu je podprl župan Občine Slo-
venska Bistrica, dr. Ivan Žagar. 
Občino Slovenska Bistrica sta nagovorili 
bistriški ustvarjalki s področja kulture in 
dejavnosti otrok in mladine, Nadja Stegne 
ter Rebeka Potočnik, ki želita izvesti pro-
jekt skupinskega petja združenih mla-
dinskih in otroških zborov, ki delujejo v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih v občini 
Slovenska Bistrica. Združeni mladinski in 
otroški zbori bodo posneli skupno pesem 
V nov dan (avtorica besedila je Rebeka 
Potočnik, priredbi za mladinski in otroški 
zbor je pripravila Nadja Stegne). Ome-
njeni projekt bo predstavljen ob prazni-
ku Občine Slovenska Bistrica, istočasno 

bo posnet tudi video. Video posnetek bo 
vključen v promocijsko-predstavitveni 
film o Slovenski Bistrici.
Na razpis so se odzvale vse šole v občini in 
tako bo 12. marca ob 17. uri v bistriškem 
grajskem parku skupaj zapelo 856 otrok. 
Velika zahvala gre tudi ravnateljem javnih 
zavodov, ki so informacijo delili naprej 
med mentorje, in seveda mentorjem, ki 
so ustvarili motivacijo med zbori, otroki. 
Družba je vedno močnejša ob medseboj-
nem povezovanju, sodelovanju, in to je 
tisto, kar si želimo. Skupna pesem, ki bo 
tako zapeta v grajskem parku, je pozdrav 
povezovanju in aktivaciji otrok in mladih 
ter njihovih idej in predlogov. Prisluhnili 
jim bomo in tako poskušali ustvariti niz 
dogodkov, ki bodo imeli svojo melodijo 
na številnih drugih področjih.            R. P.

ZBOR OBMOČNEGA ZDRUŽENJA 
SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
Člani Območnega združenja slovenskih 
častnikov Slovenska Bistrica so se v petek, 
23. februarja, sešli na letnem zboru. Pred 
začetkom srečanja v prostorih Vojašnice 
Vincenca Repnika Slovenska Bistrica so 
predstavniki 72. brigade Slovenske vojske 
predstavili najnovejše pehotno in dru-
go orožje, s katerim razpolaga Slovenska 
vojska. Kot je poudaril predsednik Karl 
Mali, je lani okoli 420 članov in članic so-
delovalo na številnih prireditvah, s poho-
dno zastavo so sodelovali na petih dogod-
kih in s praporom na dvajsetih. Tudi za 
letos so pripravili pester program. Kmalu, 
že 30. marca, se bodo udeležili strelskega 
tekmovanja vzhodnoštajerske pokrajine 
z vojaško puško M-48 v Mačkovcih pri 
Murski Soboti. 27. aprila jih čaka sveča-
nost ob dnevu upora na Boču, maja pa 
bodo sodelovali na dnevih odprtih vrat 

vojašnice Maribor in strelišča Velenik. 
Junija bodo odšli na strokovno ekskurzi-
jo na Primorsko in sodelovali na slove-
snosti ob zavzetju vojaškega skladišča na 
Zgornji Ložnici. V drugi polovici leta se 
bodo med drugim udeležili orientacijske-
ga pohoda, predavanja z vojaško vsebino 
in tekmovanja v kuhanju vojaškega obro-
ka, strelskega tekmovanja z avtomatsko 
puško, slovesne obeležitve 25. obletnice 

delovanja Zveze slovenskih častnikov in 
pohoda po poteh Soške fronte. Na zboru 
so podelili tudi priznanja Zveze sloven-
skih častnikov. Bronasto medaljo so pre-
jeli vodnik Zvonko Ferčec, višji vodnik 
Marjan Kalič, nadporočnik Aleš Klinar in 
stotnik Boštjan Plaznik, srebrno medaljo 
so izročili stotniku dr. Andreju Godcu in 
članici Brigiti Ptičar, častni znak zveze za 
sodelovanje pa so podelili stotniku Dra-
gu Selinšku in Policijskemu veteranskemu 
društvu Sever, Odbor Slovenska Bistrica.

Tomaž Ajd

od

2-delne kopa-

lniške garniture
12,99€

PVC prti na 

metre
4,99€od

T/m 
simpateks 

4,99€
Raztegljive hlače,

 izbrane majice, 

športne jope
-10%

Inti mo+Style trgovina 
Lidija Ajd Zafošnik s.p.
Partizanska 41A
2130 Slovenska Bistrica

Spodnji 

deli trenirk
7,50€od

Foto: Aleš Kolar



Stran 16 RIC Informator, marec 2019

GLAS O LAS – PREGLED IZVAJANJA 
STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA 
Lokalna akcijska skupina Dobro za nas 
(LAS) je od prejete odločbe o potrditvi 
Strategije lokalnega razvoja LAS in pravi-
ci do porabe sredstev z dne 28. septembra 
2016 do konca leta 2018 objavila dva jav-
na poziva za sofinanciranje operacij iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in dva javna poziva 
za sofinanciranje operacij iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za 
zainteresirano prebivalstvo in potencialne 
prijavitelje smo izvedli devet delavnic ani-
macije, na katerih smo predstavljali mož-
nosti za pridobitev nepovratnih evropskih 
sredstev. 
Skupno je na naslov vodilnega partnerja 
prispelo 38 prijav. Ocenjevalna komisija 
jih je pregledala in ocenila z vidika meril, 
navedenih v Strategiji lokalnega razvoja 
LAS Dobro za nas. 
V dokončno potrditev je bilo na Agencijo 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(Agencija) poslanih trinajst operacij, na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (MGRT) pa pet.
V letu 2017 je Agencija izdala pet pozi-
tivnih odločb o sofinanciranju operacij, 
MGRT pa je z enim prijaviteljem sklenil 
pogodbo o sofinanciranju operacije.
Trenutno je v izvajanju pet operacij, sofi-
nanciranih iz EKSRP, operacija, sofinan-
cirana iz ESRR pa je uspešno zaključila 
prvo fazo izvajanja. Na pregled in podpis 
pogodb z MGRT čakajo še štiri operacije, 
v prvem tednu leta 2019 pa smo na Agen-
cijo v dokončno potrditev posredovali še 
šest vlog.
LAS Dobro za nas je v letu 2018 izvajala 
tudi dve operaciji sodelovanja. Operacija 
Zgodbe rok in krajev, v katero je vključe-
nih skupno 11 slovenskih LAS in je sofi-

nancirana iz EKSRP, se je uspešno 
zaključila oktobra 2018, zato smo 
decembra 2018 prejeli tudi nepo-
vratna sredstva v višini 17.400,00 €, 
operacija Jem drugače, jem doma-
če, v kateri sodeluje pet slovenskih 
LAS in je sofinancirana iz ESRR, 
pa se je zaključila decembra 2018.
Kako naprej …
V letu 2019 se bomo najprej loti-
li spremembe Strategije lokalnega 
razvoja, ki bo temeljila predvsem 
na spremembi finančnih okvirov 
znotraj posameznih tematskih 
področij. Največ sredstev je bilo 
namreč počrpanih na tematskem 
področju »Razvoj osnovnih sto-
ritev«, medtem ko je tematsko 
področje »Varstvo okolja in ohra-
njanje narave« ostalo praktično še 
nedotaknjeno, podobno je tudi pri 
tematskem področju »Ustvarjanje 
novih delovnih mest«.
Nove razpise za uresničevanje ci-
ljev, zastavljenih v Strategiji lokal-
nega razvoja, načrtujemo za drugo 
polovico leta 2019, že sedaj pa vas 
vabimo, da spremljate našo spletno 
stran www.lasdobrozanas.si, na ka-
teri objavljamo aktualne dogodke 
(odprtje javnih pozivov, animacij-
ske delavnice na terenu, spremem-
be področne zakonodaje, aktualne 
informacije za prijavitelje …). 
V tem času izvajamo tudi vmesno 
vrednotenje izvajanja Strategije lo-
kalnega razvoja, zato vas vabimo, 
da izpolnite spletno anketo in s 
svojim mnenjem prispevate k oce-
ni izvajanja SLR in k prihodnjemu 
izboljšanju delovanja LAS. Anketa 

je objavljena na spletni strani https://www.las-
dobrozanas.si/2019/02/13/vprasalnik-o-izvajanju-
strategije-lokalnega-razvoja-las-dobro-za-nas/

Mirjana Predikaka,
RIC Slovenska Bistrica, vodilni partner LAS

Seznam operacij v izvajanju oziroma v potrjevanju:

Sredstva, ki so trenutno še na voljo in so predvidena 
za prihodnje javne pozive:

Foto: L. A. Z.
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POHORCI IN ISTRANI VABIJO 
PO POTEH ŽIVE COPRNIJE
Sprehodi po Pohorju in Istri bodo poslej 
drugačni. Pohodnike bodo po dvajsetih 
izbranih krajih spremljale stare, a na novo 
napisane zgodbe pohorskih gozdov in 
skrivnostne Istre. Partnerji slovensko-hr-
vaškega Interreg projekta Živa coprnija 
– živa štrigarija so konec januarja v ZRC 
SAZU v Ljubljani predstavili kulturno-tu-
ristični vodnik Živa coprnija Pohorja in 
Istre: Izleti po poteh pripovednega izro-
čila. 
Kot je povedala predstavnica Beletrine 
Miljana Cunta, urednica vodnika, je Živa 
coprnija izrazito medresorski projekt, ki 
nastaja v sodelovanju različnih partner-
jev. »Pravkar je izšla knjiga Živa coprnija 
Pohorja in Istre: Izleti po poteh pripove-
dnega izročila, ki je zasnovana kot vodnik 
po izbranih 20 točkah Pohorja in Istre, 
predstavljenih skozi zgodbe iz naše dediš-
čine. Knjigo dopolnjujejo mobilna apli-

kacija Živa coprnija na dlani in izvirne 
turistične ture po poteh žive coprnije Po-
horja in Istre, predstavljene na turistični 
karti.« Izbor zgodb pripovednega izročila 
slovenskega dela je opravila dr. Barbara 
Ivančič Kutin iz ZRC SAZU. S sodelavci 
so pregledali ogromno zapiskov, seminar-
skih nalog, knjižnih izdaj in drugih ma-
terialov, preden so izbrali deset zgodb, ki 
so predstavljene v vodniku. Opravili so 
tudi veliko terenskega dela, saj so tudi pri 
informatorjih želeli preveriti, ali in koliko 
te zgodbe še živijo med ljudmi. Literarno 
predelavo so snovalci vodnika zaupali pi-
satelju Dušanu Šarotarju, za ilustracije pa 
je poskrbela Tina Dobrajc. Knjiga v trdi 
vezavi, ki na 150 straneh prinaša po de-
set pohorskih in istrskih zgodb, je hkrati 
vodnik po že obstoječih turističnih toč-
kah, ki dobivajo novo, bogatejšo vsebino. 
Za lažjo dostopnost kar se da širokemu 

krogu uporabnikov jo dopolnjuje mobil-
na aplikacija, ki je brezplačna. Omogoča 
enostaven pregled vsebine vodnika in tudi 
koristnih informacij o posamezni lokaci-
ji, na primer o gostilnah in prenočiščih. 
Tako bo aplikacija v veliko pomoč pri obi-
sku turističnih tur, ki so del projekta Živa 
coprnija. 
Vse poti oziroma točke na Pohorju bodo 
obogatene z zanimivimi vsebinami, ki 
bodo pritegnile različne obiskovalce. 
»Zgodbe bomo predstavili s pomočjo 
pripovedovalcev, kostumiranih likov in 
lutk, kar bo gotovo zanimivo predvsem 
najmlajšim, ki so naša največja ciljna sku-
pina. Lutke bodo zaživele tudi v lutkovnih 
predstavah, ki jih bomo uprizarjali na Po-
horju in na festivalu v Istri,« je povedala 
Jana Jeglič, predstavnica Razvojno-infor-
macijskega centra Slovenska Bistrica, ki je 
vodilni partner projekta. Poleg knjige in 
mobilne aplikacije so na novinarski kon-
ferenci predstavili tudi promocijski vide-
ospot projekta v režiji Jana Cvitkoviča.

KRAJEVNA SKUPNOST ZGORNJA POLSKAVA V SODELOVANJU Z DRUŠTVI V KRAJU VABI 
OB 67. KRAJEVNEM PRAZNIKU

V nedeljo, 17. marca 2019
• dan odprtih vrat PGD Zgornja Polskava v gasilskem 

domu od 9. do 13. ure.
• Merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi ter prikaz 

temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. 
KO Rdečega KRIŽA, v gasilskem domu od 9. do 13. ure. 

• Večer, posvečen krajevnemu prazniku, in pozdrav 
pomladi v dvorani Kulturnega doma na Zgornji 

Polskavi, začetek ob 17. uri.

V soboto, 23. marca 2019
• 20. tradicionalni pohod k Trem kraljem v organizaciji 

PD Pohorje. Zbor ob 7.30 pred planinsko tablo na Zgornji 
Polskavi.

• Otvoritev novega vodohrana Zgornja Polskava, ob 15. uri.
• Nogometna tekma v parku na Zgornji Polskavi, začetek ob 16. uri.

V nedeljo, 24. marca 2019
Komemoracija pred spomenikom padlim talcem v Gaju; ob 

10. uri.

STERILIZACIJA 
LASTNIŠKIH MAČK 
Občina Slovenska Bistrica v zadnjih letih ugotavlja večjo pro-
blematiko zapuščenih prostoživečih mačk, zato smo zagotovili 
sredstva za sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk za pre-
bivalce občine Slovenska Bistrica. Obdobje akcije sterilizacije 
za lastniške mačke je potekalo od 22. januarja do 28. febru-
arja oziroma do porabe sredstev. Problem naraščanja števila 
brezdomnih mačk bomo rešili samo, če preprečimo njihovo 
razmnoževanje, zato vas prosimo, da kot odgovorni lastniki 
skrbite za svoje živali. Ugodnejše pogoje posegov lahko koris-
tite tudi pri izvajalcih veterinarskih storitev, saj se ti v veliki 
večini prav tako pridružujejo akciji. Ali bomo uspeli zagotoviti 
dodatna sredstva, zainteresirani lastniki mačk spremljajte na 
uradni spletni strani občine, kjer bo to tudi objavljeno.

VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM ŽELIMO VELIKO LEPIH IN DOBRIH DOŽIVETIJ OB 
KRAJEVNEM PRAZNIKU.
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ANDREJ KLEINDIENST,
direktor podružnice NLB 
Podravsko Pomurska, Maribor

Andrej, kot Bistričana se že kar lep čas 
poznava, zato te bom seveda tikal. Mo-
goče uvodoma nekaj iz tvoje osebne iz-
kaznice.
Rodil sem se leta 1962 v Mariboru, ne-
kaj mesecev preživel v mestu ob Dravi 
pri starih starših, v železničarski koloniji, 
nato smo se s starši preselili v Slovensko 
Bistrico, kjer smo potem nekaj časa živeli 
v znani »dimnikarski hiši« na Kolodvorski 
ulici. Kasneje smo se preselili v lastno hišo 
v Aškerčevi ulici. Po osnovni šoli sem 
končal Prvo gimnazijo v Mariboru, po-
tem služenje v vojski, študij prava, poroka, 
gradnja hiše v Slovenski Bistrici. V zakonu 
sta se mi rodili hčeri, Živa in Urška. Po iz-
obrazbi sem pravnik in ekonomist. Imam 
še mlajšega brata Jureta, prav tako prav-
nika …

Takole, malce za šalo, malce zares: ali si 
kdaj brskal po družinskem deblu, iskal 
izvorne korenine? Mislim glede na pri-
imek …
No, moram se pohvaliti, da imamo dru-
žinsko bukvico. Največ zaslug za to imata 
moja bivša soproga in pokojni oče. Bila sta 
zelo vztrajna. Uspela sta izbrskati prve po-
datke o rodbini, ki segajo tja v leto 1570. 
Sicer pa menda izhajamo iz okolice Ra-
dovljice na Gorenjskem, iz naselja Gorica, 
od koder so se naši predniki kasneje selili 
tudi na Brezje, v Černivec in Mošnje. Dru-
ga rodbinska veja pa sega pod Gorjance, v 
naselje Cerovi Log. Tudi priimek Kleindi-
enst je bil skozi čas pravzaprav germanizi-

ran in v izvorni obliki skoraj zanesljivo ni 
bil takšen.

Že dvanajsto leto si direktor podružnice 
NLB Podravsko Pomurska s sedežem v 
Mariboru. Kako je sicer potekala tvoja 
poslovna oziroma karierna pot?
No, naj kar takoj povem, da sem po konča-
ni gimnaziji, v tistih prislovično nekoliko 
manj stanovitnih časih, ko še iščemo svoj 
pravi format, dve leti delal v livarni tovar-
ne Impol na tri izmene. Delal sem v novi 
livarni, nekaj tudi v stari, tako na »rusu« 
kot tudi na »švedu«. Livarji bodo že vedeli, 
za kaj gre … Kasneje sem se zaposlil na 
»šalterju« poslovne enote Nove KBM V 
Slovenski Bistrici. Leta 1997 sem menjal 
bančno okolje in odšel v Novo Ljubljan-
sko banko. Med drugim sem bil tudi vodja 
poslovalnice v Slovenski Bistrici in potem 
nadaljeval v Mariboru. Leta 2008 sem bil 
imenovan za direktorja Podružnice Pod-
ravje. Ko sta se v okviru reorganizacije 
poslovne mreže NLB aprila 2014 zdru-
žili Podružnica Podravje in Podružnica 
Pomurje, sem bil imenovan za direktorja 
podružnice Podravsko Pomurska, ki jo 
vodim še danes.

Povejva nekoliko več o mariborski po-
družnici, ki, kot že rečeno, pokriva Pod-
ravje in Pomurje, regiji, ki ne sodita rav-
no med tiste razvitejše.
Torej, pokrivamo območje Podravja in 
Prekmurja, od Slovenskih Konjic prek 
Ptuja in Maribora do najbolj vzhodnega 

roba Slovenije, do 
Lendave in do Ro-
gaševcev na Gorič-
kem. Na celotnem 
območju podružnice 
imamo 11 posloval-
nic s približno 125 
zaposlenimi. Naj 
povem, da smo s 
poslovnimi rezultati 
v zadnjih letih zelo 
zadovoljni, rastemo, 
povečujemo bančni 
tržni delež, tudi rela-
tivno precej na novo 
zaposlujemo, redno, 
za nedoločen čas, 
skratka, pomlajuje-
mo stalno kadrovsko 
sestavo.

Precej nelagodja in 
nezadovoljstva je 
pred časom povzro-

čilo zapiranje posameznih lokalnih 
ekspozitur NLB-ja, zlasti v tistih bolj 
odročnih krajih.
Res je, a naše ugotovitve ob optimizaciji 
mreže – že pred petimi leti in potem v le-
tih 2013 ter 2017 smo namreč prav tako 
zapirali nekatere poslovalnice po vsej Slo-
veniji – kažejo, da se stranke zelo hitro 
prilagodijo na spremembe, zlasti zato, ker 
jih ob tem naučimo uporabljati sodobne 
tržne poti. S slednjimi namreč niso ve-
zani na odpiralni čas poslovalnic, večino 
vsakodnevnih finančnih opravil pa lah-
ko opravijo kadarkoli in kjerkoli povsem 
preprosto, hitro in varno. Če imajo ob tem 
kakršno koli vprašanje ali težavo, se lah-
ko 24 ur na dan vse dni v letu obrnejo na 
NLB-jev kontaktni center na telefonsko 
številko 01 477 20 00, prek video klica ali 
spletnega klepeta. Dandanes imamo na-
mreč skoraj vsi že pametne telefone in z 
njimi povezane aplikacije, ki nam lahko 
vedno znova olajšajo vsakodnevno življe-
nje.

Bo ekspozitura v Slovenski Bistrici osta-
la? Pač glede na tisti znani pregovor, da 
je kovačeva kobila običajno bosa.
Trenutno slovenjebistriška NLB posloval-
nica ostaja. Je pa res, da je optimizacija 
mreže v banki že stalnica. Potrebe in na-
vade strank po rednih obiskih se namreč 
z uvajanjem raznih oblik sodobnih tržnih 
poti spreminjajo. V bančnih posloval-
nicah se je zato obseg tako imenovanih 
dnevnih transakcij izjemno znižal, posle-
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dično poslovalnice postajajo svetovalno 
mesto, kamor stranke prihajajo redkeje, 
največkrat po celovit finančni nasvet. Da 
bi sledili omenjenim trendom, smo, kot 
sem že omenil, v NLB s procesom optimi-
zacije začeli že leta 2014, ko smo zaprli 22 
poslovalnic, dve leti kasneje 13, predlani 
pet, lani pa smo bili zaradi zavez Evrop-
ski komisiji prisiljeni zapreti še 14 poslo-
valnic. Ob tem opažamo, da so se stranke 
izjemno hitro prilagodile na spremembe, 
saj smo jih ob tem seznanili s sodobnimi 
tržnimi potmi in jih naučili uporabljati.
Trendi, ki jih v NLB nenehno spremljamo 
in jim tudi z veseljem sledimo, narekuje-
jo koncept, da so poslovalnice namenjene 
osebnemu pogovoru z lokalnim, pozna-
nim in zaupanja vrednim bančnim stro-
kovnjakom predvsem za tiste odločitve, 
ki imajo dolgoročnejše posledice, kot je 
na primer stanovanjski kredit, varčeva-
nje za pokojnino ... Za preprostejša vsa-
kodnevna finančna opravila (plačevanje 
položnic, dvigi gotovine, nakazovanje 
denarja sorodnikom itd.) pa gredo trendi 
grejo v smer digitalizacije. Stranke vse te 
vsakdanje, rutinske storitve lahko opravi-
jo same, z mobilno banko Klikin, spletno 
banko NLB Klik ali telefonsko banko Tele-
dom kadarkoli in od kjerkoli. Tudi nadzor 
nad osebnimi financami je z mobilno in 
spletno banko veliko boljši, enostavnejši 
in nazornejši. Stranki ni treba v posloval-
nico, ne na bankomat, pa lahko 24 ur na 
dan vse dni v letu spremlja svoje prihod-
ke in porabo. Če pri tovrstnih opravilih, 
ki jih stranka lahko opravi sama, nastane 
kakršnakoli težava ali se pojavi vprašanje, 
lahko kadarkoli pokliče NLB-jev kontak-
tni center, se obrne nanj prek video klica 
ali spletnega klepeta. Naši kolegi vsaki 
stranki individualno svetujejo, ji pomaga-
jo ali namesto nje uredijo kakšno finančno 
opravilo.  
 V NLB res veliko pozornosti namenjamo 
digitalizaciji in veseli nas, da smo ravno 
zaradi našega znanja, izkušenj in zaradi 
razumevanja strankinih potreb z mnogimi 

rešitvami prvi na slovenskem 
trgu. Tako utiramo nove 
poti in spreminjamo navade 
strank. Slednje se odraža tudi 
pri zadovoljstvu naših strank 
kot tudi pri številnih uporab-
nikih mobilne banke Klikin 
in mobilne denarnice NLB 
Pay, ki beleži vse več plačil, 
izvedenih na najsodobnejši 
način plačevanja z mobilnim 
telefonom. Prav tako smo 

membe, karkoli spremeniti, mislim, na 
slabše? Nova KBM je namreč potem, ko 
je zamenjala lastnika, v našem okolju v 
smislu podpore in sponzoriranja športa, 
kulture in še česa, praktično izpuhtela.
Neradi se sicer primerjamo z drugimi, a 
v tem primeru ni odveč izpostaviti, da je 
ena izmed pomembnejših usmeritev NLB 
tudi družbena odgovornost. V NLB z ve-
seljem podpiramo dogodke in projekte 
v lokalnem okolju, odločitev, katere pro-
jekte bomo podprli, pa vedno pogledamo 
tudi s strateškega vidika. In prav tako bo 
tudi v prihodnje. Na področju družbene 
odgovornosti posebno pozornost posve-
čamo znanju in vseživljenjskemu učenju. 
Ključni stebri družbeno odgovornega po-
slovanja NLB pa so promoviranje podje-
tništva, finančno opismenjevanje, huma-
nitarnost  in podpora športa s poudarkom 
na mladih. 

Zaključiva ta najin pogovor nekoliko 
manj uradno. Kaj Andrej Kleindienst 
počne takrat, ko ni bankir, ko ne prešte-
va in deli »soldov«. Skratka, kako in kje 
izvleče »kable« ?
Na prvem mestu je pohodništvo. Zame 
je Pohorje najlepša gora na svetu. In ni-
koli ne bom pristal na očitek, da Pohorje 
ni gora. Sicer pa knjige, koncerti, športne 
prireditve in seveda hčeri Živa in Urška. 
No, tudi v Himalaji sem bil že dvakrat, na 
trekingu. Tja me je povabil Viki Grošelj, 
ko sva se po naključju srečala. To pa člove-
ku ponudi neko povsem drugačno bivanj-
sko dimenzijo in spoznanje. Nedotaknje-
na narava, »nedotaknjeni« ljudje, totalni 
izklop, fantastično … Tudi za letošnji je-
senski treking je letalska karta že v žepu.
 

Drago Čož

Tudi s podporo pri-
reditve Športnik leta 
tako na poseben 
način osveščamo 
o vrednotah in fair 
playu, spodbujamo 
zdrav duh v zdra-
vem telesu in mla-
dim pomagamo pri 
razvoju v celovito 
in odgovorno oseb-
nost.

Bi se utegnilo v 
tem smislu, glede 
na lastniške spre-

razširili mrežo brezstičnih bankomatov, 
ki so še varnejši, hitrejši, enostavnejši za 
uporabo oziroma dvig gotovine. Z naši-
mi vse sodobnejšimi storitvami stremi-
mo predvsem k temu, da stranke (v tem 
hitrem tempu življenja) prihranijo čas in 
niso vezane na odpiralni čas poslovalnic. 
Naša naloga pri vsem tem pa seveda je, da 
ljudi informiramo in jih naučimo sodobne 
bančne storitve uporabljati. 
NLB je že drugo leto zapored generalni 
pokrovitelj tradicionalne bistriške pri-
reditve Športnik leta, pa tudi sicer ste 
bili v prejšnjih letih na določen način 
vseskozi prisotni v našem bistriškem 
lokalnem okolju. Najbrž tudi drugje ni 
drugače.
Tako je. NLB ima namreč pomembno 
družbeno odgovorno poslanstvo – po-
leg uspešnega poslovanja banke želimo 
prispevati tudi k večji kakovosti življenja 
širše družbe. Dolgoletno podporo špor-
tu s poudarkom na športu za mlade smo 
v letu 2017 razširili s pobudo NLB Šport 
mladih, ki spodbuja odgovorno športno 
izobraževanje mladih na regionalni ravni 
s poudarkom na fair playu. S projektom 
želimo v NLB krepiti dolgoročno družbe-
no odgovorno pobudo, da v vseh regijah 
Slovenije spodbujamo mlade rekreativce 
h gibanju in zdravemu načinu življenja. 

Z Vikijem Grošljem v Himalaji
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SPODBUJANJE SOCIALNE 
EKONOMIJE IN PROJEKT 
SOCIOLAB
O socialnem podjetništvu in socialni eko-
nomiji ste gotovo že slišali. Oba pojma se 
v zadnjem obdobju precej pogosto upo-
rabljata, o njiju potekajo tudi raznovrstne 
javne debate oz. se vrstijo javne objave. 
Opaža pa se, da glede socialnega podje-
tništva in socialne ekonomije obstaja še 
precej nejasnosti in odprtih vprašanj. Od-
govore na nekatere izmed njih podajamo v 
članku, ki ga ravnokar prebirate.
Začnimo na začetku – kaj je socialno pod-
jetništvo in kaj je socialna ekonomija? 
Takoj uvodoma je treba negirati precej 
razširjeno prepričanje: socialno podje-
tništvo ni podjetništvo, katerega primarni 
namen je izključno neprofitno ukvarjanje 
s socialnimi storitvami oz. dejavnostmi, 
ki jih podjetje (brezplačno) opravlja v 
humanitarne namene! Kot vsako drugo 
je namreč tudi socialno podjetje ustvar-
jeno z namenom ustvarjanja dobička, ki 
ga dosega s prodajo storitev ali proizvo-
dov na trgu. Jasno, brez dobička podjetje 
(bodisi klasično ali socialno) ne more pre-
živeti na dolgi rok. Bistvena razlika med 
klasičnim in socialnim podjetjem pa je v 
tem, da socialno podjetje poleg dobička 
ustvarja tudi družbeno korist. To pomeni, 
da socialno podjetje s svojimi storitvami 
ali produkti, ki jih prodaja, odgovarja na 
določene družbene probleme in potrebe 
(recimo pomanjkanje kakšne izmed stori-
tve, ki koristi širši skupnosti) ter je s tem 
družbeno koristno. Poleg tega je podje-
tje družbeno koristno tudi v primeru, če 
zaposluje t. i. težje zaposljive osebe. Pri 
socialnem podjetništvu torej govorimo o 
podjetjih, ki tako kot vsa druga ustvarjajo 
dobiček, poleg slednjega pa družbi dajo še 
nekaj več – družbeno korist. Pogosto se 

