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KOLOFON

Foto: Aleš Kolar

V 63. letu starosti je umrl Bojan Sinič, dol-
goletni glavni in odgovorni urednik tedni-
ka Panorama. Lokalni tednik izhaja že 27 
let, vse od ustanovitve mu je urednikoval 
Bojan Sinič. Njegova Panorama je sode-
lovala pri organizaciji številnih prireditev 
in dogodkov na Bistriškem, med drugim 
pri razglasitvi direktorja leta in športnika 
leta, pri izboru zlate vrtnice in pri makol-
ski Formi vivi. Bojan Sinič je opravljal šte-
vilne funkcije v organizacijah, društvih in 
klubih. Tri mandate je vodil Športno zve-
zo Slovenska Bistrica, bil je tudi predse-
dnik Kluba novinarjev Slovenska Bistrica 
in ustanovni član Lions kluba Slovenska 
Bistrica ter pobudnik številnih humani-

tarnih akcij v lokalnem okolju. Bojan Si-
nič je novinarsko sodeloval tudi z drugimi 
mediji, predvsem z Radiem Maribor in 
s Štajerskim valom. Že v dijaških in štu-
dentskih letih se je preizkušal v novinar-
stvu, sprva največ v športnem novinarstvu 
in kot dopisnik iz Maribora, z opravljeno 
prakso pri Delu, Večeru in Sportskih no-
vostih, po prvi redni zaposlitvi kot vodja 
službe za informiranje v Metalni Maribor 
leta 1980 pa z gospodarstvom in korpo-
rativnim komuniciranjem. Leta 1990 je v 
Slovenski Bistrici ustanovil enega prvih 
zasebnih časopisov pri nas, lokalni šti-
rinajstdnevnik Panorama, ki je leta 1994 
začel izhajati tedensko. Bojan Sinič je 
za svoje delo prejel številna družbena in 
društvena priznanja, bil je tudi športnik 
rekreativec in aktiven krvodajalec.

UMRL UREDNIK TEDNIKA 
PANORAMA BOJAN SINIČ 

Vsakoletni Pučnikov simpozij si je pridobil ugle-
dno mesto v slovenskem javnem prostoru. Tudi 
letos, ko obeležujemo petnajstletnico prezgodnje 
Pučnikove smrti, se bomo spominjali pomemb-
nih mejnikov v razvoju novodobne slovenske de-
mokracije. V petek, 16. marca 2018, bo Inštitut 
dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s fundacijo Ko-
nrad Adenauer Stiftung v čudovitem okolju Vite-
ške dvorane v slovenskobistriškem gradu organi-
ziral Pučnikov simpozij. Povabljeni bodo akterji 
tistega prelomnega časa. V nadaljevanju posveta 
bo o začetku demokratizacije, vlogi civilne druž-
be in Cerkve spregovoril msgr. dr. Anton Stres. 
Eden od vrhuncev srečanja bo podelitev Pučni-
kove plakete za prispevek k razvoju demokracije. 
Vljudno vabljeni!

Petek, 16. marec 2018:
11.00: spominski obisk groba dr. Jožeta Pučnika 
v Črešnjevcu;
12.30: prihod udeležencev, registracija;
13.00: uvod in pozdravni nagovori;
13.15: okrogla miza: Proces proti četverici in 
začetki demokratizacije (sodelujejo: Janez Janša, 
David Tasič, Ivan Borštner, mag. Igor Omerza; 
uvodni prispevek o procesu JBTZ in vodenje po-

PUČNIKOV SIMPOZIJ
govora: dr. Andreja Valič Zver); razprava;
14.45: odmor.
15.00: svečana akademija, osrednji govo-
rec bo dr. Anton Stres;
15.30: podelitev Pučnikove plakete za pri-
spevek k razvoju demokracije v Sloveniji;
16.15: podelitev potrdil o uspešnem za-
ključku Akademije dr. Jožeta Pučnika;
16.30: pogostitev in druženje.

PROGRAM PUČNIKOVEGA SIMPOZIJA

Avtor fotografije na naslovnici: Zavod za kulturo Slovenska 
Bistrica
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Letos dvajsetič obeležujemo praznik Ob-
čine Slovenska Bistrica,  ki s svojim da-
tumom sega globoko v zgodovinsko leto 
1311, ko je Slovenska Bistrica z dokazlji-
vim dokumentom, listino, v tistem času 
imela mestne pravice in vse možnosti, ki 
so iz tega izhajale. S praznikom opozar-
jamo na zgodovinsko vrednost našega 
prostora, na dolgo tradicijo bivanja tu, na 
mnogovrstnost večstoletne, ponekod celo 
tisočletne dediščine, kar ni kar tako dano 
vsem sredinam in na kar moramo biti še 
posebej ponosni in znati tudi ceniti.
Z občinskim praznikom se na nek način 
zaključuje preplet spominjanj in obeleže-
vanj v bistriškem okolju, začenši s spomin-
skim dnevom občine Slovenska Bistrica, 
8. januarjem, ki je posvečen tragičnemu 
padcu Pohorskega bataljona s sporočilno 
vrednostjo prizadevanj in skrbi za lastno 
državo, ohranitvijo naroda, prek 8. febru-
arja, Prešernovega dne, slovenskega kul-
turnega praznika, ki posebej opozarja na 
slovenske korenine, jezik, kulturo, do 12. 
marca, občinskega praznika, ki ima s svo-
jo zgodovinsko tradicijo tudi svojevrstno 
kulturno noto. In ko govorimo o kulturi in 
ko besedo kultura uporabljamo v širšem 
pomenu, je to praviloma izraz, ki izraža in 
pomeni nekaj pozitivnega, plemenitega, 
etičnega.Pri soočanju z normami družbe 
časa, v katerem živimo in ki ga vse bolj na-
rekuje globalna histerija potrošništva, pa 
lahko ugotavljamo, da je kultura ves čas na 
preizkušnji in da nismo prav uspešni pri 
uveljavljanju družbenih, medčloveških in 
osebnih norm. In ni prav, da dopuščamo, 
da nam jih sodobni svet spreminja, celo 
vsiljuje. Histerija globalnosti, ki narekuje 
potrebo po modernosti, pa velikokrat pod 
pretvezo multikulturnosti vse bolj prodira 
tudi v ožji evropski in vse bolj tudi v slo-
venski kulturni prostor. Menim, da smo 