za socialno podjetništvo zato uporabljata 
(morda celo primernejša) izraza družbe-
no koristno oziroma družbeno odgovorno 
podjetništvo. Dodati velja še, da socialno 
podjetje (SoP) ni registrirana pravna ob-
lika podjetja, temveč gre za pridobljen 
status. Socialna podjetja so torej v osno-
vi registrirana bodisi kot društvo, zavod, 
ustanova, gospodarska družba ali druga 
pravna oseba, ki ni ustvarjena z izključnim 
namenom pridobivanja dobička. Tem re-
gistriranim pravnim oblikam se lahko ob 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev nakna-
dno dodeli status socialnega podjetja. 
Ko govorimo o socialni ekonomiji, pa je, 
kot je zapisano tudi v Aplikativni analizi 
stanja na področju socialne ekonomije v 
Republiki Sloveniji (2018), govora o ne-
čem širšem – tako glede obsega kot glede 
vsebine. Pod pojmom socialna ekonomija 
so namreč zajeta tako socialna podjetja 
kakor tudi zadruge, invalidska podjetja, 
zaposlitveni centri, vzajemne družbe, 
nevladne organizacije in drugi. V vsebin-
skem smislu socialna ekonomija pomeni 
prizadevanje skupnosti, da na druga-
čen način usmerja skupnost k družbeno 
vzdržni ter odgovorni produkciji in delitvi 
življenjskih dobrih. Socialna ekonomija 
torej promovira tovrstne skupnostne ob-
like produkcije in potrošnje, s katerimi 
družba postaja vse bolj zmožna skrbeti 
sama zase oziroma prisega na dostojno 
življenje in enakopravno vključenost vseh 
posameznikov.
Poleg dilem in odprtih vprašanj, ki sprem-
ljajo področje socialne ekonomije pri 
opredelitvah in razumevanju, kaj je njeno 
bistvo in poslanstvo, pa bo veliko pozor-
nosti v prihodnje treba nameniti tudi de-

janskim ukrepom za spodbujanje razvoja 
socialne ekonomije v lokalnem okolju. 
Tudi z namenom, da se po eni strani in-
formira javnost o pomenu in ciljih soci-
alne ekonomije, hkrati pa zagotovi tudi 
konkretno podporo obstoječim oziroma 
nastajajočim socialnopodjetniškim in za-
družnim iniciativam, je bil zasnovan pro-
jekt Aktivno in povezano za nova delovna 
mesta in vključujočo družbo – SocioLab.
Sociolab je projekt, ki je bil potrjen v okvi-
ru prvega dogovora za razvoj regij, skupno 
pa je vreden nekaj več kot 1,5 milijonov 
evrov. Projekt sofinancirata EU iz Evrop-
skega socialnega sklada in Republika Slo-
venija v okviru operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020. Projekt se izvaja pod 
okriljem MDDSZ, trajal pa bo vse do kon-
ca leta 2021. Nosilec projekta je maribor-
ska fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti Prizma, projektno partnerstvo 
pa sestavlja še deset partnerjev iz celot-
nega Podravja. Eden izmed projektnih 
partnerjev je tudi Razvojno informacijski 
center Slovenska Bistrica, ki s svojimi ak-
tivnostmi v okviru projekta SocioLab po-
kriva področje občin Makole, Oplotnica, 
Poljčane in Slovenska Bistrica.
Temeljni namen projekta je spodbujanje 
socialne ekonomije v Podravju, dolgo-
ročni cilj pa je vzpostavitev ekosistema 
socialne ekonomije, se pravi celotnega šir-
šega podpornega sistema za razvoj social-
ne ekonomije v Podravju. Projekt je tako 
hkrati namenjen potencialnim socialnim 
podjetnikom, ki šele razmišljajo o SoP, 
obstoječim SoP in zadrugam, ki potrebu-
jejo podporo, podpornemu okolju in širši 
okolici. Cilj je torej odkriti lokalne izzive 
socialne ekonomije in skozi pomoč SoP 
ustvariti nove inovativne produkte ter za-
gotoviti nova kakovostna in trajna delov-
na mesta.
Konkretni pričakovani rezultati projekta 
(na ravni celotnega partnerstva) so:
−vzpostavljen en celovit socialno-eko-
nomski ekosistem (družbeni inkubator 
socialne ekonomije);
−vzpostavljenih je bilo že pet območnih 
stičnih točk, kjer bodo interesentom na 
voljo tako prostorske, materialne kot stro-
kovne storitve za razvoj in delo v polju so-
cialne ekonomije. Stična točka za obmo-
čje občin Makole, Oplotnica, Poljčane in 
Slovenska Bistrica je na sedežu RIC, Trg 
svobode 5, Slovenska Bistrica;
−nudila se bo strokovna podpora pri oh-
ranitvi oziroma razvoju vsaj 40 novih 
delovnih mest v socialnih podjetjih in za-
drugah;

Če imate s področja socialnega podjetništva oziroma socialne 
ekonomije kakršna koli vprašanja ali dileme, če razmišljate o 
ustanovitvi socialnega podjetja ali zadruge ali ste to že opravi-
li in potrebujte pri svojem delovanju strokovno pomoč (bodi-
si na področju načrtovanja poslovanja, pravnih zadev, trženja 
…), vas vabimo, da nas obiščete na vaši stični točki na sedežu 
RIC (Trg svobode 5, Slovenska Bistrica). Vašemu vprašanju 
se bomo individualno posvetili in vam pomagali pri razvoju 
vaše socialnopodjetniške ideje oziroma produkta! Pokličete 
nas lahko na 02 843 28 10 ali nam pišete na info@ric-sb.si.



2. Vavčer za zaščito 
intelektualne lastnine
Namen vavčerja je za-
ščititi intelektualno 
lastnino MSP in s tem 
pomagati priposlova-
nju na trgih, kjer vlada 
močna konkurenca. 
Dobro upravljanje intelektualne lastni-
nepovečuje tudi prepoznavnost in 
ugled podjetij ter jim zagotavlja pred-
nosti pred konkurenti.
Podjetja lahko pridobijo sredstva zasofi-
nanciranje postopkov pridobitve paten-
tov,zaščite blagovnih znamk, modelov 
in drugih oblik intelektualne lastnine 
ter za sofinanciranje storitev zunanjih 
strokovnjakov in postopkov, povezanih 
z zaščito intelektualne lastnine.

Prvi vavčerji že objavljeni!
1. Vavčer za certifikate kakovosti
Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov 
in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.
Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem 
in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme 
na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja 
in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd. 
Podjetja lahko pridobijo sofinanciranje upravičenih stroškov 
akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifi-
kata ter za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo 
podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.
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−izvajalo se bo mentorstvo za vsaj 30 soci-
alnih podjetij oziroma zadrug;
−strokovna podpora bo nudena pri zasno-
vi in razvoju 30 družbeno inovativnih sto-
ritev in produktov;
−v usposabljanje bo vključenih 200 oseb z 
območja Podravja;
−organizirana bo mednarodna strokovna 

VAVČERJI
Na voljo so enostavne spodbude malih 
vrednosti za mikro, mala in srednje ve-
lika podjetja,
t. i. VAVČERJI
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v le-
tošnjem letu začel z novim programom 
spodbud malih vrednosti za mikro, mala 
in srednje velika podjetja – t. i. vavčer-
ji. Program podjetjemomogoča bistveno 
poenostavljen dostop do sofinanciranja 
posameznih storitev, s pomočjo katerih 
bodo krepili svojo konkurenčnost in kom-
petence.
Do leta 2023 bodo podjetjem na voljo vav-
čerji z različnimi vsebinami, in sicer:

SPSbo javne pozive za vavčerje objavljal 
postopoma. Stroški za vsa vsebinska pod-
ročja vavčerjev bodo upravičeni od 1. ja-
nuarja 2019 dalje, zato je pomembno, da 
si podjetja shranijo dokazila (izbira izva-
jalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi 
jih želela uveljavljati, in po objavi javnega 
poziva oddajo vlogo.
Po oddaji vloge bo SPS preveril, ali podje-
tja izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in 

konferenca na temo socialne ekonomije;
−organizirani bodo štirje natečaji za naj-
bolj inovativen družbeno-ekonomski 
podjem Podravja;
−izvedena bosta dva natečaja za naj etič-
nega investitorja Podravja;
−organizirani bodo tudi štirje dogodki 
promocije socialne ekonomije v lokalnem 

okolju ter dnevi odprtih vrat socialnih 
podjetij in zadrug.
K doseganju navedenih skupnih projek-
tnih ciljev na območju občin Makole, 
Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica 
bo, kot že omenjeno, pripomogel tudi RIC 
Slovenska Bistrica. 

odobrenega vavčerja pridobijo sofinanci-
ranje v višini 60 %.Najvišja vrednost, ki 
jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, 
je manjša od 10.000 EUR. Skupna višina 
vavčerjev, ki jih posamezno podjetje lah-
ko koristi, znaša največ 30.000 EUR na 
leto.
Drugi vavčerji bodo objavljeni v prihod-
njihmesecihvUradnem listu in spletni 
strani SPS www.podjetniskisklad.si. 
Brezplačnopomoč pri pripravi vloge za 
podjetja iz podravske regijenudijo sve-
tovalci SPOT Svetovanja Podravja na te-
lefonski številki 02 333 13 85, po e-pošti 
spot.podravje@mra.siali na sedežu SPOT 
Svetovanje Podravje, Pobreška cesta 20, 
Maribor, v času uradnih ur (ponedeljek, 
torek, petek od 8.00 do 14.00, v sredo od 
11.00 do 17.00). 
Vsebinska vprašanja lahko podjetja poš-
ljejo na e-naslov vavcer@podjetniski-
sklad.si. Odgovori in vprašanja bodo po-
zneje objavljeni na spletni strani SPS.
Povzeto po spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada (SPS), Sporočilo za 
podjetja! Prihajajo enostavne spodbude 

malih vrednosti za MSP Posebnost spod-
bud: enostavnost, hitra obravnava, na vo-
ljo skozi vse leto, 21 januar 2019, https://
podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/
novice/sporocila-za-javnost/542-sporoci-
lo-za-podjetja-prihajajo-enostavne-spod-
bude-malih-vrednosti-za-msp-posebnost
-spodbud-enostavnost-hitra-obravnava-
na-voljo-skozi-vse-leto).
Aktivnost se izvaja v sklopu projekta 
SPOT svetovanje Podravje, ki je sofinan-
ciran s pomočjo Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.

Danica Košir, 
SPOT Svetovanje Podravje

na osnovi preveritve podjetjem sporočil 
odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. 
Podjetja lahko na podlagi dokazil o plača-
nih upravičenih stroških iz posameznega 

Foto:www.hacked.com
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Že v drugi polovici meseca avgusta dobi 
Glasbena šola Slovenska Bistrica novo in 
svežo energijo. Prostori so prenovljeni in 
dišeči, učitelji in drugi delavci nasmejani 
pričakujejo glasbe željno mladež. Iz mar-
sikatere učilnice že prihajajo zvoki glasbil. 
Urniki so pripravljeni, glasbila uglašena. 
In tako se je tudi letošnje šolsko leto za-
čelo. 3. septembra so se dvorišča, hodniki 
in učilnice napolnili z novimi in že znani-
mi obrazi. Radovedne oči naših bodočih 
virtuozov pričakujejo termine, ki jih bodo 
preživeli v naših učilnicah in v baletni 
dvorani. 
Mesec september je čas novih navad, no-
vih obveznosti. Da bi skozi celotno šolsko 
leto vse potekalo čim bolj gladko, smo 
starše učencev, ki obiskujejo glasbeno pri-
pravnico in balet, povabili na roditeljski 
sestanek. Učenka citer iz razreda profeso-
rice Irene Anžič, Hana Hren, je v začetku 
meseca septembra obiskala dom staro-
stnikov v Slovenski Bistrici in tamkajšnje 
stanovalce razveselila s svojim muzicira-
njem. 
Letos smo ob tednu otroka v razredih 
individualnega in skupinskega pouka za-
menjali vloge. Učitelji smo se postavili v 
kožo naših učencev, mladi glasbeniki pa 
so prevzeli vlogo učitelja. Krasno doživet-
je! Vsi smo se veliko naučili. 
Učitelji Glasbene šole Slovenska Bistri-
ca že tradicionalno ob svetovnem dnevu 
učiteljev organiziramo koncert učiteljev. V 
Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica 
so tudi letos zazvenela glasbila v solistič-
ni, komorni in orkestralni zasedbi. Vsako 
leto je koncert učiteljev bolj in bolj prepo-
znaven ter odmeven tako v lokalnem kot 
širšem prostoru.
Tudi učenci so imeli veliko možnosti in 
priložnosti, da so predstavili svoj napre-
dek na javnih nastopih in dogodkih v ob-
činah ustanoviteljicah. S svojim glasbenim 

glasbenega dela pod okriljem šole. Drugi 
so na odru že zelo suvereni, tako da lahko 
poslušalci z velikim užitkom spremljamo 
njihov napredek iz nastopa v nastop, iz 
leta v leto.
Praznični december nam ponuja veliko 
možnosti, da se tako učenci kot učitelji 
predstavimo javnosti. Naši učenci so sode-
lovali na mnogih prireditvah – od prižiga 
lučk v Oplotnici do glasbene popestritve 
ob otvoritvi razstave v Graslovem dvorcu , 
predvsem pa na božično-novoletnih kon-
certih. Tako v Poljčanah kot v Oplotnici so 
mladi glasbeniki s svojimi mentorji in or-
ganizatorji pričarali praznično vzdušje in 
privabili marsikatero solzico ganjenosti.
Matična šola v Slovenski Bistrici je že dru-
go leto zapored napolnila večnamensko 
dvorano srednješolskega centra. Naslov 
letošnjega kompleksnega, organizacijsko 
in izvedbeno zelo zahtevnega projekta je 
bil Pobegli klarinet. V vlogi zapuščenega 
klarineta se je odlično znašel profesor An-
tonio Hojsak. Idejna zasnova in besedilo 
sta plod velike ustvarjalnosti profesorice 
Bojane Bučar in organizacijske podpore 
Barbare Škof, Mateje Pleteršek in Zma-
ga Tkavca. Na koncertu so se predstavili 
učenci glasbene pripravnice, godalni, har-
monikarski in pihalni orkester ter pevski 
zbor. Stoječe ovacije so poželi prav vsi 
nastopajoči. Nepozaben in ganljiv pa je 
bil zaključek koncerta, ko so vsi učenci, 
učitelji in nabito polna dvorana zapeli ter 
zaigrali že ponarodeli Nipičev Silvestrski 
poljub.
Preden smo se poslovili od decembra in 
plodnega koledarskega leta, smo pris-
luhnili še našim mladim najuspešnejšim 
učencem, ki so se pripravljali na tekmo-
vanje mladih glasbenikov Republike Slo-
venije, TEMSIG. Učenci violončela iz ra-
zreda profesorice Petre Neuvirt pa so bili 

prispevkom so sodelovali na obletnici 2. 
osnovne šole Slovenska Bistrica, na otvo-
ritvi Bistriške poti in na letni skupščini 
Društva žena Oplotnica .
Jesenski meseci so aktivni tudi za stro-
kovne delavce. Že drugo leto zapored pod 
okriljem Štajerskega aktiva glasbenih šol 
potekata dva seminarja: seminar Willi-
amsove glasbene pedagogike in praktični 
seminar za dirigente. V dvorani glasbene 
šole pa so imeli učitelji saksofona iz celot-
ne Slovenije študijsko skupino, kjer so se 
ukvarjali s problematiko in vizijo pouče-
vanja vedno bolj popularnega glasbila.
V mesecu oktobru, tik pred prvimi, krom-
pirjevimi počitnicami je koncertni oder 
na vseh treh lokacijah glasbene šole zaži-
vel ob zvokih ubranih skladbic, ki so jih 
učenci in njihovi mentorji pripravili v 
prvih tednih pouka.
Takoj po nekaj prostih dnevih so se zače-
li razredni nastopi. To je priložnost, da se 
učenci predstavijo na koncertnem odru 
v družbi svojih vrstnikov tako v solistič-
nih kot v komornih zasedbah. Nekateri so 
na oder stopili prvič in premagovali tre-
mo ter napetost prvega javnega izvajanja 