stno bogastvo odlikuje tudi Evropo, ki je 
letos namenila kulturi posebno pozornost 
z deklariranim letom kulturne dediščine, 
katerega slogan je »Naša dediščina: kjer 
preteklost sreča prihodnost«. In prav zato 
ne bi smela multikulturnost, pod udarom 
katere smo, postati uniformiranost širšega 
prostora, v katerem se posamezne jezikov-
ne in kulturne posebnosti topijo, kot, žal, 
zaplate naravnih posebnosti v globalnem 
okoljskem procesu, temveč bi se mora-
le ohraniti kot bogat nedotakljiv mozaik 
kulturnih odličnosti, ki ga lahko priha-
jajoči novi časi kvečjemu le dopolnijo in 
obogatijo.
Na trende, ki nas v prihodnje tudi kot na-
rod lahko celo izbrišejo, bi se morali od-
zvati aktivneje, kot se, tudi z ustreznimi 
vzgojno-izobraževalnimi pristopi od naj-
mlajših naprej.
Praznovanje občinskega praznika je tudi 
priložnost, da opravimo  pregled opravlje-
nega dela v preteklem obdobju, začrtamo 
smeri razvoja v prihodnje in ker smo v letu 
volilnega maratona, je oboje smiselno po-
storiti za nekoliko daljše obdobje od enega 
leta. Verjetno pa je zanimiv tudi nekoliko 
širši pogled na aktualno dogajanje, saj 
premike, tako pozitivni kot tudi nekoliko 
manj pozitivni, tudi pri nas pomembno 
uokvirjajo dejavniki tako slovenskega kot 
širšega evropskega prostora. 
Prav v Evropi se zdaj zaključuje intenzivna 
razprava, kako bo z Evropo v naslednjem 
finančnem obdobju, kakšna bo prihodnja 
kohezijska politika in s tem posledično re-
gionalni razvoj tudi v Sloveniji, od  česar 
bo še kako odvisen dostop do investicij-
skih, razvojnih, socialnih projektov in vse-
bin. Ko se ozremo v preteklo leto kot že ne-
kaj let do zdaj, lahko žal ugotovimo, da so 
odgovorni na državni ravni še naprej os-
tali nenaklonjeni lokalni ravni, saj ponov-
no beležimo realen padec financiranja na 

področju tekoče porabe občin, in to kljub 
višji gospodarski rasti, bistveno večjemu 
obsegu pobranih dajatev in še česa. Tako 
se tekoča poraba občine (plače, materialni 
stroški), na kar pravzaprav nimamo vpli-
va, zažira na investicijsko področje, tako 
komunalno, cestno kot tudi družbeno, 
infrastrukturno, manj sredstev je posle-
dično tudi za široko društveno dejavnost, 
aktivnosti na področju gospodarstva, tu-
rizma, kmetijstva. In verjetno bi bilo prav, 
da bi gospodarske rasti bili deležni tudi 
tisti, ki jo dejansko ustvarijo, torej drža-
vljani iz okolij širom Slovenije, kot je naše 
bistriško. Ob vseh odklonih, s katerimi se 
srečujemo v teh časih, lahko v bistriškem 
prostoru zaznamo razvojni napredek, pra-
viloma v vseh sferah življenja. Beležimo 
razvoj gospodarstva skozi številne večje pa 
tudi manjše naložbe,  investicijsko polnje-
nje obrtno-industrijske cone ob avtocesti 
in ob še nekaterih drugih lokacijah, kon-
stantno upadanje brezposelnih, težava pa 
ostaja v strukturni brezposelnosti.
Gospodarskemu razmahu skušamo sledi-
ti v javnem delu z vlaganji v komunalno
-cestno in tudi družbeno-socialno infra-
strukturo, kar je osnovna naloga lokalnih 
skupnosti. Ni namreč zanemarljivo, kako 
občani preživljajo čas izven delovnih ob-
veznosti in kako je poskrbljeno za mlajše 
in starejše generacije.
Manjko sredstev iz naslova sistemskega 
financiranja smo nadomestili s skrajno 
racionalno rabo, predvsem pa smo uspeli 
pridobiti kar nekaj drugih virov, predvsem 
evropskih. Ta so osnova za izvedbo teko-
čih projektov, kar nekaj se jih načrtuje in 
nadaljuje tudi v prihodnje. Če omenim 
nekatere: končana je prva etapa zahodne 
obvoznice, financirana iz evropskih virov, 
in tako omogočena širitev industrijske 
cone Impol, drugo etapo izvaja Direkcija 
za ceste RS skupaj z Impolom, pri kateri 
sodeluje tudi občina. Na območju Cro-
uzeta nastaja stičišče podjetniških ino-
vativnih pobud, obogatenih s socialnim 
podjetništvom in prepletenimi s kultur-
no-družbenimi vsebinami civilne družbe. 
Komunalno-cestna infrastruktura se zao-
krožuje s projekti, ki so v teku ali se letos 
začenjajo v mestu (pri Jožefu, na Vinarski, 
Tomšičevi …), pa tudi po vseh krajevnih 
skupnostih (za največji zalogaj, Zgornjo 
Polskavo, pričakujemo evropska sredstva 
prek dogovora za razvoj regije Podravje). 
Na osnovi izdelane celostne prometne 
strategije prehajamo v način trajnostne 
mobilnosti s poudarkom na kolesarjenju 
od kolesarskih stez do inovativne izposoje 
električnih koles prek projekta Zapelji me. 

Foto: Aleš Kolar postavljeni pred velike 
dileme, in morali bomo 
najti način, da jih bomo 
znali in zmogli uravno-
težiti. Tudi naši kultur-
ni ustvarjalci velikokrat 
podležejo trendom, ki 
naj bi po prepričanju 
mnogih pomenili ra-
zvoj in dokaz, da tudi 
na kulturnem področju 
sledimo svetu. Po drugi 
strani pa vedno pou-
darjamo, da če nas kaj 
dela prepoznavne, so to 
naša kultura, naš jezik, 
naša dediščina. Tovr-DR. IVAN ŽAGAR
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V realizacijo stopa projekt celostne ener-
getske sanacije objektov, v sklopu katerega 
bomo obnovili in bistveno zmanjšali po-
rabo energije v 16 javnih stavbah (šolskih 
in drugih). Tudi ta projekta sta podprta 
z evropskimi sredstvi. Z odprtjem vrtca 
na Črešnjevcu in z izgradnjo v Slovenski 
Bistrici, Laporju ter pozneje na Keblju se 
zaokrožuje investicijski cikel na področju 
predšolske vzgoje, ki bo omogočil vpis v 
vrtec prav vsem našim najmlajšim.
Projekti se pripravljajo ali se že izvajajo še 
na številnih drugih področjih; to so obno-
va kopališča, priprava na obnovo športne 
dvorane, izgradnja čebelarskega centra, 
obnova grajskega kompleksa Zgornja Pol-

skava, projekti na področju turizma idr. 
Stalnica so tudi mnogi manjši projekti, 
prav tako pomembni, ki potekajo v sode-
lovanju s krajevnimi skupnostmi, javnimi 
zavodi in tudi z društvi. In navsezadnje 
je tu še sodelovanje pri velikih državnih 
investicijskih projektih, kot je rekonstruk-
cija železniške infrastrukture na trasi Pra-
gersko−Slovenska Bistrica.
Spoštovani!
Pogled v iztekajoče občinsko leto govori o 
napredku na vseh področjih, od zaznave 
gospodarske rasti in investicij do uspehov 
naših  predstavnikov na mnogih področ-
jih: športnem, kulturnem, gasilskem in še 
katerem, kar se odraža tudi v kakovosti 

življenja v našem okolju. In to nam pri-
znavajo tudi drugi. Govori o tem, da ob 
vseh turbulencah okolja, v katerem živi-
mo, dokazujemo, da znamo, da zmoremo, 
a to tudi nalaga odgovornost, da moramo. 
Ob tem pa ne smemo pozabiti na kulturo 
bivanja v najširšem pomenu, saj je ta za-
služna, da smo in bomo obstali.
Navsezadnje nam to potrjujejo tudi letoš-
nji dobitniki priznanj, za kar jim gre še 
posebna čestitka.
Z veseljem pa izrekam čestitko ob občin-
skem prazniku prav vsem občankam in 
občanom naše občine. 

Dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica

OBČINSKI NAGRAJENCI ZA LETO 2017
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je 
na svoji 5. izredni seji, ki je potekala v po-
nedeljek, 26. februarja, imenoval dobitni-
ke priznanj in nagrad Občine Slovenska 
Bistrica za leto 2017. 

Listino  Občine Slovenska 
Bistrica bo prejelo 

KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO VIVERE

za  posebne uspehe in dosežke na kultur-
nem področju, ki imajo poseben pomen 
za promocijo, razvoj in napredek občine 
Slovenska Bistrica.
Vokalna skupina Vivere je nastala neke-
ga prijetnega novembrskega večera 1994. 
Skupina je menjala že več kot 30 pevk, od 
katerih je prav vsaka dala pomemben pri-
spevek in pečat skupini. Vivere je doslej 
vodilo 7 pevskih vodij, nastopile so na 
neznanem številu odrov.
Vsak nastop šteje kot potrditev dela, ki 
ga vložijo v skupino in ponovno oživitev 
skladbe, v katero je nekdo vnesel svoje 
znanje in dušo. V posebno veselje pa so 
pevkam srečanja in sodelovanja z drugimi 
vokalnimi, instrumentalnimi skupinami 
ter posamezniki. 
Leta 2010 so se prijavile na mednarodno 
tekmovanje »Slovakia Cantat« v Bratislavi, 
kjer so v skupini komornih zasedb skupin 
iz Srbije, češke, Cipra, Švedske in Sloveni-
je, dosegle največje število točk ter prejele 
zlato priznanje in pokal.  Leta 2011 so ob 
Dnevu državnosti na povabilo tedanjega 
konzula Stanislava  Vidoviča nastopile na 
veleposlaništvu Republike Slovenije v Bra-
tislavi.
Leta 2012 so v italjanskem mestu Firence 
na mednarodnem tekmovanju »Firence 
International Choir festival«  prejele dve 

srebrni priznanji v skupini malih zasedb.
Vivere  nastopajo na različnih prireditvah 
in dobrodelnih koncertih redno pa se 
udeležujejo tudi območnih revij komor-
nih skupin. Praviloma so predlagane na 
regijske revije, kar jim  odpira pot na re-
gijska ali državna tekmovanja.   Leta 2014 
so nastopile na regijski tekmovalni reviji 
Sozvočenja 2014, s tematiko »Otožnost v 
slovenski ljudski in ponarodeli  pesmi«. 
Povezale so se z znano bistriško glasbe-
nico, nekoč že Vivero, profesorico Nadijo 
Stegne. Ob njeni neprecenljivi pomoči in  
nekajmesečnem trdem delu so na regij-
ski reviji malih pevskih skupin novembra 
2015 prejele štiri zlata priznanja. 
Na Sozvočenjih leta 2016 v Ljutumeru so 
Vivere predstavile »Španski vetrc«, sklop 
španske glasbe iz vseh špansko govorečih 
koncev sveta. Prejele so nagrado za stro-
kovno zborovsko gradivo. V tem letu so se 
Vivere povezale s skupino plesalk flamen-
ka Los Tacones iz Maribora ter z igralce-
ma Bistriškega teatra, Kristino in Primo-
žem, »Viva la fiesta«. Ljubezen do španske 
pesmi se je še poglobila s predstavo »Don 
Kihot«, ki združuje igro, ples in petje, ki so 
jo ustvarile s pomočjo dolgoletnega prija-

niji. Vivere so se prijavile na tekmovalni 
festival »Canta Al Mar«, ki se je odvijal v 
Calleli in Barceloni.
Konec oktobra 2017 so se ob izdatni in 
neprecenljivi finančni pomoči Občine 
Slovenska Bistrica ter vrste drugih do-
natorjev odpotovale v Španijo, kjer so v 
družbi 33 zborov z vsega sveta tekmovale 
v dveh kategorijah V kategoriji ljudska pe-
sem so dosegle zlato priznanje, v kategoriji 
male vokalne skupine pa zlato priznanje in 
zmago v kategoriji. Vivere so v mesecu no-
vembru 2017 sodelovale tudi na regijskem 
tekmovanju v Šentjerneju, kjer so prijele 
zlato priznanje za nastop, Nadja Stegne pa 
je bila nagrajena s Posebnim priznanjem 
zborovodji za najboljšo izbiro sporeda.
Vokalna skupina Vivere je za  leta 2016 
prejela  Romihovo plaketo za življenjsko 
delo, ki jo podeljuje  ZKD Občin Slov. Bi-
strica, Makole in Poljčane za dosežke na 
področju ljubiteljske kulture.
Pevke in umetniška vodja Vokalne sku-
pine Vivere se pripravljajo na novo tek-
movanje. V mesecu maju 2018 se bodo 
udeležile tekmovanja v bosanski Bjelini, 
z imenom » Majske muzičke svečanosti«.
 

telja in pisca scenari-
jev dr. Aleša Maverja, 
režiserja Janija Šuma-
ka in v kateri poleg 
Viver nastopajo še 
Los Tacones, igralci 
Bistriškega teatra, za 
glasbeno pomoč pa 
sta poskrbela Dušan 
in Stane.
Ob španski glasbi in 
dobri pevski kondiciji 
se je porodila zamisel 
o tekmovanju v Špa-
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STANISLAV MLAKAR, DOBITNIK 
BRONASTEGA ZNAKA CIVILNE ZAŠČITE 

Stanislav Mlakar, ki že drugi mandat 
opravlja funkcijo podžupana Občine Slo-
venska Bistrica, je prejemnik letošnjega 
bronastega znaka Civilne zaščite. V tem 
času aktivno deluje na področju zaščite 
in reševanja. Vseskozi skrbi za ustrezno 
izobraževanje in opremljanje sil zaščite in 
reševanja. Še posebej se zavzema za zago-
tavljanje proračunskih sredstev, namenje-
nih zaščiti in reševanju, ter pri tem dobro 
sodeluje z županom. Zelo dobro in ak-
tivno sodeluje z vsemi gasilskimi društvi 
na področju Občine Slovenska Bistrica. 
Še posebej aktivno deluje pri preventivi 
požarne varnosti. Stanislav je predsednik 
Varnostnega sosveta Občine Slovenska 
Bistrica, na katerem redno obravnava-

jo področje zaščite in reševanja. Ko je na 
območju KS Laporje deloval požigalec, se 
je osebno zavzemal za preventivno delo-
vanje v okviru varnostnega sosveta. Var-
nostni sosvet je organiziral redne obhode 
redarskih služb in policije na celotnem 
območju KS Laporje. Velik poudarek 
daje praktičnemu usposabljanju gasilskih 
enot in redno tudi spremlja gasilske vaje. 
Sodeluje pri pripravi programa gasilskih 
aktivnosti v mesecu požarne varnost in 
tudi pri njegovi realizaciji. Gasilci imajo v 
podžupanu Stanislavu Mlakarju velikega 
podpornika in zagovornika, ki jim je tudi 
sicer vedno pripravljen pomagati. 