ZNOVA PESTRO V GLASBENI 
ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA 
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povabljeni v goste na oder konservatorija 
za glasbo in balet v Mariboru.
Praznično vzdušje se je nadaljevalo v ja-
nuarske dni. Klavirski oddelek je pripravil 
projektni nastop znane božične pravljice 
Hrestač. Nastopili so učenci od 2. do 8. 
razreda klavirja. Škoda, da ni pritegnil več 
poslušalcev, saj je bil tako glasbeno kot 
scensko atraktiven koncert. Hoffmannovo 
zgodbo je pod okrašenim drevescem pri-
povedovala Eva Krošel. 
Ker je mesec februar v znamenju tekmo-
vanj, smo imeli priložnost prisluhniti na-
šim izjemnim mladim glasbenikom še na 
dveh koncertih tekmovalcev v Poljčanah 
in v Slovenski Bistrici. V Rogaški Slatini 

je potekalo mednarodno klavirsko tek-
movanje Ivan Rijavec, ki se ga je udeležila 
učenka iz razreda profesorice Petre Turk 
Rupreht, Ela Skale. V močni konkurenci si 
je s 95 osvojenimi točkami priigrala zlato 
nagrado.
1. februarja se je začelo 22. predtekmo-
vanje mladih glasbenikov. Tekmovanja 
se je v različnih kategorijah udeležilo kar 
11 učencev naše šole. Tudi letos smo zelo 
ponosni na vse tekmovalce, ki so pokazali 
zavidljivo raven znanja in glasbene zrelo-
sti.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, men-
torjem in korepetitorkam za trud, delo in 
lepe tekmovalne nastope.

Rezultati 22. predtekmovanja mladih glas-
benikov Republike Slovenije:
• TINKARA ČURIN, flavta, kategorija 1. 
a, uvrstitev na državno tekmovanje
(mentorica B. Rojko, korepetitorka T. 
Pančič);
• JULIJA ŠVAB, petje, kategorija 1. a, uvr-
stitev na državno tekmovanje
(mentorica P. Turk Rupreht, korepetitorka 
Neja Skrbiš);
• NUŠA PLIBERŠEK, petje, kategorija 1. 
a, priznanje za udeležbo
(mentorica P. Turk Rupreht, korepetitorka 
Neja Skrbiš);
• TINKARA TOPOLOVEC, klarinet, ka-
tegorija 1. a, uvrstitev na državno tekmo-

vanje
(mentor A. Šmon, korepetitorka 
M. Pleteršek);
• VALENTINA PUČNIK, klari-
net, kategorija 1. a, priznanje za 
udeležbo
(mentor A. Šmon, korepetitorka 
S. Vodušek);
• MAKSIMILIJAN GRIL, sakso-
fon, kategorija 1. a, uvrstitev na 
državno tekmovanje
(mentor M. Lorenci, korepetitor-
ka M. Pleteršek);
• ALJAŽ ČUČEK, klarinet, kate-
gorija 1. b, uvrstitev na državno 
tekmovanje
(mentor A. Šmon, korepetitorka 
M. Pleteršek);
• LARISA MESARIČ, flavta, ka-
tegorija 1. b, uvrstitev na državno 
tekmovanje
(mentorica K. Drevenšek, kore-
petitorka B. Škof);
• IAN PIRC, saksofon, kategorija 
1. c, uvrstitev na državno tekmo-
vanje
(mentor A. Šmon, korepetitorka 
M. Pleteršek);
• ENJA GOLOB: saksofon, kate-
gorija 1. c, uvrstitev na državno 
tekmovanje
(mentor A. Šmon, korepetitorka 
M. Pleteršek);
• MAŠA JEROT: flavta, kategori-
ja 1. c, priznanje za udeležbo
(mentorica K. Drevenšek, kore-
petitorka N. Skrbiš).

Barbara Škof, pomočnica 
ravnateljice Glasbene šole 

Slovenska Bistrica
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Živimo v času, ko smo učitelji postavljeni 
pred težavno nalogo, kako učence spod-
bujati in jim pomagati razvijati kompe-
tence, ki so pomembne, da bodo na svoji 
poklicni in življenjski poti uspešni. Zave-
damo se, da izobražujemo učence, ki bodo 
opravljali poklice prihodnosti, ki danes še 
sploh ne obstajajo, zato je naša naloga, 
da jih opolnomočimo z znanji, da bodo 
po svoji poti stopali kar se da uspešno in 
postali konkurenčni na mednarodnem 
trgu delovne sile. V evropskem šolskem 
prostoru je močno prisoten trend interna-
cionalizacije, ki zaradi gospodarskih, soci-
alnih, kulturnih in političnih teženj krepi 
povezovanje evropskega izobraževalnega 
prostora.
Temu trendu sledimo tudi na OŠ Gusta-
va Šiliha Laporje, saj smo prepričani, da 
mednarodno sodelovanje in mobilnosti 
ponujajo neprecenljive izkušnje in mož-
nosti za povezovanje ter razvijanje vseži-
vljenjskih znanj tako učencev kot strokov-
nih delavcev.
Tako sodelovanje izkoristimo za iskanje 
novih idej, izvirnih rešitev, poznavanje 
drugih držav, jezikov in načinov življenja. 
V učenje smo vpeljali evropsko razsežnost 
in tako podprli sodobnejše metode dela v 
šoli.
Mednarodno sodelovanje je postalo se-
stavni element našega šolskega življe-
nja. Že 12 let se uspešno vključujemo v 
mednarodne projekte Comenius, zdajšnji 
Erasmus+, Etwinning in World in the 
classroom.
Erasmus+, šolska partnerstva
Začetki našega mednarodnega sodelo-
vanja segajo v leto 2007, ko smo se prvič 
prijavili na mednarodni razpis, takrat še 
Comenius šolska partnerstva. Spoznanje, 

da mednarodno sodelovanje omogoča 
izjemne priložnosti osebnostne in profe-
sionalne rasti vseh udeležencev, nas je pri-
peljalo do rednega sodelovanja v različnih 
oblikah, ki so na voljo.
Do danes smo uspešno zaključili štiri 
mednarodne dvoletne projekte šolskih 
partnerstev in se povezali z učitelji in 
strokovnimi delavci iz 14 držav. Uspeš-
no sodelovanje se mnogokrat ne zaklju-
či s projektnim sodelovanjem, temveč z 
ustvarjeno mednarodno mrežo strokov-
nih delavcev, s katerimi sodelujemo na 
različnih ravneh. 
Naš zadnji uspešen dvoletni projekt Eras-
mus+ šolska partnerstva smo zaključili 
avgusta 2018. Skupaj s partnerji iz Nem-
čije, Estonije, Portugalske, Madžarske, 
Litve in Italije smo razvijali podjetniške 
veščine pri učencih. Bistvo projekta je bilo 
spodbuditi drugačen načina razmišljanja 
in pokazati, da so kreativnost, podjetnost 
in inovativnost bistvene za uspeh povsod, 
tako v šoli kot tudi v življenju na sploh.  
Projekt smo namenili aktivnostim, ki med 
mladimi spodbujajo razvoj osebnostnih 
lastnosti, pomembnih za uspešno vklju-
čevanje na mednarodni trg delovne sile, 
kot so podjetnost, ustvarjalnost, samoini-
ciativnost ter razumevanje principov po-
slovnega sveta. Hkrati so učenci in stro-
kovni delavci krepili veščine sodelovanja, 
komuniciranja v tujem jeziku, razvijali 
veščine IKT, spoznavali drugačna kultur-
na ozadja, se učili strpnosti in sprejemanja 
drugačnosti ter spoznavali različne oblike 
vzgojno-izobraževalnih sistemov.
Učenci so obiskovali podjetja doma in v 
tujini, jih primerjali, raziskovali različ-
ne možnosti zaposlovanja na evropskem 
trgu, sodelovali z vrstniki iz tujine in se 

srečevali z uspešnimi podjetniki iz različ-
nih držav. Skozi različne praktične aktiv-
nosti so se udeleženci učili o podjetništvu, 
spoznavali osnove financ, trženja in pro-
daje ter razvili lastno poslovno idejo na 
osnovi raziskave trga. Izdelali so svoj po-
slovni načrt in se preizkusili v promociji 
svojih poslovnih idej in v prodaji.
Z medpredmetnim povezovanjem in so-
delovanjem na ravni šole smo vključili 
projektne aktivnosti v kurikulum in idejo, 
da bi ustvarili nekaj trajnega, navsezad-
nje tudi uresničili. Učenci so pri izbirnem 
predmetu pod mentorstvom učiteljev na-
črtovali, izrisali in na koncu izdelali lese-
no lopo, ki služi za shranjevanje športnih 
in didaktičnih pripomočkov in potrebam 
učenja v naravi.
Erasmus+, učne mobilnosti posameznikov
Za pridobivanje znanja v tujini se odloča 
tudi vedno več zaposlenih, ki se zavedajo 
dolgoročnih pozitivnih učinkov za njihov 
osebni in strokovni razvoj. 
V okviru projekta učne mobilnosti po-
sameznikov so se zaposleni v preteklih 
dveh letih strokovno izpopolnjevali na 
Malti, v Nemčiji, na Azorih in v Angliji. 
Udeleženci so pridobili znanja, spretnosti 
in izkušnje, ki prinašajo dodano vrednost 
delu doma, povečujejo kakovost poučeva-
nja in krepijo medkulturne kompetence. 
Pridobljene jezikovne kompetence bodo 
omogočile sodelovanje v mednarodnih 
projektnih aktivnostih večjemu številu 
strokovnih delavcev v prihodnje. 
Sledenje na delovnem mestu, Job 
shadowing
Z mednarodnim sodelovanjem se ustvarja 
mreža šol in strokovnih delavcev, izme-
njujejo se izkušnje s kolegi iz drugih držav, 
delijo se primeri dobre prakse, širi se mre-
ža znanstev onstran meja. 
Julija se je skupina učiteljev udeležila sle-
denja na delovnem mestu v Nemčiji, na 
šoli, s katero smo predhodno že sodelo-
vali. Spoznavali so nemški vzgojno-izo-
braževalni sistem, drugačne metode dela, 
možnosti za pozitivne spremembe in uva-
janje inovacij v lastno pedagoško prakso. 
V mesecu januarju smo na delovnem obi-
sku gostili skupino učiteljev s Poljske, s 
šole, s katero smo že sodelovali v projektu 
Erasmus+ šolska partnerstva. Prepoznali 
so kakovost našega pedagoškega dela in v 
želji po posodobitvi nekaterih učnih pro-
cesov izvedli študijski obisk. V tednu dni, 
ki so ga preživeli na naši šoli, so se spozna-
vali s poučevanjem z elementi formativne-
ga spremljanja, z učenjem v naravi v obliki 
šolskega vrta, fleksibilnim predmetnikom, 
z medpredmetnim povezovanjem itd. Iz-

MEDNARODNO 
SODELOVANJE NA OŠ 
GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 
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vedli so tudi nekaj aktivnosti z učenci in 
jim predstavili delček svoje kulture. Učen-
ci so za Poljake pripravili video o kemij-
skih poskusih in porodila se je ideja, da bi 
mednarodno sodelovanje na področju ke-
mije poglobili še prek portala Etwinning.
Druge oblike mednarodnega 
sodelovanja 
Radi izkoristimo različne oblike medna-
rodnega sodelovanja, saj naše izkušnje 
kažejo, da dviguje motivacijo učencev, 
bogati vsebine pri različnih predmetih, 
dviguje samozavest pri rabi tujih jezikov, 
izboljšuje odnose med učitelji in učenci , 
krepi ozaveščenost o drugih (evropskih) 
kulturah in moralnih vrednotah ter spo-
štovanje različnosti. 
V okviru projekta WIC (World in the 

classroom) je dan z nami preživela štu-
dentka farmacije iz Egipta. Priložnost smo 
izkoristili za soustvarjanje bolj privlačne-
ga in kreativnega pouka. Učenci so z go-
stjo opravili intervju, jo popeljali po vasi 
in ji predstavili svoj domači kraj. Krepili 
so svoje jezikovne kompetence, hkrati pa 
se ozaveščali o kulturnih razlikah in se 
učili spoštovanja kulturnih razlik ter dru-
gačnosti.
Mednarodno sodelovanje prinaša dolgo-
ročne in trajne učinke na posameznike in 
ustanove. Povečuje ozaveščenost o skupni 
evropski dediščini, evropskih kulturnih 
in moralnih vrednotah, spoštovanju raz-
ličnih kultur ter poznavanje in razume-
vanje vzgojno-izobraževalnih sistemov v 
državah partnericah. Zvišuje motiviranost 

učiteljev za uvajanje sprememb in novosti 
v poučevanje in uporabo raznolikih me-
tod, skrbi za strokovni razvoj učiteljev in 
vseh sodelujočih, delijo se znanja med so-
delavci, izboljšuje veščine, ki so povezane 
z organizacijo in z vodenjem. Pri učencih 
dviguje motivacijo za učenje, izboljša iz-
ražanje v tujih jezikih, spodbuja kritično 
mišljenje, podjetnost, samoiniciativnost 
in jim omogoči stik z vrstniki iz tujine. 
Vse te neprecenljive izkušnje želimo omo-
gočiti čim večjemu številu učencev tudi v 
prihodnje. Zadovoljni smo, da kakovost 
našega dela prepoznajo tudi v tujini in da 
mnogi naši partnerji radi ponovno sode-
lujejo z nami.
Tina Lešnik, prof., koordinatorica projekta 