Branko Hojnik, poveljnik 
Civilne zaščite Slovenska Bistrica 

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 
V Slovenski Bistrici so 15. februarja izved-
li že 28. medobčinski otroški parlament. 
Učenci in učenke iz 11 osnovnih šol iz 
občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Mako-
le in Oplotnica so v prostorih občine raz-
pravljali na temo Šolstvo in šolski sistem. 
Mladi parlamentarci so najprej v štirih 
skupinah predstavili svoja razmišljanja o 
šoli za življenje, odnosih v šoli, metodah 
in načinih poučevanja ter o učnih vsebi-
nah. V razpravi so ugotavljali, da pri pou-
ku pogrešajo predvsem več prakse in tujih 
jezikov, želijo si tudi več vsebin s področja 

javnega nastopanja. Predstavniki mladih 
so še dejali, da bi morali učitelji pri učen-
cih iskati znanje in ne neznanje, po njiho-
vem mnenju nastajajo tudi prevelike raz-
like med nadarjenimi in ostalimi učenci. 
Na regijski otroški parlament so se uvrstili 
Filip Borec (OŠ Antona Ingoliča Spodnja 
Polskava), Tin Hasičić (OŠ Antona Ingoli-
ča, podružnica Pragersko) in Ana Pučnik 
(2. osnovna šola Slovenska Bistrica). Filip 
Borec in Tin Hasičič bosta sodelovala tudi 
na nacionalnem parlamentu. Mlade parla-
mentarce in njihove mentorje je uvodoma 

nagovoril Ivan Žagar, župan Občine Slo-
venska Bistrica, ki je poudaril, da gre za 
zelo zanimivo temo, saj ravno na znanju 
temelji celotna družba. 

T. A. 

Priznanja Občine Slovenska 
Bistrica bodo prejeli: 

 ANDREJ ERLAČ
za dolgoletno ustvarjanje na področju lju-
biteljske kulture in družbenega življenja v 
občini Slovenska Bistrica. 
Andrej Erlač je s svojim dolgoletnim več 
kot 50-letnim  ustvarjalnim delom, pred-
vsem na področju kulture in  družbenega 
življenja, pomembno prispeval k razvoju 
in ugledu kraja Leskovec in občine Slo-
venska Bistrica. V času svojega delovanja 
je opravljal različne funkcije, od predse-
dnika KUD-a Sloga Leskovec-Stari Log, 
do predsednika Krajevne skupnosti Le-
skovec-Stari Log. Organiziral, igral in re-
žiral je veliko amaterskih gledaliških iger,  
poskrbel za postavitev odra in kostumo-
grafijo. Prav tako je bil prvi organizator 
Borštnkovega srečanja na podeželju v so-
delovanju z gledališčniki iz Maribora, ki se 
je odvijalo v kraju Leskovec. 

JOŽE SLAČEK dr. med.
za izjemen prispevek na področju razvoja 
zdravstvenega varstva v občini Slovenska 
Bistrica.
Jožeta Slačka Bistričani poznajo kot dob-
rega zdravnika in posameznika, ki je bil 
dejaven na mnogih  področjih. V letih 
1963 in 1964 je med delom opravil podi-
plomski študij iz medicine dela, prometa 
in športa na Medicinski fakulteti v Zagre-
bu. Leta 1985  je dosegel, da se je  obratna 
ambulanta v Impolu  preimenovala v Di-
spanzer medicine dela, prometa in športa 
in s tem bistveno pripomogel k razvoju 
zdravstvenega varstva v občini Slovenska 
Bistrica. Jože Slaček je ob osamosvojitvi 
Slovenije bil med ustanovitelji Krščanske 
demokratske stranke. Dva mandata je bil 
tudi občinski svetnik občine Slovenska Bi-
strica, kjer je bil tudi predsednik komisije 
za postavitev spominskega obeležja pri 
bunkerju v Zgornji Bistrici.

KLEMEN PREPELIČ
za vrhunske dosežke na področju športa.
Klemen Prepelič je svoje košarkarsko zna-
nje pridobil v matičnem košarkarskem 
klubu v Slovenski Bistrici. Zaradi izre-
dne nadarjenosti so ga zelo zgodaj opa-
zile ekipe izven  naše občine. V sezoni je 
2011/2012 prestopil v Košarkarski klub 
Helios iz Domžal, v katerem je zaradi od-
ličnih iger postal eden najboljših igralcev 
v takratni Jadranski košarkarski ligi. Nato 
je sledil odhod v košarkarski klub Olim-
pija in kasneje v tujino. Igral je v različ-
nih klubih, zdaj igra v moštvu Levallois 
Metrapolitans v Parizu. Postal je tudi ne-
pogrešljivi član državne reprezentance, s 
katero je v lanskem letu dosegel enega naj-
večjih uspehov slovenske košarke, naslov 
Evropskih prvakov. Na prvenstvu je postal 
tretji strelec ekipe in eden najzaslužnejših 
igralcev v finalni tekmi Evropskega prven-
stva v košarki.

Foto: Aleš Kolar

Foto: Aleš Kolar
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Proračun za leto 2018 je občinski svet spreje-
mal v dveh obravnavah, končno je bil potrjen 
na februarski seji. 

Prihodki
Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov so 
predvideni v skupni višini 24.713.150 € in ob-
segajo 15.257.383 € prihodkov za primerno 
porabo in 9.455.767 € ostalih prihodkov, ki 
ne štejejo za izračun primerne porabe.
Osnovo za financiranje občin predstavlja 
povprečnina, ki je po predhodnih izraču-
nih primerne porabe občin, dohodnine in 
finančne izravnave Ministrstva za finance za 
leto 2018 določena v višini 551 €, kar pa ni 
skladno z Zakonom o financiranju občin in 
realno ne pokrije vseh predvidenih povišanj 
odhodkov. Iz naslova povprečnine tako dobi-
mo sredstva v višini 15.257.383 €. 
Druga skupina prihodkov so prihodki, ki 
ne štejejo v primerno porabo. Sem sodijo 
drugi nedavčni prihodki v višini 418.500 €, 
prihodki od premoženja v višini 2.414.960 
€, prihodki iz naslova sofinanciranj v višini 
3.926.307 €, ostali prihodki v višini 2.646.000 
€ ter nakazilo presežka Lekarne Slovenska Bi-
strica v višini 50.000 €. 
Edini večji projekt, ki je v letošnjem letu sofi-
nanciran iz evropskih virov (deloma tudi dr-
žavnih), je projekt Energetska obnova stavb. 
Gre za projekt, v okviru katerega se bo izvedla 
energetska sanacija šestnajstih javnih objek-
tov v lasti Občine Slovenska Bistrica z vzpo-
stavitvijo sistema energetskega upravljanja 
objektov v prihodnje po modelu energetske-
ga pogodbeništva.

PRORAČUN ZA LETO 2018
za informiranje ter financiranje političnih 
strank, društev in organizacij. V jeseni 2018 
bodo lokalne volitve, ki so financirane in lo-
kalnega proračuna, zato se sredstva načrtuje-
jo tudi v ta namen. 
Postavka 3: Družbene dejavnosti je načrto-
vana v skupni višini 10.590.015 €. Sredstva so 
namenjena za izobraževanje, otroško varstvo, 
socialno varstvo, kulturo, šport, zdravstvo, 
štipendiranje ter dejavnost mladine. Znotraj 
postavke so načrtovana tudi sredstva za inve-
sticije v višini 2.230.000 €. Od tega investicije 
v osnovne šole v višini 350.000 € za obnovo 
sanitarij na OŠ Pohorskega odreda, sofinan-
ciranje nabave IKT-opreme za OŠ, popravilo 
kanalizacije na OŠ Antona Ingoliča Spodnja 
Polskava, pripravo dokumentacije za razširi-

Odhodki
Odhodki so načrtovani v skupni višini 
27.491.008 €. Porabo po posameznih postav-
kah prikazujemo v tabeli. 
Postavka 1: Dejavnost občinskih organov in 
uprave je načrtovana v skupni višini 1.882.290 
€. Sredstva so namenjena delovanju župana 
in podžupanov, občinskega sveta, nadzorne-
ga odbora, občinske uprave, skupnega organa 
CZ z občino Oplotnica ter Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva z občinama Makole 
in Poljčane. 
Postavka 2: Splošne in skupne naloge obči-
ne je načrtovana v višini 673.461 €. V okviru 
skupnih nalog občine se sredstva načrtujejo 
za delovanje krajevnih skupnosti, požarno 
varstvo, zaščito in reševanje ter preventivo, 

za investicije v krajevne skupnosti, za ureja-
nje prostora, elementar in investicije v POC 
Bistrica. Za komunalo in varstvo okolja so 
sredstva načrtovana v višini 1.429.000 € in 
so namenjena pokrivanju stroškov javne 
razsvetljave, urejanja javnih površin, vodovo-
da (za hidrantno omrežje, za deratizacijo na 
črpališču Šikole, za zmanjševanje kemijskih 
elementov železa in mangana v vodi in druga 
manjša ali večja investicijska dela), odvajanja 
in čiščenja odpadnih vod (ki se bodo porabila 
skladno s prioritetami programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode za obdobje 2017–2020), za urejanje sis-
tema ravnanja z odpadki (za manjša dela pri 
urejanju odlagališča komunalnih odpadkov 
in zbirnega centra na Pragerskem), stroškov 
za infrastrukturo, dano v najem, in za sofi-
nanciranje izgradnje malih komunalnih čis-
tilnih naprav v skupni višini 100.000 €. tev kuhinje na 2. OŠ, obnovo podlage 

na šolskem igrišču 2. OŠ, sanacijo vlage 
v glasbeni šoli in za manjše nujne po-
sege na šolskih objektih; za investicije 
v kulturo v višini 410.000 €, in sicer 
za odkup sosednje stavbe pri knjižnici 
JV v Slovenski Bistrici in za preselitev 
Knjižnice Pragersko v prazen vrtec na 
Pragerskem, za sofinanciranje obnove 
spomenikov kulturne dediščine, ob-
novo in vzdrževanje spomenikov NOB 
in vojnih grobišč, za obnovo kapel, za 
nadaljnje urejanje Ančnikovega gra-
dišča, za ureditev zaščite pri cerkvici 
pri Treh kraljih in za urejanje Črnega 
jezera ter za izvedbo manjših posegov 
v objekte kulturne dediščine, za sofi-
nanciranje obnovitvenih del na kultur-
nih in sakralnih objetih v občini ter za 
obnovitvena dela na kulturnih objektih 
(Vrhole, Tinje, Spodnja Polskava, Le-
skovec, dom DPD – kino), za sofinan-
ciranje obnov in označevanja kulturnih 
spomenikov v občini ter za postavitev 
spominskega obeležja bratoma Puč-
nik; za investicije v šport, pri čemer so 
sredstva namenjena za pripravo doku-
mentacije za obnovo športne dvorane 
in plezalne stene ter postavitev skate 
parka, ureditev športnih in otroških 
igrišč na območju občine; investicije v 
zdravstvo v višini 200.000 € za pripravo 
dokumentacije za dodatne prostore v 
zdravstvenem domu in izgradnjo pro-
storov za satelitski urgentni center ter 
za nakup reševalnega vozila za nujno 
medicinsko pomoč in za začetek grad-
nje za nadzidavo ordinacij; investicije v 
otroško varstvo v višini 1.120.000 € za 
gradnjo vrtca v Ozki ulici v Slovenski 
Bistrici in vrtca v Laporju.
Postavka 4: Okolje in prostor je načr-
tovana v višini 5.274.643 €. V okviru 
postavke se sredstva zagotavljajo za 
komunalo in varstvo okolja, za ceste, 
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Za cestno omrežje so sredstva načrtovana v 
višini 3.027.470 €, in sicer za zagotavljanje 
zimske službe in letno vzdrževanje lokalnih 
ter krajevnih cest, za vzdrževanje gozdnih 
cest, za odmere cest in bazo cestnih podatkov 
ter za novogradnje in rekonstrukcije cest (v 
tej postavki so zajeta sredstva za obnovo LC 
Gladomes–Malo Tinje, rekonstrukcijo LC 
Slovenska Bistrica–Pečke (III. faza), obnovo 
LC skozi naselje Leskovec ter ostale obnove 
in novogradnje na območju občine), sredstva 
v višini 9.000 € so načrtovana v okviru po-
stavke POC Bistrica, in sicer za arheološko 
razkopavanje na območju POC Bistrica. Za 
investicije v krajevne skupnosti so sredstva 
načrtovana v višini 629.173 € in jih krajev-
ne skupnosti namenjajo za investicije na 
področju cest, komunalne infrastrukture in 
ostalih investicij v krajevnih skupnostih. Za 
urejanje prostora so sredstva načrtovana v 
višini 130.000 € in so namenjena za pripravo 
in izvedbo novega občinskega prostorskega 
načrta. Po potrditvi o ustreznosti okoljskega 
poročila je treba zagotoviti gradivo za potre-
be javne razgrnitve; nato pripraviti strokov-
na stališča do pripomb in usklajeni predlog 
skupaj z okoljskim poročilom. Če bodo na 
podlagi preverjanja ustreznosti okoljskega 
poročila potrebne dopolnitve, se zagotovijo 
še dodatna gradiva. Del sredstev je namenjen 