Erasmus+ na OŠ Gustava Šiliha Laporje

PRIMER DOBRE PRAKSE
Sodelovanje OŠ Gustava Šiliha Laporje 
in OŠ Kajetana Koviča Poljčane
Tabor za učence »Escape School«
V današnjih časih, ko sta v ospredju indi-
vidualnost in tekmovalnost, se v šolskih 
krogih vse bolj zavedamo pomena sodelo-
vanja. Trdo individualno delo sicer prine-
se dobre rezultate, vendar so največje ideje 
plod timskega dela oziroma sodelovanja. 
To omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, 
pogledov in vpliva na uspešnost nekega 
delovanja, zahteva pa veliko medsebojne-
ga usklajevanja in uspešnega načrtovanja 
dela. In čeprav je vse to del našega profesi-
onalnega razvoja, ga učitelji hkrati čutimo 
tudi kot poslanstvo. Ob izvajanju redne 
pedagoške prakse želimo učencem ponu-
diti nekaj več. Nekaj, kar ni del obveznega 
programa. 
Ker se učitelji OŠ Gustava Šiliha Laporje 
in OŠ Kajetana Koviča Poljčane dobro za-
vedamo zgoraj napisanega in nam je pri-
oriteta celostni razvoj naših učencev, smo 
svoj prosti čas v mesecu novembru zapol-
nili s skupnim načrtovanjem dogodka, kot 
ga do sedaj še nismo izvedli. Zadali smo 
si namreč nalogo, da s skupnimi močmi 
izpeljemo poseben tabor za učence, ki po-
segajo po višjih taksonomskih ravneh. Po-
imenovali smo ga »Escape School«.
Tako so se v petek, 23. novembra 2018, 

popoldan vrata OŠ Gustava Šiliha Laporje 
na stežaj odprla za učence, ki so se odločili 
vikend preživeti kar v šoli. Po namestitvi 
so v oteženih razmerah krožili skozi štiri 
tematsko različne delavnice in bili pri tem 
časovno omejeni. Napenjanju možganov 
je sledila večerja v stilu Masterchefa, nato 
pa tematsko obarvan ples »Simpozij znan-
stvenikov«. Poseben čar vsemu dogajanju 
je prav gotovo dodala nočitev v šolski te-
lovadnici. Po (ne)prespani noči so sledile 
še sprostitvene športne dejavnosti in te-
ambuilding, likovniki pa so se prepustili 
ustvarjanju v likovni delavnici. Do so-

te na priljubljenem portalu Youtube pod 
naslovom Escape school, 2018. 
Preden smo se razšli, smo po vzoru for-
mativnega spremljanja opravili evalvacijo 
skupaj z učenci, saj smo želeli dobiti po-
vratno informacijo o prvič tako načrtova-
nem dogodku. Potrdili smo obojestransko 
navdušenje nad pripravljenimi dejav-
nostmi in izrazili željo, da omenjeni ta-
bor ne bi ostal muha enodnevnica. Tako 
učitelji kot učenci si podobnega dogodka 
želimo tudi v prihodnje.
Zavedamo se pomena druženja, sodelo-
vanja in povezovanja, zato smo še toliko 
bolj ponosni na izvedeni tabor, ki je plod 
dela učiteljev in učencev OŠ Gustava Šili-
ha Laporje in OŠ Kajetana Koviča Poljča-
ne. Svoj kamenček k taboru Escape Scho-
ol je dodal tudi projekt Popestrimo šolo 
2016–2021, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Lea Štante, prof., in Mateja Zupanec, prof.
botnega opol-
dneva je tako 
šola pokala po 
šivih od idej, 
ustvarjalnosti 
in inovativno-
sti učencev in 
mentorjev. Da 
pa omenjeni 
dogodek ne bi 
šel v pozabo, 
so učenci novi-
narji pod men-
torstvom uči-
teljev posneli 
video, ki si ga 
lahko ogleda-
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PROJEKT 
POGUM 
Krepitev kompetence podjetnosti in spod-
bujanje prožnega prehajanja med izobra-
ževanjem in okoljem v osnovnih šolah
Že drugo leto poteka na OŠ Pohorskega 
odreda projekt, imenovan Pogum. V me-
secu novembru smo izdelovali različne iz-
delke, med katerimi je zagotovo izstopala 
novoletna jelka, narejena iz lesa. Učenci so 
lesene smrečice izdelali pri pouku tehni-

ke, pri čemer so sodelovali pri dejavnostih 
od iskanja idej in načrtovanja do prodaje 
končnih izdelkov na dobrodelnem bazar-
ju. 
Z januarjem smo začeli z novo dejavno-
stjo, Aktivno jutranje varstvo, ki poteka 
vsak torek pred začetkom pouka. Učenci 
od 4. do 9. razreda izbirajo med različni-
mi družabnimi in spretnostnimi igrami, s 
katerimi krepijo sodelovanje, kreativno-
st, samoiniciativnost, predvsem pa med-
vrstniške odnose. V naslednjih mesecih 
bomo vključili tudi tiste igre, ki jih bodo 
pri pouku iz lesa izdelali sami.
V mesecu februarju smo na šoli gostili 
članici projektne skupine POGUM, ki sta 
si ogledali nekaj naših dejavnosti v okviru 
projekta. Predstavili so se učenci folklorne 

skupine, ki so s plesom, igro in pesmimi 
prikazali razlike v preživljanju prostega 
časa otrok danes in včasih. Obiskali smo 
četrtošolce, ki so spoznavali razlike med 
današnjo industrijo in obrtjo, kakršno so 
poznali včasih njihovi stari starši. Hkrati 
so se preizkusili v starodobni ročni spret-
nosti, saj so si spletli majhne košare iz 
vrbovih vej.
Tudi petošolci so bili februarja zelo aktiv-
ni. Spoznavali so tradicionalno slovensko 
hrano, ljudske običaje in navade ter kul-
turno in naravno dediščino domačega 
kraja. Udeležili so se tudi plesnih uric, 
kjer so jih drugošolci naučili nekaj ljud-
skih plesov.

Amanda Potočnik

EKIPA OŠ POHORSKEGA ODREDA 
NA MALIH SIVIH CELICAH

26. septembra 2018 se je ekipa OŠ Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica, ki smo jo 
sestavljali Luka Podvršnik, Svit Stramšak 
in Matic Mohorko, udeležila predtekmo-
vanja za televizijski kviz Male sive celi-
ce, ki je potekalo na OŠ Ljudski vrt Ptuj. 
Fantje smo zasedli odlično 5. mesto in se 
uvrstili v ustni del predtekmovanja. Pre-
magali smo nasprotno ekipo in se tako 

sestavili najdaljšo možno besedo. Kljub 
pridobljenemu »Brihtolinu«, ki v zadnjem 
delu prinaša dvojne točke, nas je čisto do 
konca 14. oddaje letošnje sezone kviza 
Male sive celice ločila le točka razlike – o 
zmagovalcu je torej odločalo zadnje vpra-
šanje oziroma rubrika Razmisli, oceni (pri 
tej igri točke pridobi ekipa, ki se pravilne-
mu odgovoru najbolj približa). Žal smo za 
las zgrešili rezultat, zato je zmagala ekipa 
iz OŠ Hudinja. Kljub bridkemu porazu 
pa smo lahko ponosni, da smo našo šolo 
prvič v njeni bogati zgodovini popeljali 
v televizijski del oddaje Male sive celice. 
Močno upamo, da se bo za OŠ Pohorskega 
odreda Slovenska Bistrica ta odlična izku-
šnja kmalu ponovila.

Matic Mohorko, 7. b, novinarski krožek 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

prvič uvrstili v televizijski kviz Male sive 
celice.
Po dvomesečnih pripravah smo se skupaj 
z navijači v torek, 18. septembra 2018, z 
avtobusom odpeljali do Televizije Slove-
nija v Ljubljani. Fantje smo uspešno od-
govorili na mnoga vprašanja, v možgan-
skem labirintu pa zbrali vse možne črke 
in s pomočjo navijačev iz vseh osmih črk 

RASTEM S KULTURO
Dan pred slovenskim kulturnim prazni-
kom je v šolski knjižnici zazvenela slo-
venska himna, Prešernova Zdravljica, in 
naznanila začetek proslave v počastitev 
državnega praznika, Prešernovega dneva 
ali slovenskega kulturnega praznika. Njen 
začetek je bil hkrati uvod v naš dan dejav-
nosti z naslovom Rastem s kulturo. 
Otroci so povedali, da nas kultura sprem-
lja od rojstva do smrti, in je vse, kar človek 
goji in ustvarja. Kultura smo mi vsi, naš 
narod, naša domovina in naša zgodovina.  
Spletli smo venček iz likovne, besedne in 
plesne umetnosti. Dva učenca sta v vlogah 
Ivane Kobilce in Ivana Cankarja sošolcem 
približala slikarkino in pisateljevo živ-
ljenje ter njuno ustvarjanje. Predstavniki 
folkorne skupine KUD-a Lojzeta Avžnerja 
z Zgornje Ložnice pa so z otroškimi igra-
mi in folkornimi plesi učence popeljali v 

zaključek kulturnega dneva še vsi zaple-
sali polko. 
Učenci so odhajali v sončen četrtkov dan 
zadovoljni in prešerno razpoloženi, ker 
niso bili samo opazovalci lepega kulturne-
ga dogodka, temveč njegovi soustvarjalci. 
Tudi učitelji smo občutili zadovoljstvo, ker 
nam je uspelo otrokom približati kulturno 
dediščino in vzbuditi spoštovanje do nje, 
saj je vir današnje kulture in vsega lepe-
ga. To bo ostal naš cilj tudi v prihodnje, 
saj nam je mar za slovensko kulturo, ki je 
naše življenje in naša prihodnost.

 Učiteljici Darinka Jelić Bizjak 
in Silva Potočnik

minuli čas, v vaško okolje in jim pričarali 
načine druženja ter zabave brez televizije, 
telefonov in računalnikov.
Po proslavi so se vsi učenci vključili v dve 
plesni in eno likovno delavnico. Po uri in 
pol ročnega in ritmičnega ustvarjanja so 
se skupine predstavile. Najmlajši so ob 
zvokih harmonike glasno in prepričljivo 
zapeli in zaplesali Židano marelo. Likovna 
skupina, v kateri so bili večinoma fantje, in 
to najstarejši, so pokazali svoje pisane de-
žnike. Z njimi so se ob spremljavi Čukov 
sprehodili po modni pisti, eni kot pravi 
manekeni, drugi pa sramežljivo skriti za 
dežniki. Druga plesna skupina se je pod 
vodstvom folkloristov igrala s klobuki, 
Lepo belo lilijo, zaplesala Lepa Anka kolo 
vodi in folklorni ples rašpla.
Nazadnje smo se vsi posladkali s suhimi 
hruškami iz Cankarjevega peharja in za 
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Decembra, na ta veseli dan kulture, smo 
razpisali šolski natečaj za najboljše literar-
ne in likovne prispevke učencev od 1. do 
9. razreda. Zmagovalci letošnjega literar-
nega natečaja so se s svojimi avtorskimi 
deli predstavili na proslavi ob kulturnem 
dnevu, ki je potekala 6. februarja. Svoj del 
kulture so dodali tudi drugi nastopajoči 
učenci, ki so s svojim nastopom popestrili 
bližajoči se Prešernov dan. Prisluhnili smo 
lahko otroškemu pevskemu zboru, razmi-
šljanju o kulturi, instrumentalnim točkam 
in uživali ob baletu. Zlate fige za najboljše 
literarne prispevke je slavnostno pode-
lila ravnateljica Tatjana Pufič in letošnji 
dobitniki so: Vilma Unuk, Lana Kapun, 

Johana Unuk, Manca Martinjak, Marisa 
Gornik Zakošek, Matic Mohorko, Tinka-
ra Kračun in Alina Medved. Na področju 
likovnega ustvarjanja so se letos najbolje 
izkazali: Mimi Godec, Ema Antolić, Špe-
la Vrentuša, Ema Guntner, Severin Slak, 
Nika Pristovnik, Ana Tomažič, Blaž Rot 
in Alen Muhamerović. Njihove nagra-

jene likovne izdelke smo razstavili v avli 
šole. Na proslavi smo podelili še eno po-
membno priznanje, ki ga je podelila Va-
lerija Regoršek, vodja območne izpostave 
JSKD Slovenska Bistrica, in sicer najvišje 
priznanje območne izpostave Slovenska 
Bistrica za izjemne dosežke na področju 
kulture je prejel mladinski pevski zbor 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
pod vodstvom Nadje Stegne, ki je v krat-
kem obdobju dosegel izjemne uspehe in je 
v ponos šoli ter celotni občini Slovenska 
Bistrica. Vsem dobitnikom priznanj in 
drugim, ki ste poskrbeli za lepo kulturno 
doživetje, iskrene čestitke.

Aleška Farazin in Barbara Ajdnik

SPREHODI POD MORJEM
V začetku februarja se je iztekel simpati-
čen mednarodni festival podvodnega fil-
ma in fotografije Sprehodi pod morjem. 
Dogodek spremlja tudi likovni natečaj, na 
katerem je letos sodelovalo sedem držav. 
Otroci so slikali in risali, kakšen je svet 
pod morsko gladino, kakšnega si predsta-
vljajo in kašnega so morda že doživeli. Se-
veda so ga nekateri že doživeli, saj gredo s 
starši na morje in znajo plavati pod vodo. 
To učiteljice pogosto slišimo. Za mnoge 
izmed nas pa je morsko dno velika skriv-
nost in uganka. Za uvod v likovno ustvar-
janje smo se pogovarjali o življenju pod 
morjem, pripovedovali zgode in nezgo-
de, ki so jih doživeli med počitnicami na 
morju, gledali slike raznih morskih živali 
in rastlin, nato pa je bila na delu domišlji-
ja, ki ne pozna meja. Nastale so čudovite 
slike in učiteljicam je bilo kar težko izbrati 
najboljše za natečaj.
Strokovna komisija je na svečani prire-

ditvi, ki je potekala 1. februarja v kultur-
nem domu v Slovenskih Konjicah, odprla 
razstavo najboljših del in nagradila njiho-
ve avtorje. Med njimi je bila tudi učenka 
naše šole, Julija Erker iz 1. d-razreda. V 
preteklih letih so bili že uspešni in na-
grajeni naši učenci, Eneja Šoster, Anuška 
Kralj in Jaša Pešak.
Julija je naslikala igrivo življenje drobnih 
morskih ribic, ki se lovijo in skrivajo med 
kamenjem, muljem in rastlinjem globoko 
v morski tišini. Uporabila je široko barv-
no paleto in pogled na njen izdelek izraža 
veselje ter optimizem. Med 1300 kreacija-
mi, ki so prispele na razpis, je strokovna 
komisija izbrala njeno sliko, ki je sedaj 

starši udeležila tudi ravnateljica šole Tatja-
na Pufič, ki z veseljem in ponosom podpi-
ra ustvarjalno delo naših otrok.