za poravnavo stroškov izdelave občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov in dokonča-
nje urbanističnih načrtov na podlagi Zakona 
o prostorskem načrtovanju. Za elementar so 
sredstva načrtovana v višini 50.000 € in jih bo 
občina zagotavljala v primeru, da bo pridobi-
la sredstva od resornega ministrstva za prija-
vljene projekte sofinanciranja sanacije plazov 
in zagotavljanja prevoznosti ter prometne 
varnosti na cestni mreži po odpravi poškodb 
posledic naravnih nesreč.
Postavka 5: Gospodarstvo je načrtovana 
v višini 1.311.036 €. V okviru postavke so 
sredstva namenjena podjetništvu in obrti 
(gre za sredstva za pospeševanje podjetništva 
in obrti – v obliki subvencioniranja obrestne 
mere pri kreditih, za izvajanje garancijske 
sheme, Slada dela in Regionalne agencije, za 
izvajanje aktivnosti iz sprejetega lokalnega 
energetskega koncepta za območje občine 
Slovenska Bistrica, za sofinanciranje ener-
getskega svetovanja v Slovenski Bistrici ter 
za sofinanciranje aktivnosti promocije obrti, 
gospodarstva in turističnega gospodarstva za 
aktivnosti, kot so udeležba na sejmih, izvaja-
nje aktivnosti za promocijo trajnostne mo-
bilnosti, deloma so sredstva namenjena tudi 
za izvajanje ukrepov na področju socialnega 
podjetništva), turizmu (sredstva so namenje-
na sofinanciranju razvojnih programov, tu-

vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti 
občine Slovenska Bistrica. 
Postavka 9: Proračunski razvojni projek-
ti je načrtovana v višini 6.167.250 €. Gre za 
sredstva za dokončanje oziroma nadaljeva-
nje preteklih projektov (odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju Pragerskega in 
Leskovca, izgradnja čistilne naprave v na-
selju Šmartno na Pohorju, ureditev vaškega 
jedra Gladomes, nadaljevanje izgradnje in-
frastrukture na območju Jožefa v Slovenski 
Bistrici). V letošnjem letu je v okviru te po-
stavke predvidena izgradnja kanalizacije na 
območju Tomšičeve ulice, dela kanalizacije 
na območju Slovenske ulice, predvidena je 
izgradnja Ratejeve ulice. Prav tako je pred-
viden začetek večjega infrastrukturnega pro-
jekta – izgradnja kanalizacijskega omrežja na 
območju Zgornje Polskave, izvedba katere-
ga je predvidena s sofinancerskimi sredstvi 
Evropske unije. V postavki so načrtovana še 
sredstva za projekte na področju kulture za 
financiranje obnove dvorca na Zgornji Pol-
skavi, za projekte na področju športa (obnova 
mestnega kopališča v Slovenski Bistrici). Med 
pomembnejšimi projekti je vsekakor že prej 
omenjena energetska obnova stavb, saj bomo 
s tem projektom celovito ali delno obnovili 16 
javnih stavb v občini Slovenska Bistrica. 
Velik del sredstev je namenjen za izvajanje 
ostalih projektov, ki jih sofinancira EU, in 
so tudi pomembni za celovit razvoj občine 
(Enjoyheritage, Stores, Feedschools, Zapelji 
me in WiFi4EU).
Postavka 10: proračunska rezerva je načr-
tovana v višini 308.861 €, in sicer 228.861 € 
stalna proračunska rezerva in 80.000 € tekoča 
proračunska rezerva.
Postavka 11: Stroški financiranja je načr-
tovana v višini 1.021.702 € in je namenjena 
zagotavljanju odplačevanja obresti od dolgo-
ročnih in morebitnih likvidnostnih kreditov 
ter odplačilu stroškov najema kreditov ter 
za odplačevanje refundacij najemnin, ki jih 
javni zavodi (OŠ Antona Ingoliča Sp. Polska-
va, OŠ Partizanska bolnišnica Jesen in Vrtec 
Otona Župančiča) poravnavajo za najem 
objektov, ki so bili zgrajeni v okviru instituta 
stavbne pravice. 
Postavka 13: Izplačila zaradi izgubljenih tožb 
je načrtovana v višini 60.000 €. V okviru po-
stavke je predvidena dokončna sanacija nek-
danje tržnice na Čopovi ulici, načrtovana so 
tudi sredstva za dogodke, ki bi jih morebiti 
lahko izgubili na sodišču.
V proračunu je predvideno tudi zadolževanje 
v višini 1.320.000 €, od tega redno zadolževa-
nje v višini 1.000.000 € in zadolževanje pri dr-
žavnem proračunu v okviru 21. člena Zakona 
o financiranju občin v višini 320.000 €.

 Pripravila:
 Jožica Jurič, spec. posl. ek.