Vesna Repnik, OŠ Pohorskega odreda

med drugimi nagrajenimi (zelo po-
večana) na ogled v avli konjiškega 
kulturnega doma. Julija je za svoje 
odlično delo prejela malega mor-
skega konjička. Svečane podelitve v 
Slovenskih Konjicah se je skupaj s 

ČE SI SREČEN 

Otroci iz enote Ciciban Vrtca Otona Žu-
pančiča Slovenska Bistrica so v tem šol-
skem letu v sklopu obogatitvene dejavno-
sti v sodelovanju s Konfucijevo učilnico 
druge gimnazije Maribor spoznavali ki-
tajsko kulturo. Obiskovali sta jih učiteljica 
kitajščine Mojca in Jiaqian s Kitajske. Sku-
paj so risali in izdelovali kitajske zmaje, 

poslušali zgodbo o kitajski boginji 
Nuwi, ki je iz gline ustvarila ljudi. 
Otroci so si izdelali pandino masko, 
spoznavali kitajske igre in se jih ig-
rali, naučili so se tudi kitajske plese.
Povabljeni so bili v Maribor na 
drugo gimnazijo na praznovanje 
kitajskega novega leta. Na priredi-
tvi so se predstavili s plesoma »če si 
srečen« v kitajski različici in »kje je 
moj prijatelj«. 
Vzgojitelji in otroci upamo, da smo 
pričarali čaroben vstop v novo leto. 

Vzgojiteljica Nina Marguč
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2,5 MILIJONA EVROV ZA 
NOVA ZNANJA V PODRAVJU 

Pomemben del tega kolača gre v 
Slovensko Bistrico
Konzorcij, ki ga je Ljudska univerza Slo-
venska Bistrica oblikovala skupaj z Razvoj-

no informacijskim centrom iz Slovenske 
Bistrice in Razvojno agencijo Slovenske 
gorice iz Lenarta, bo poskrbel, da bodo 
prebivalci med letoma 2019 in 2022 dobili 

47 kakovostnih programov. 
V osredje bomo postavili veščine infor-
macijske pismenosti, ki so ključne za pri-
hodnost. Omogočili bomo pridobivanje 
ključne kompetence učenje učenja, ki je 
potrebna, da ostanemo učljivi in spreje-
mamo izzive, ter je temelj vseh drugih. Ob 
tem bomo zagotavljali celostno in konti-
nuirano svetovalno podporo.
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada namenjata 
627.500 evrov za usposabljanje zaposlenih 
in brezposelnih. Prednost pri vključitvi 
bodo imeli starejši od 45 let s končano 
največ srednješolsko izobrazbo. 
Vseživljenjsko učenje je zagotovo eden 
ključnih odgovorov na izzive, ki jih ima-
mo danes v družbi: pomanjkanje delovne 
sile, ki bi bila ustrezno kvalificirana, fle-
ksibilnost in učljivost zaposlenih, staranje 
delovne sile in družbe na splošno so le 
nekateri od njih. Prvi, odločilni korak je 
lahko prav obisk enega od 11 izvajalcev v 
Podravju, ki izvajajo brezplačne programe 
izobraževanja za odrasle. 

Mag. Brigita Kruder, 
direktorica Ljudske univerze

 Slovenska Bistrica
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NOVI PREDSEDNIKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

KS ALFONZ ŠARH
Milan Ajd, 
predsednik 

Kontakt: 041 283 225

KS DR. JAGODIČ 
Srečko Juhart, 

predsednik 
Kontakt: 041 704 674

KS ČREŠNJEVEC 
Franc Podgrajšek, 

predsednik
Kontakt: 041 337 159

KS IMPOL 
Dušan Leskovar, 

predsednik
Kontakt: 041 430 332

KS KEBELJ
Jožef Turner, 
predsednik 

Kontakt: 040 342 220

KS LAPORJE
Štefan Otorepec, 

predsednik
Kontakt: 02 802 59 33

KS LESKOVEC – STARI 
LOG 

Denis Kancler, predsednik
Kontakt: 02 803 77 88

KS POHORSKI ODRED
Ludvik Repolusk, 

predsednik
Kontakt: 041 462 544

KS PRAGERSKO – 
GAJ 

Matej Arnuš, 
predsednik

Kontakt: 02 803 71 03 

KS SPODNJA 
POLSKAVA 

Marko Teskač, 
predsednik

Kontakt: 02 803 65 33

KS ŠMARTNO NA 
POHORJU

Modest Motaln, 
predsednik

Kontakt: 02 803 41 17

KS TINJE 
Maksimiljan Tramšek, 

predsednik
Kontakt: 02 81 81 886

KS VRHOLE – 
PRELOGE 

Andreja Šoštarič, 
predsednica 

Kontakt:  02 803 80 46

KS ZGORNJA 
POLSKAVA

Uroš Klajderič, 
predsednik 

Kontakt: 031 789 983

KS ZGORNJA 
LOŽNICA 

Stanislav Skubic, 
predsednik 

Kontakt:  02 21 80 152

RADI TEKMUJEJO, ŠE RAJE SE DRUŽIJO  
Ob praznovanju kulturnega praznika je 
MODI Radovljica organiziralo že 19. sre-
čanje članov društev invalidov. Pomerili 
so se v pikadu, prstometu, kegljanju in 
namiznem tenisu. Srečanja se je udeležilo 
devet društev: MODI Radovljica, DI Tr-
žič, DI Bohinj, DI Vrhnika, DI Krajnska 
Gora, DI Škofja loka, DI Kranj, DI Jese-
nice in pobrateno DI Črešnjevec. Vseh 
udeležencev je bilo 132. Iz DI Črešnjevec 
se je z avtobusom pripeljalo l8 članov, ki 

jih je spremljal predsednik Zvonko Kolar. 
Čeprav je najbolj pomembno druženje, 
so bili invalidi veseli tudi zaradi osvoje-
nih medalj. Mira Nabršnik, Tička Lepej, 
Brigita Ptičar in Ljubica Mesarič iz DI 
Črešnjevec so zmagale v pikadu, Ljubica 
Mesarič je osvojila srebrno medaljo med 
posameznicami v pikadu, Peter Lešnik pa 
je bil drugi v prstometu. Po tekmovanju je 
sledilo prijetno druženje. 

Brigita Ptičar 
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POSODOBLJEN PROGRAM PATRONAŽE 
ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA 
Gre za posodobljen in nadgrajen program 
v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 
V sklopu Centra za krepitev zdravja je do-
datno zaposlena patronažna medicinska 
sestra. Njeni nalogi sta aktivno vključeva-
nje v delo patronažne službe in promocija 
preventivnih programov v lokalni skup-
nosti. 
Do sedaj je patronažna sestra obiskala 
otročnico in novorojenčka skupno osem-
krat v prvem letu starosti otroka, v okviru 
projekta pa bo lahko opravila še dva ali tri 
dodatne obiske pri novorojenčku glede na 
prisotnost meril ranljivosti in dva dodatna 
obiska pri otročnici s pozitivnim Edinbur-
škim vprašalnikom. Vprašalnik izvedemo 
pri vseh otročnicah nekje v šestem tednu 
po porodu in je namenjen prepoznavanju 
otročnic s poporodno depresijo. Glede 
na rezultat moramo ustrezno ukrepati v 
skladu s predpisanim protokolom in se 
po potrebi povezati z izbranim osebnim 
zdravnikom otročnice oziroma pri zelo 
ogroženih otročnicah s psihologom. No-
vost je tudi vprašalnik Preverjanje varnos-
ti doma, s pomočjo katerega skupaj s starši 
preverimo, kako varen je njihov dom za 
otroka in katera so kritična vedenja otro-
ka, povezana z večjim tveganjem za nasta-
nek poškodb.
V okviru programa se bodo v prihodno-
sti izvajale posvetovalnice v lokalnih sku-

pnostih, in sicer po vnaprej določenih 
terminih. Posvetovalnice se bodo lahko 
udeležili vsi tisti, ki živijo v oddaljenih 
krajih, socialno ogroženi in ostareli, ki iz 
kakršnega koli razloga ne pridejo oziroma 
ne morejo priti v zdravstveni dom. Teme 
posvetovalnic bodo različne in prilagoje-
ne potrebam lokalnega prebivalstva; sled-
nje smo ugotovili pri analizi terenskega 
območja. 
Govorili bomo o zdravem življenjskem 
slogu, preprečevanju padcev v domačem 
okolju, sladkorni bolezni. Izvedli bomo 
meritve krvnega tlaka in krvnega sladkor-
ja. Vsa društva in skupine, ki bi želeli, da 
izvedemo tako posvetovalnico v vaši sredi-
ni, se lahko obrnete na patronažno službo 
(patronaza@zd-sb.si) in skupaj bomo ob-
likovali posvetovalnico, prilagojeno vašim 
potrebam. Program nam omogoča, da pri 
tistih, ki niso zmožni obiska v ambulanti, 
izvedemo prilagojen preventivni pregled 
na domu, rezultate skupaj pregledamo in 
se o ugotovljenih dejavnikih tveganja po-
govorimo. Lahko izvedemo kratko sveto-
vanje, skupaj načrtujemo spremembe za 
zdrav življenjski slog in vas po potrebi na-
potimo k zdravniku družinske medicine.
Pri starejših od 64 let izvajamo tudi vpra-
šalnik Ocena dejavnikov tveganja za pad-
ce in skupaj z njimi odkrivamo nevarnosti 
doma, za katere doslej niso vedeli. Glede 
na ugotovitve napotimo varovanca k oseb-
nemu zdravniku oziroma mu predlagamo, 
naj se udeleži različnih delavnic v okviru 

Centra za krepitev zdravja.
Cilj programa je zmanjšanje zgodnje umr-
ljivosti, obolevnosti in invalidnosti zaradi 
nekaterih najpogostejših kroničnih bo-
lezni, zmanjšanje vedenjskih in bioloških 
dejavnikov tveganja, ohranjanje zdrave-
ga življenjskega sloga ter spodbuda za 
vzdrževanje aktivnega sloga življenja.
Drage nosečnice,
v letošnjem letu smo v Centru za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma Slovenska 
Bistrica začeli z vadbo za nosečnice. Teles-
na aktivnost v nosečnosti ugodno vpliva 
na zdravje nosečnice in ploda. S telesno 
aktivnostjo poskrbimo za zdrav življenjski 
slog, nosečnica ima manj bolečin in težav, 
povezanih z nosečnostjo, ohranja zdravo 
telesno težo in telesno držo, prav tako pa 
tudi izboljša psihično počutje nosečnice.
Vadba poteka vsak ponedeljek z začetkom 
ob 18. uri v prostorih Centra za krepitev 
zdravja (2. nadstropje) in vsako sredo ob 
18. uri v prostorih fizioterapije. Potrebuje-
te udobna oblačila, plastenko vode, brisa-
čo, vzglavnik in blazino za vadbo. Vadba 
poteka pod vodstvom fizioterapevtke in 
kineziologinje. 
Udeležbo je treba predhodno sporočiti na 
elektronski naslov ckz@zd-sb.si ali po te-
lefonu na telefonski številki 02 84 32 719. 
Vadbo lahko obiskujete enkrat ali dvakrat 
tedensko.

Špela Penič, dipl. m. s. 
(patronažna medicinska sestra)Razpisanje zdravstveno - vzgojne delavnice 

za mesec marec 2019:

Recite cigareti ne!
Ali si tudi vi želite opustiti kajenje, pa ne veste, kako, ali pri tem niste bili uspešni? 
V Centru za krepitev zdravja ZD Slovenska Bistrica vam lahko pri tem pomaga-
mo. Ne odlašajte! Prijavite se še danes po telefonu na telefonski številki 02 84 32 
719 ali 041 682 288 in ob strokovni pomoči psihologinje premagajte svojo odvi-
snost. Verjamemo, da vam lahko uspe.

Silvija Lunder, dipl. m. s., 
vodja Centra za krepitev zdravja

DELOVANJE SKUPNOSTI ANONIMNIH ALKOHOLIKOV
Tudi v Sloveniji postaja alkoholizem vse 
bolj pereča težava, saj po zadnjih podatkih 
neposredno zaradi posledic alkoholizma 
vsak dan umreta dva Slovenca; največ v 
Posavju, veliko na Dolenjskem in Štajer-
skem, nekaj manj v zahodnem delu Slove-
nije.
Po podatkih NIJZ je ta trenutek pri nas 
okoli 117.000 tveganih pivcev, zaradi al-
koholizma nastane za 153 milijonov evrov 

stroškov zaradi zdravljenja, tukaj so še 
prometne nesreče, kriminal, družinsko 
nasilje idr.
Ko se je leta 1989 podrl Berlinski zid, so 
se očitno podrli tudi zidovi v naših glavah 
in začeli smo ustanavljati skupine za sa-
mopomoč. Do takrat se je namreč z alko-
holno boleznijo ukvarjala le uradna medi-
cina, ki je alkoholike zdravila bolnišnično 
in s pomočjo klubov zdravljenih alkoholi-

kov. Zaradi vsega navedenega in želje po 
zdravju je skupina alkoholikov in njihovih 
svojcev jeseni leta 1989 ustanovila Skup-
nost anonimnih alkoholikov v Ljubljani in 
obenem tudi skupino Al-Anon za svojce.
Začeli smo delovati po programu, ki sta 
ga ustanovila alkoholika dr. Bob in Bill v 
ZDA že leta 1935. Najprej smo imeli samo 
svoje izkušnje, moč in upanje, da smo 
skupaj zmožni, sposobni, močni in da 
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drug drugemu posredujemo, kako posta-
ti in ostati trezen. Znanje in razumevanje 
sta se z leti s prevajanjem in izdajanjem li-
terature širili in poglabljali. Tako je v Slo-
veniji danes že več kot 50 skupin AA in 35 
skupin Al-Anon za svojce; žal še ne dovolj 
ravno v krajih, ki so najbolj ogroženi zara-
di alkoholne bolezni. 
Alkoholizem je zahrbtna družinska bole-
zen, ki se pogosto vrača tudi v obliki reci-
diva oziroma ponovitve bolezni (alkoho-
likovo ponovno pitje), zato sta izjemnega 
pomena redno prihajanje na srečanja in 
delo po programu 12 korakov in izročil. 
To velja tako za alkoholike, ki so začeli z 
zdravljenjem v bolnišnici in nadaljujejo 
v AA, kot za tiste, ki so že takoj začeli z 
zdravljenjem v AA.
Če prenehamo obiskovati srečanja, pre-
nehamo duhovno rasti, ostajamo na mes-
tu ali nazadujemo, čeravno tega nismo 
sposobni uvideti. Program omogoča, da 
sproti spoznavamo stare nezdrave vzor-

ce vedenja, ki se kaj hitro vrnejo, zlasti 
ko smo utrujeni, lačni, jezni ali osamlje-
ni. Program nas vsak dan znova redno 
opomni, da moramo skrbeti za svoje dob-
ro počutje, postane zdravilo za nas in naše 
družine.
Vse, ki menijo, da imajo težave z alko-
holom, vabimo na naša srečanja. Na 
srečanjih smo samo alkoholiki, ni tera-
pevtov, zelo strogo negujemo načelo ano-
nimnosti. Alkoholik je v naši družbi še 
vedno stigmatiziran kot slab človek, zato 
je anonimnost izredno pomembna za za-
četek, za prvi korak. Po šestih do osmih 
srečanjih boste ugotovili, ali je skupina 
AA prava stvar za obvladovanje vaše odvi-
snosti ali pa si bo treba poiskati še kakšno 
strokovno pomoč.
V Slovenski Bistrici do sedaj še ni skupine 
AA, uspešno pa deluje skupina za svojce 
alkoholikov Al-Anon. V bližini Slovenske 
Bistrice so skupine AA v Slovenskih Ko-
njicah (informacije po telefonu na števili 

031 589 296, Milan), v Vojniku (041 592 
876, Alojz), v Celju (031 367 769, Mitja) in 
v Mariboru (068 185 662, Peter). Celoten 
urnik srečanj z naslovi in kontakti si pog-
lejte na www.aa-slovenia.si.
Da bi lahko skupina AA zaživela tudi v 
Slovenski Bistrici, je Občina Slovenska 
Bistrica ponudila prostor, zato ste vablje-
ni na prvo srečanje 9. aprila 2019 oziro-
ma 16. aprila 2019 ob 18. uri v prostore 
sprejemne pisarne za osebe s posebnimi 
potrebami na Kolodvorski 10 v Slovenski 
Bistrici. Svojo pomoč ponudijo tudi člani 
skupin AA iz drugih bližnjih skupin v ob-
liki literature in svojih izkušenj pri delo-
vanju.
Za več informacij pokličite na telefon-
sko številko 031 802710, telefon SOS za 
vzhodno Slovenijo in odzivnik AA Slove-
nije 069 665478 ali obiščite našo spletno 
stran www.aa-slovenia.si.
Biti alkoholik ni sramota, nič storiti za 
to, pa je.