ristične signalizacije in celostne podobe 
občine, za informativno-propagandni 
material, sofinanciranje prireditev, sofi-
nanciranje urejanja naselij, ki doprinese-
jo k bogatitvi turistične ponudbe občin, 
za delovanje turističnih društev in turi-
stične zveze, izvajanje turističnih pro-
gramov in ostale dejavnosti na področju 
turizma), kmetijstvu (gre za sofinancira-
nje dejavnosti usposabljanja kmetijskih 
zemljišč, sredstva za razvoj kmetijstva v 
obliki sofinanciranja obrestne mere, ne-
posrednih plačil v kmetijstvu in izobra-
ževanj ter podpori dopolnilnih dejavno-
sti, razvoj podeželja – delovanje tržnice, 
spletne tržnice, Konzorcija Ritoznojčan 
in učne kuhinje, za delovanje čebelarske-
ga centra, za podporo za tekoče stroške 
Lokalne akcijske skupine ter za sofi-
nanciranje oskrbe zapuščenih živali v 
azilu), stanovanjskemu gospodarstvu in 
poslovnim prostorom (gre za subvenci-
oniranje neprofitnih in tržnih najemnin 
ter za tekoča in investicijska sredstva za 
urejanje poslovnih prostorov, ki jih ob-
čina oddaja v najem), javnim delom in 
delovanju RIC-a.
Postavka 6: Stavbna zemljišča je na-
črtovana v višini 32.750 € kot sredstva 
za pokrivanje stroškov gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči.
Postavka 7: Proračunski stanovanj-
ski sklad  je planirana v višini 169.000 
€. Sredstva so namenjena za obnovo, 
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STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA BISTRIŠKEM 
POD SLOVENSKIM POVPREČJEM
Elektronske storitve 
Zavoda so uporabni-
kom dostopne kjerkoli 
in kadarkoli
Uporabite eStoritve Zavoda, ki nudijo 
iskalcem zaposlitve in delodajalcem veli-
ko možnosti, ter se s tem izognite čakanju 
v vrsti in prihranite na času. EStoritve Za-
voda lahko uporabljajo samo registrirani 
uporabniki, zato je pred prvo prijavo treba 
opraviti postopek registracije, saj boste s 
tem ustvarili svoj račun.
Registrirate in prijavite se lahko z digital-
nim potrdilom ali z uporabniškim ime-
nom, to pomeni z elektronskim naslovom 
in geslom.
Iskalci zaposlitve lahko dostopate do ele-
ktronskih storitev prek portala PoiščiDe-
lo.si. eStoritve vam omogočajo:
•prijavo v evidenco brezposelnih oseb (če 
niste zaposleni in aktivno iščete zaposli-
tev). Pridobili boste termin za prvi sveto-
valni intervju pri svetovalcu zaposlitve ali 
termin za informativni seminar;
•prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve (če 
ste zaposleni, upokojeni, imate status ali je 
vaša zaposlitev ogrožena). Pridobili boste 
vabilo za obisk na uradu za delo z obvesti-
lom o te, katere dokumente potrebujete;
•oddajo zahtevka za pridobitev denarnega 
nadomestila;
•predstavitev delodajalcem in pripravo ži-
vljenjepisa. Svoje podatke vnesete v profil, 
po katerem – če to želite – lahko poizve-
dujejo pooblaščeni delodajalci. Poleg tega 
lahko izdelate različne življenjepise po 
standardu europass;
•naročanje potrdil iz različnih evidenc Za-
voda za zaposlovanja: potrdilo o prijavi v 
evidenci brezposelnih oseb, o prejemanju 
denarnega nadomestila, prejemanju Zoi-
sove štipendije, pridobljene pri ZRSZ pred 
1. septembrom 2008; potrdilo vam bomo 
poslali v treh delovnih dneh;
•prilagojeno iskanje po prostih delovnih 
mestih in naročanje na prejemanje obves-
til na prosta delovna mesta prek SMS-ov;
•eSvetovanje – spletno svetovalnico, ki 
vam pomaga pri izbiri poklicne poti in is-
kanju zaposlitve.
Pomoč uporabnikom eStoritev nudi  

Delodajalci lahko dostopate do elektron-
skih storitev prek Portala za delodajalce.
Portal vam omogoča:
•sporočanje prostega delovnega mesta in 
upravljanje z njim;
•iskanje med profili iskalcev zaposlitve, ki 
vam omogoča poizvedovanje med prijav-
ljenimi iskalci zaposlitve po izbranih kri-
terijih ter stik z iskalci prek elektronskega 
poštnega predala;
•izmenjavo dokumentacije, če ste izvajalec 
javnih del;
•eVpogled v vloge za delovna dovoljenja 
za zaposlitev tujcev – naročanje potrdil o 
vloženi vlogi, pridobivanje informacij o 
posamezni vlogi;
•vnos obvestila o delavcih v odpovednem 
roku in sporočanje podatkov o nadomes-
tilih stroškov bruto plače, izplačanih de-
lavcu za dneve njegove odsotnosti z dela v 
času odpovednega roka (eDOR).

Novosti v Zakonu o 
urejanju trga dela
Nekatere spremembe in dopolnitve Zako-
na o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki so 
bile lani oktobra objavljene v Uradnem li-
stu RS, so se začele uporabljati tri mesece 
po uveljavitvi zakona, to pomeni od 21. 
januarja 2018 dalje. Spremembe uvajajo 
različne ukrepe za hitrejšo aktivacijo 
brezposelnih – prejemnikov denarnega 
nadomestila. Novosti so:
Obvezna prijava delavca v evi-
denco iskalcev zaposlitve
Novost je, da je od 21. januarja nujna 
prijava delavca v evidenco iskalcev zapo-
slitve že v času odpovednega roka, torej v 
treh delovnih dneh po vročitvi odpovedi 
iz poslovnega razloga ali razloga nespo-
sobnosti.

Postopno sankcioniranje kršitev 
obveznosti
Novela zakona prinaša tudi postopno 
sankcioniranje kršitev obveznosti gle-
de aktivnega iskanja zaposlitve. Osebe se 
bodo po novem prenehale voditi v evi-
denci brezposelnih šele ob ugotovljeni 

drugi kršitvi nekaterih obveznosti. Upra-
vičencu do denarnega nadomestila se bo 
že ob ugotovljeni prvi kršitvi obveznosti 
nadomestilo znižalo za 30 % od zadnje-
ga izplačanega zneska, medtem ko se pri 
ugotovljeni drugi kršitvi nadomestilo pre-
neha izplačevati.
Spodbuda za zaposlitev
Spodbudo za zaposlitev lahko pridobi-
jo osebe, ki so upravičene do denarnega 
nadomestila za brezposelnost in se v tem 
obdobju zaposlijo za polni delovni čas, pri 
tem pa imajo:
•nedokončano osnovno šolo, 
•doseženo osnovnošolsko izobrazbo, 
•doseženo nižjo poklicno izobrazbo ali 
•doseženo srednješolsko izobrazbo.
Spodbude ne morejo pridobiti osebe, ki so:
•v programu javnih del sklenile pogodbo 
o zaposlitvi z izvajalcem javnih del,
•v srednješolskem programu pridobile iz-
obrazbo za naslednje deficitarne poklice 
(določene s politiko štipendiranja na pod-
lagi Zakona o štipendiranju):
grafični operater, zlatar, kamnosek, raču-
nalnikar, mehatronik operater, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, instalater strojnih 
instalacij, oblikovalec kovin, elektrikar, 
avtokaroserist ali avtoserviser, pek ali 
slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, steklar, 
zidar ali klepar  krovec, izdelovalec suho-
montažne gradnje ali tesar, slikopleskar 
črkoslikar ali pečar, gozdar, gastronom-
ske in hotelske storitve, dimnikar, grafični 
tehnik, tehnik računalništva, tehnik me-
hatronike, strojni tehnik, elektrotehnik, 
kemijski tehnik, lesarski tehnik, tehnik 
steklarstva, gradbeni tehnik, gozdarski 
tehnik, gastronomija in turizem, naravo-
varstveni tehnik.
Spodbuda za zaposlitev znaša 20 % od 
zadnjega izplačanega neto zneska denar-
nega nadomestila in se prejema do izteka 
obdobja, za katerega vam je bila priznana 
pravica do denarnega nadomestila, vendar 
največ 12 mesecev po zaposlitvi oziroma 
dokler oseba ostane zaposlena s polnim 
delovnim časom pri istem delodajalcu.