PREDSTAVITEV DRUŽINSKE 
SKUPINE AL-ANON
Družinske skupine Al-Anon so skupnost 
svojcev in prijateljev alkoholikov. Če je v 
vašem domu težava alkohol ali trpite za 
posledicami te bolezni, se nam lahko pri-
družite, ne glede na to, ali alkoholik še pije 
ali ne. S svojimi bogatimi izkušnjami smo 
vam pripravljeni brezplačno pomagati. V 
ljubečem ozračju boste deležni razumeva-
nja, tolažbe, opore in tako boste zagotovo 
našli rešitev za svoje težave. 
Društvo Al-Anon za samopomoč družin 
alkoholikov je skupnost moških, žensk in 
tudi otrok, katerih življenja so bila ali so 
prizadeta zaradi pitja družinskega člana 
ali prijatelja. Al¬ko¬ho¬li¬zem je namreč 
dru¬žin¬ska bo¬le¬zen, ker ne prizadene 
samo alkoholika, ampak vse, ki so z njim v 
kakršnem koli odnosu. Posledica pa je ču-
stvena, včasih tudi fizična invalidnost. 
Alkoholizem prizadene skoraj milijon Slo-
vencev. Alkohol je najbolj razširjena legal-
na droga, ki jo kot del tradicije nezmerno 
uživa vsak četrti prebivalec. A dejstvo je, da 
alkohol ne uniči le uživalca, temveč vse, ki 
so z njim v kakršnem koli odnosu. 
Kdor se želi spoprijeti s temi bolnimi doga-
janji, naj se čim bolj pouči o alkoholizmu in 
poišče orodja, ki jih do sedaj še ni poznal 
ali preizkusil. Ena od zelo učinkovitih mož-
nosti so vsekakor srečanja družinskih sku-
pin Al-Anon s programom, ki je duhovno 
usmerjen in je smiselno prirejen za pomoč 
svojcem. Srečanja lahko obiskujejo ljudje 
različnih starosti, narodnosti, pripadniki 

različnih veroizpovedi, ateisti, ljudje iz raz-
ličnih socialnih, gospodarskih in kulturnih 
sredin. Vse nas združuje samo ena in ista 
težava, alkoholizem v ožjem družinskem 
krogu. Edini namen Al-Anona je pomaga-
ti družinam alkoholikov, ki so pripravljeni 
sprejeti našo pomoč. Ne postavljamo nobe-
nih pogojev in obveznosti, vsakega novega 
člana toplo sprejmemo, ne dajemo nasve-
tov, ljudem posredujemo svoje znanje in 
izkušnje, ki so nam osebno pomagale. Zato 
novi člani kmalu začutijo sprejetost in pri-
padnost sebi enakim ljudem in postanejo 
del tega tvornega programa, ki nas usmerja 
v delo na sebi, nas vodi v osebno izpolnitev, 
v nov način gledanja na alkoholizem in nje-
govega doživljanja ter v nov način življenja. 
Govorimo o tem, kako živimo in delujemo 
po programu in ga uporabljamo v vsem 
svojem početju.
Večina ljudi pride v program, da bi streznila 
alkoholika, pri nas pa izvedo, da je za okre-
vanje od posledic alkoholne bolezni zelo 
pomembno, da najprej poskrbi vsak zase, 
da najprej spreminjamo sebe, in na sreča-
njih tudi govorimo samo o sebi, saj ni nihče 
odgovoren za bolezen niti za ozdravljenje 
drugega človeka. Na naša srečanja lahko 
svojci pridejo sami, ne glede ali alkoholik 
že živi trezno ali ne, ali se je že odločil za 
zdravljenje ali ne. S tem, ko vsaj nekdo od 
svojcev obiskuje srečanja skupnosti Al-A-
non, spremeni svoj pogled na alkoholizem, 
svoje vedenje do alkoholika, in to tudi al-

koholiku velikokrat pomaga, da se sooči s 
samim seboj, prepozna svoje stanje in se 
odloči za eno od možnih oblik zdravljenja. 
V glavnem pride na al-anonskih srečanjih 
vsak do spoznanja, da so tudi drugi čla-
ni, ki so prišli v program pred njim, imeli 
podobne težave, ki so jih s pomočjo al-a-
nonskih idej izboljšali ali povečini uspešno 
rešili, tako da so ti moški, ženske in otroci 
danes polni poguma in samozavesti. Našli 
so razumevanje za svoje težave in se nauči-
li, kako si pomagajo.
V Sloveniji je že preko trideset skupin, ki 
uspešno delujejo že 26. leto. Na srečanjih 
slišimo mnogo modrosti, ki jih kujejo ži-
vljenjske izkušnje, in te so za nas mnogo-
krat dobrodošle. Na voljo so tudi v Slo-
venski Bistrici, v Slomškovem domu (Trg 
Alfonza Šarha 6) vsak torek od 18. do 20. 
ure v zimskem času in od 19. do 21. ure 
v poletnem času. Dodatne informacije so 
dosegljive po telefonu na telefonski številki 
041 319 719. 
Al-Anon je anonimna skupnost. Ne vodi-
mo nobenih kartotek ali seznamov svojih 
članov. Vedno pazimo, da ščitimo anoni-
mnost drug drugega kakor tudi vseh čla-
nov Al Anona in AA ja. Za vključitev v 
program ni potrebna zdravniška napotni-
ca, a vedno več tudi slovenskih strokovnja-
kov prepoznava posledice alkoholizma pri 
iskalcih pomoči in jih napoti v Al-Anon, 
kjer je za tiste, ki zares želijo nekaj naredi-
ti zase ali za družino, pomoč učinkovita in 
brezplačna. Skupnost Al-Anon nima pred-
pisane članarine, podpirajo jo člani, ki po 
srečanju skupine prostovoljno prispevajo 
za stroške v višini kave, čaja ali soka.
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40 LET AKTIVA KMEČKIH ŽENA 
KEBELJ 

Članice Aktiva kmečkih žena Kebelj letos 
praznujejo 40-letnico delovanja. Jubilej so 
obeležile v soboto, 26. januarja, v dvora-
ni večnamenskega doma na Keblju. Po-
sebne pozornosti je bila deležna predse-
dnica društva, Hedvika Kočnik. Hedvika 
je predsednica že vseh 40 let, bila je tudi 
pobudnica in ustanoviteljica aktiva. Čla-
nice so nanjo zelo ponosne, zato so se ji 
zahvalile s posebnim priznanjem. Kako 
cenijo delo članic Aktiva kmečkih žena 
Kebelj, so s svojo prisotnostjo dokazali 
številni podporniki, prijatelji in sodelavci. 
Prireditve se je namreč udeležilo skoraj 
100 ljudi, med njimi tudi dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica, članice 
pobratenega društva iz Majšperka, pred-
stavnice vseh aktivov Društva kmetic Slo-
venska Bistrica in predstavniki društev v 
krajevni skupnosti Kebelj. Med branjem 
zgodovine društva so se z glasbenimi nas-

topi in plesno točko predstavili otroci in 
vnuki članic. Po uradnem delu je sledila 
zabava z mladim ansamblom štirih deklet, 
ki se imenujejo Kumske punce. Članice so 
pripravile tudi razstavo ročnih del in na-
grajenih pekovskih izdelkov, s katero so 
prikazale bogato znanje svojih pridnih in 
spretnih rok.
Začetki Aktiva kmečkih žena Kebelj segajo 
v januar leta 1979, ko se je 20 mladih žensk 
udeležilo enotedenskega tečaja v osnov-
ni šoli na Keblju. Dopoldne so poslušale 
predavanja za gospodinje, popoldne pa so 
kuhale in pekle. »Moje hčere so bile takrat 
še male, najstarejša je bila stara osem let, 
druga štiri leta, najmlajša pa šele sedem 
mesecev. Ko sem doma naredila vse, kar 
je bilo potrebno, sem šla na tečaj. Kuhale 
smo različne jedi, med drugim smo nare-
dile tudi pravi 'furež'. Zatem smo počasi 
začele tudi z drugimi dejavnostmi: s ple-

tenjem, kvačkanjem, risanjem na svilo in 
steklo, z makramejem, pravzaprav smo se 
lotile vseh ročnih del,« se spominja Hed-
vika Kočnik. Po njenih besedah so bili ti 
tečaji edina prava priložnost za druženja, 
zato so ženske z velikim veseljem prihaja-
le na srečanja. Tečaje so po dobrih desetih 
letih iz osnovne šole preselile na takratno 
turistično kmetijo pri Litičevih, na Hedvi-
kin dom. Predsednica in njena hči Ivica sta 
članice prijazno gostili v svoji veliki kuhi-
nji. Najprej so kuhale in pekle, potem pa so 
se pogostile in poveselile. Kmalu so zbrale 
tudi dovolj poguma, da so svoje izdelke od-
nesle na ocenjevanje na prireditev Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuj in Podobe bistri-
ških domačij, od koder se vsako leto vra-
čajo z žlahtnimi priznanji. Zadnja leta pa 
se kebeljski aktiv na tečaje za pripravo jedi 
odpravlja v kuhinjo v Slovenski Bistrici. Te-
čaje v kuhinji, ki je velika in sodobno opre-
mljena, prireja Društvo kmetic Slovenska 
Bistrica. Druge dejavnosti, tudi telovadbo, 
pa članice kebeljskega aktiva izvajajo v svo-
jih društvenih prostorih na Keblju. Danes v 
društvu deluje 32 članic, najstarejša je stara 
85 let, medtem ko najmlajša še ni dopolnila 
40 let.       

Tomaž Ajd 

Foto: Tilen Fridrih
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V Viteški dvorani Bistriškega gradu so 1. februarja slovesno 
razglasili najboljše športnike Občine Slovenska Bistrica za leto 
2018. Na že 36. prireditvi, ki jo je pripravila Športna zveza Ob-

čine Slovenska Bistrica, so v različnih kategorijah podelili 50 pri-
znanj. Glavni priznanji so izročili Kaji Korošec in Vitu Dragiču. 
»Priznanje je potrditev za dobro delo. To obenem pomeni, da 
moram delati še več, še bolje. Svojo kariero želim čimprej nada-
ljevati v tujini, kjer je ženski nogomet veliko bolj popularen kot 
v Sloveniji. Pri nas se sicer razvija, ampak najbrž ne bo nikoli 
na enaki ravni. Upam, da bomo s Pomurjem osvojile državno 
prvenstvo in igrale kvalifikacije za ligo prvakinj,« je po prejemu 
priznanja povedala Kaja Korošec, ena najbolj obetavnih mladih 
nogometašic. Članica slovenske reprezentance je prvič postala 
najboljša športnica Slovenske Bistrice. Drugič v svoji karieri pa je 
priznanje za najboljšega športnika občine prejel Vito Dragič, član 
Judo kluba Impol. Kljub težavam s poškodbami je v nadaljevanju 
lanske sezone tudi na mednarodnih tekmovanjih dosegel nekaj 
vrhunskih rezultatov. Kot je poudaril, vsaka nagrada športniku 
veliko pomeni, ker je dokaz, da dela po začrtani poti: »Zgodi se, 
da bi lahko bila pot boljša. Včasih je slabša, kot si želimo, zaradi 
poškodb ali drugih situacij ... Zaradi poškodb sem imel lani daljši 
premor. Ker nisem tekmoval, tudi rezultatov ni bilo. Kljub temu 
sem se sredi leta uspešno vrnil. Upam, da bom tudi v tej sezoni 
znova čimprej v dobri formi in da dosežem normo za olimpij-
ske igre. Načrtujemo, da bom imel prvo tekmo marca.« Zbrane 
so uvodoma nagovorili predsednik Športne zveze Občine Slo-
venska Bistrica Bojan Fajs, župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan 
Gabrovec in Blaž Brodnjak, predsednik uprave banke NLB, ki je 
prevzela generalno pokroviteljstvo prireditve. Prireditev Špor-
tnik Občine Slovenska Bistrica 2018 so z glasbenim nastopom 
popestrili tudi učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica in šolski 
band Srednje šole Slovenska Bistrica 32 miligramov. 

Tomaž Ajd 

NAPOVEDUJEMO ŠPORTNE PRIREDITVE 
11. marca ob 15. uri v športni dvorani 
v Slovenski Bistrici: tradicionalni tur-
nir v malem nogometu (sodelujejo ekipe 

vojske, policije, direktorjev, novinarjev, 
športnih delavcev in občine), organizirata 
Športna zveza občine Slovenska Bistrica 

in Javni zavod za šport Slovenska Bistrica.
15. marca ob 17. uri v Centru za starejše 
Metulj v Slovenski Bistrici: 22. medna-

rodni šahovski turnir, organizator 
Šahovski klub Impol. 
16. marca ob 10. uri v Atletski dvo-
rani Slovenska Bistrica: prvenstvo 
Slovenije v dvoranskem mnogobo-
ju za pionirje U-12, organizator 
Atletsko društvo Slovenska Bistrica.
30. marca ob 18. uri v športni dvo-
rani v Slovenski Bistrici: 26. zlati 
grb Slovenske Bistrice, organizator 
Boksarski klub Slovenska Bistrica.
7. aprila ob 9. uri v športnem 
parku v Slovenski Bistrici: 17. Bi-
striški tek, prijave: na elektronski 
povezavi http://protime.si/prijava/
17-bistriski-tek, na dan teka do 10. 
ure s prijavnico. Za osnovne šole in 
vrtce prijava po elektronski pošti 
na elektronski naslov: zzssb@siol.
net. Informacije: tel. št. 02 80 50 
680; e-pošta: zzssb@siol.net; orga-
nizatorja Javni zavod za šport Slo-
venska Bistrica in Občina Sloven-
ska Bistrica.

KAJA KOROŠEC 
IN VITO DRAGIČ 
ŠPORTNIKA LETA 

Foto: Aleš Kolar
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UTRINKI  IZ  KNJIŽNICE
TIBET – STREHA SVETAPREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE 

KIM ČUHNIK

UŽIVATI V ŽIVLJENJU

V osrednji Knjižnici Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica 
smo na potopisnem preda-
vanju gostili popotnika in 
turističnega vodnika Mateja 
Koširja, ki nas je tokrat po-
peljal v Tibet. Matej predava 
že četrto leto, leta 2017 se je 

s prijateljem podal na potovanje z vlakom od Pekinga do Lase. 
Potovanje je potekalo organizirano, saj je to edina možnost, da 
Tibet lahko obiščemo, ker zanj veljajo stroga politična pravila. Pa 
vendar je predavatelj izkoristil vse možnosti za čimbolj pristno 
doživetje, kar so lahko podoživeli tudi poslušalci ob čudovitih fo-
tografijah ter nazorni predstavitvi. 
Matej Košir je s projekcijo, glasbo, predmeti in predvsem z dožive-
to pripovedjo nazorno približal deželo, na eni strani veličastno in 
mitično, na drugi neizprosno, kar je izoblikovalo tudi prebivalce, 
nadvse preproste, a modre. Potovati na »streho sveta« velja vstopi-
ti na enega najbolj izoliranih krajev sveta, pravo lunino pokrajino 
z najvišjimi vrhovi na svetu, starodavnimi kraji in budističnimi 
spomeniki ter plapolajočimi molilnimi zastavicami.
»Srečen je, kdor med zaskrbljenimi pozabi na skrbi.« (tibetanski 
pregovor)

Janja Pepelnak

V Knjižnici Poljčane 
se nam je na literar-
nem večeru v janu-
arju predstavila Kim 
Čuhnik, mlada pesni-
ca iz okolice Makol. 
Je študentka 3. letnika 
pedagoške fakultete v 
Kopru. Zbranim je z 

žarom v očeh prebirala svojo prvo pesniško zbirko Rojstvo, ki 
je izšla v samozaložbi.
Že kot otrok se je rada igrala z besedami in pisala pesmi ter 
zgodbe. Od nekdaj si je želela izdati knjigo, vendar ni zbrala 
dovolj poguma, da bi se predstavila javnosti. 
Pesmi njene prve pesniške zbirke so nastale spontano v času 
srednje šole. V njih opisuje svoja čustva in doživetja srednje-
šolskih dni. V prihodnosti načrtuje tudi izdajo knjige ali pra-
vljice za otroke. Danes, v času študentskih let, pa nastajajo 
nove pesmi kot novo poglavje v njenem življenju. 
Kim želimo v prihodnje veliko ustvarjalnega navdiha in da bi 
nas njene pesmi še naprej razveseljevale. 

Mateja Bratina

V osrednji knjižnici smo zadnji ponedeljek v januarju gostili Ma-
rijana Jamesa Tomazina. Predavatelj nam je predstavil kar nekaj 
življenjskih resnic, ki se jih bolj ali manj zavedamo tudi sami, am-
pak jih v vsakdanjem življenju nekako pozabimo. 
Sam zagovarja in uči metodo AEQ, ki je proces učenja boljše ka-
kovosti nadzora nad mišicami in gibanjem, s čimer omogočimo, 
da nimamo nevede ali nehote napetih, zakrčenih mišic. Poleg tega 
tudi odkrivamo, se učimo razumeti in spreminjati čustvene ter fi-
zične travme iz preteklosti, ki so nam skozi podzavest zmanjšale 
ter avtomatizirale zavestni nadzor nad gibi in mišicami. Pri tem 
nimamo možnosti vplivati na to, čeprav nam tako stanje povzroča 
bolečine. Najprej na bolečino nismo pozorni, dokler ta ne postane 
moteča oziroma neznosna. Šele takrat slišimo alarm in poiščemo 
pomoč. Predavatelj je prepričan, da zase lahko največ naredimo 
kar sami, in to z določenimi spremembami. Vse vsakodnevne 
spremembe pa so postopen in dolgotrajen proces, ki ga moramo 
vztrajno ponavljati, in zagotovi ni lahek. 
Misli vodijo k občutkom, ta vodijo k dejanjem, dejanja pa vodijo k 
rezultatom, je prepričan predavatelj. In še kako prav ima. 

Tanja Jakolič

ŽIVETI IN DELATI V OBJEMU UDOBJA
Predavanje inovatorja Srečka Pisnika Živeti in delati v objemu 
udobja, ki je potekalo v sodelovanju z Društvom zeliščarjev 
Hermelika v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, je 
slušateljem ponudilo vrsto preprostih razlag za težave s hrbte-
nico. Predavatelj Srečko Pisnik je ob jasnih in preprostih razla-
gah delovanja naših mišic in z njimi povezanih težav s hrbteni-
co predstavil svojo inovacijo – pas AESEBelt.
Pas so testirali na fakulteti za šport v Ljubljani, testiralo ga je 
tudi mnogo naših uspešnih športnikov in različnih ljudi širom 
po svetu. Testiranja so pokazala, da pas izredno dobro razbre-
meni hrbtenico, poleg tega dobro vpliva tudi na dihanje, ki 
vpliva na pravilno in bolj enakomerno delovanje srca ter po-
sledično tudi na delovanje naših možganov. Leta 2016 je bil 
pas AESEBelt tudi prejemnik zlate medalje na svetovni ravni, 
temu so pozneje sledila še druga priznanja. 
Pas AESEBelt je preprost za uporabo. Napnemo ga le okoli 
stola in se z njim pripnemo. Elastična povezava pasu z nas-
lonom omogoča, da je naša hrbtenica v pravilnem položaju, 
ker naše telo v času sedenja ostane v pravokotni vzravnani drži 
in nikamor ne drsi. Ker je hrbtenica steber telesa, mišice pa 
njena opora, je zelo pomembno, kako sedimo. Med sedenjem 
se mišice sprostijo in ne opravljajo več svoje funkcije, zaradi 
tega pride do povečanega pritiska na medvretenčne ploščice in 
posledično sledijo težave s hrbtenico. S pasom AESEBelt bomo 
sedeli pravilno v vzravnani, sproščeni in razbremenjeni drži. 
Pas lahko koristijo tudi otroci od šestega leta starosti dalje – 
ZA ŽIVLJENJE BREZ BOLEČIN. 

Darja Kolar
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S predavanja Andreja Pešca Povezava 
med čustvi in boleznimi NAJMOČNEJŠE 

ZDRAVILO JE LJUBEZEN

OB 100. OBLETNICI ROJSTVA ERNE 
STAROVASNIK

RAZSTAVE VABIJO V KNJIŽNICO

MALA MAL’CA V MAKOLAH

40 kilogramov 
– in nam skozi 
predstavitev svo-
je knjige Mala 
mal'ca približala 
svoj način živ-
ljenja, kakršnega 
živi že več kot 
dve leti. 
Če ste predsta-
vitev zamudi-

Ko se pomlad bliža s svetlobno hitrostjo, se mnogi med nami 
psihično že pripravljamo na raznorazne kure. Shujševalne na-
mreč. Da pa vse skupaj ne bi bilo tako naporno in suhoparno, 
smo v sredo, 9. januarja, v Knjižnico Makole povabili Majo Go-
lob, ki je z nami delila svojo izkušnjo – izgubila je namreč več kot 

Knjižnico so 
napolnili soro-
dniki, znanci in 
prijatelji Erne 
Starovasnik.
Knjižnica je 4. 
februarja gostila 
literarni večer 
o Erni Staro-
vasnik, ki ga je 
začela biblio-
tekarka Mojca 

Gostili smo predavatelja, svetovalca, trenerja Andreja Pešca, 
univerzitetnega diplomiranega politologa, ki v svojih predava-
njih združuje nenavadne praktične primere in zanimive sinteze 
sodobnih znanj, motivacijske filozofije in starodavne modrosti. 
Na tokratnem predavanju je predstavil, kakšna je povezava 
med čustvi in boleznimi. Svoje znanje črpa predvsem iz težkih 
izkušenj, skozi katere ga je peljalo življenje, ki ga je prisililo, da 
temeljito spremeni način življenja. Preučil je ogromno litera-
ture, ajurvedsko medicino in razne druge modrosti. Vse to je 
vnesel v način življenja in si izboljšal zdravje in splošno poču-
tje. Poudarja, da je na zdravje treba gledati celostno, preučiti 
simptome ter iskati vzroke bolezni, saj le tako lahko ozdravi-
mo. Svoje znanje sedaj z veseljem deli z drugimi, ki želijo nekaj 
narediti zase. Skozi predavanje smo izvedeli, kateri so čustveni 
vzroki nekaterih najpogostejših bolečin in bolezni. 
Andrej Pešec je za konec še poudaril, da ni dobro biti preveč 
kritičen do sebe, da naj razmišljamo izven okvirjev, smo dobri 
do drugih in predvsem sebe ter ne podcenjujemo moči uma. 
In kar je najpomembneje – ljubiti in biti ljubljen, saj največje 
zdravilo je ravno ljubezen. 

Janja Pepelnak

li, imate v aprilu še eno priložnost. Maja bo knjigo v aprilu 
predstavila tudi v matični knjižnici v Slovenski Bistrici. 

Mojca Plaznik Plavec

Plaznik Plavec s pravljico Topli potok. S pravljico, ki je avtorsko 
delo Erne Starovasnik, in so jo mnogi zmotno imeli za ljudsko 
pravljico. V potrditev tega so jo z njenim podpisom tudi objavili 
v februarski številki Cicibana. Minil je večer, ki je bil prepleten s 
poezijo in prozo pisateljice. Vnuki in pravnuki so prebirali, de-
klamirali, zapeli in zaigrali. Spomin nanjo so obujali najmlajša 
hči Mojca, snaha Dragica, upokojena učiteljica Jelka Plošinjak in 

V mesecu marcu za vas v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska 
Bistrica razstavljajo člani likovne sekcije KUD Gaj Zgornja 
Polskava. 
V vitrinah pa za vas razstavljajo keramične in lončene izdelke 
člani in članice Centra domače in umetnostne obrti. 

upokojena direktorica knjižnice Anica Korošec. 
Za bogato literarno zapuščino Erne Starovasnik lahko rečemo, da 
so njene zgodbe in pesmi razpršene kot biseri v slovenskih revi-
jah. Delček tega je bil predstavljen na literarnem večeru v njen 
spomin. Delček  pisateljičinega literarnega ustvarjanja pa nam je 
uspelo ujeti na razstavi Zgodbe izpod Boča, ki je bila postavljena 
v počastitev njene 100. obletnice rojstva v prvem nadstropju Knji-
žnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 

Natalija Stegne 
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Kako si s sodobnimi storitvami olajšamo vsakdan
Ko razmišljamo o tem, katera dejavnost je z razvojem pustila velik pečat na vsakodnevnem življenju, večini od nas 
verjetno prve na misel pridejo telekomunikacije. Morda se nam tudi zdi, da se v bankah ni kaj dosti spremenilo. 
Vendar pa sta tehnologija in posluh za potrebe strank botrovala številnim izboljšavam in današnja izkušnja 
poslovanja z banko je popolnoma drugačna kot pred leti. 
Ena izmed takih so gotovo najsodobnejše plačilne kartice. Debele denarnice s svežnjem bankovcev in kovancev so namreč 
preteklost. Ni nam več treba skrbeti za to, da imamo pri sebi dovolj gotovine za plačevanje obveznosti. S pojavom plačilnih 
kartic je namreč tudi plačevanje doživelo pravo revolucijo – od plačilnih kartic z magnetnimi trakovi, prek kartic s čipom 
do brezstičnih kartic. »Plačevanje z brezstičnimi karticami je postalo samoumevno, z njimi pa lahko plačujemo skoraj 
povsod – hitro, preprosto in varno – kartico le prislonimo k plačilnemu terminalu in pri večjih nakupih plačilo potrdimo 
z vnosom številke PIN,« pojasnjuje Rok Kolarič, vodja NLB Poslovalnice Slovenska Bistrica. 
Gotovine tako praktično skoraj ne potrebujemo več, ko pa jo, je ta zaradi široke mreže bankomatov vedno na dosegu 
roke. Tudi bankomati se posodabljajo in postajajo prijaznejši. »Najsodobnejši brezstični bankomati omogočajo dvige z 
brezstičnimi karticami. So hitri, priročni in varnejši, saj kartico k bankomatu le prislonimo, zato smo lahko brez strahu 
pred t. i. skimmingom,« nadaljuje Kolarič. 
Dostop do bančnih strokovnjakov kadarkoli in od kjerkoli
Prav tako izvajanje bančnih storitev danes ni več omejeno na čas in lokacijo bančnih poslovalnic. V spletnih in mobilnih 
bankah lahko kadarkoli in kjerkoli izvajamo osnovne bančne storitve, v nekaterih sklepamo tudi hitre kredite.
Včasih pa moramo ali si želimo kaj urediti tudi v osebnem stiku z bančnim strokovnjakom. Takrat je dobrodošlo, če nam 
banka prisluhne in olajša dostop do njih. V NLB si prizadevamo bančne storitve približati strankam na način, kot vam 
najbolj ustreza. Tisti, ki se najbolj domače počutite s telefonom, lahko z nami poslujete v telefonski banki NLB Teledom, 
ki je dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Če vam je ljubši bolj oseben stik, pa lahko do bančnikov dostopate tudi prek 
video klica.
»Pomembno nam je, da vam ponudimo pomoč takrat in tam, ko jo najbolj potrebujete, zato so naši strokovnjaki v NLB 
Kontaktnem centru dostopni ves čas, tudi ponoči, in vse dni v letu, prek spletnega klepeta, video klica, telefona in e-pošte,« 
še zaključuje sogovornik.

Rok Kolarič, vodja NLB Poslovalnice Slovenska Bistrica
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