Trg dela v januarju 2018
Podatki o zaposlitvah brezposelnih oseb 
so v začetku leta 2018 spodbudni, saj 
je na ravni celotne Slovenije januarja 
letos kar za 15,2 % manj brezposelnih 
kot v enakem obdobju lani. Na območju 
Slovenske Bistrice se je od januarja do 
februarja letos iz evidence brezposelnih 
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Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stop-
nje registrirane brezposelnosti po občinah

Delovno aktivno 
prebivalstvo

Priložnosti za 
delodajalce
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Makole 79 297 6,6

Oplotnica 130 657 6,3

Poljčane 161 1.181 8,0

Slovenska 
Bistrica

1.032 8.400 7,7

Po podatkih Statističnega urada RS se 
delovno aktivno prebivalstvo povečuje. 
Januarja 2018 je bilo na območju Urada 
za delo Slovenska Bistrica 10.535 delovno 
aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovne-
ga mesta), kar je za 5,9 % več kot v ena-
kem obdobju lani. Na območju Območne 
službe Maribor se je delež povečal za 2,9 
%, povečal se je tudi delež na ravni celotne 
Slovenije, in sicer za 3,6 %.

Ugodnosti Zavoda, 
namenjene delodajalcem 
•Delovni preizkus 
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate 

oseb zaradi zaposlitve odjavilo 111 oseb. 
Razveseljujoči so podatki o dodatnih 
potrebah delodajalcev po novih kadrih, 
saj je bilo zgolj v mesecu januarju v 
sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje 
na območju Slovenske Bistrice objavljenih 
že 163 prostih delovnih mest.
Registrirana brezposelnost
Januarja letos je bilo na območju Urada za 
delo Slovenska Bistrica registriranih 1.340 
brezposelnih oseb, kar je za 7,5 % več kot v 
mesecu decembru v letu 2017 in za 19,1 % 
manj kot v enakem obdobju lani, meseca 
januarja 2017. Med registriranimi brezpo-
selnimi je bilo 329 mladih, kar znaša 24,6 
%. Stopnja registrirane brezposelnosti je 
januarja 2018 na Uradu za delo Slovenska 
Bistrica znašala 7,5 % (kar je za 2,3 % manj 
kot v istem obdobju lani) in je bila pod 
povprečjem Slovenije, ki je znašalo 8,7 %.

53,6 %

16,7% 10 %

39,9 %
24,6 %

31,5 % 23,2 %

ženske iskalci prve
zaposlitve

invalidi dolgotrajno
brezposelni

stari do 29 let stari 50 let in
več

brezposelni 2
leti ali več

ustrezne kandidate in njihove kompeten-
ce. Traja najmanj 100 ur oz. največ 1 me-
sec. Izjema so invalidi, pri katerih lahko 
traja vključitev več kot 1 mesec. Ukrep je 
namenjen vsem brezposelnim osebam. 
Aktualen je do porabe sredstev oz. najdlje 
do 31. julija 2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu 
za mlade
S programom Usposabljanje na delovnem 
mestu za mlade lahko mlade brezposel-
ne 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 3 mesece. Usposabljanje lahko 
traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečni pro-
gram se lahko vključite le, če ste iskalec 
prve zaposlitve. Program je aktualen do 
razdelitve sredstev oziroma najdlje do 30. 
11. 2018.
•Usposabljanje na delovnem mestu 
2017/2018
S pomočjo našega programa lahko na 
konkretnem delovnem mestu usposobite 
brezposelne osebe. Program je namenjen: 
starejšim od 50 let, ki so najmanj 3 mesece 
prijavljeni v naši evidenci; starim 30 let in 
več, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni 
v naši evidenci; starim 30 let in več z ne-
dokončano ali končano osnovno šolo, ki 
so najmanj 3 mesece prijavljeni v naši evi-
denci; posameznikom, ki se vključujejo na 
trg dela po končanem programu socialne 
aktivacije. Usposabljanje traja 2 ali 3 me-
sece, odvisno od zahtevnosti del. Ukrep je 
aktualen do porabe sredstev oziroma naj-
dlje do 30. 11. 2018.
•NOVOST programa Trajno zapo-
slovanje mladih
Po novem se mlajši od 30 let že takoj po 
prijavi v evidenco brezposelnih lahko 
vključijo v subvencionirano zaposlitev. 
Javno povabilo delodajalcem omogoča 
subvencijo za zaposlitev mladih pred do-

ne osebe iz ciljne skupine, bodo za njiho-
vo zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 
5.000 € za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij 
iz ciljne skupine; 6.000 € za osebe, ki iz-
polnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine; 
7.000 € za osebe, ki izpolnjujejo tri kriteri-
je iz ciljne skupine. 
Ciljna skupina javnega povabila so brez-
poselne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50 
let in so najmanj 6 mesecev prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 
30 let in so najmanj 12 mesecev prijavljene 
v evidenci brezposelnih oseb; so starejše 
od 30 let in imajo izobrazbo 1. ali 2. stop-
nje (nedokončana ali zaključena osnovna 
šola) ter so v evidence brezposelnih oseb 
prijavljene najmanj 6 mesecev; 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 (t. j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Dol-
gotrajno brezposelne osebe in invalidi se 
lahko zaposlijo tudi za krajši delovni čas, 
vendar ne krajši od 20 ur tedensko. Javno 
povabilo je odprto do porabe sredstev oz. 
najdlje do 31. 7. 2019. 
•Priložnost zame – spodbujanje za-
poslovanja v nevladnih organizaci-
jah
Odprto je javno povabilo Priložnost zame 
za zaposlovanje v nevladnih organizaci-
jah. S programom izboljšujemo zaposlit-
vene priložnosti za brezposelne, ki imajo 
terciarno izobrazbo, so prijavljene v naši 
evidenci vsaj 6 mesecev ter so brez de-
lovnih izkušenj. Nevladne organizacije, 
ki bodo zaposlile osebo iz ciljne skupine, 
bodo prejeli subvencijo v višini:  
−7.250 evrov, če je brezposelna oseba pri-
javljena v naši evidenci od 6 do 12 mese-
cev;
−9.250 evrov, če je brezposelna oseba pri-
javljena v naši evidence več kot 12 mese-
cev.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti 
realizirana za polni delovni čas (t. j. 40 ur 
tedensko) za obdobje 15 mesecev s 3-me-
sečnim poskusnim delom. Invalidi se lah-
ko zaposlijo tudi za krajši delovni čas. Jav-
no povabilo je odprto do porabe sredstev 
oziroma najdlje do 30. 4. 2018. 

Marjeta Kovač, 
vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, 

Lenart, Ruše in Pesnica

p o l n j e n i m 
30. letom 
starosti, ki so 
vsaj en dan 
p r i j a v l j e n i 
v evidenci 
brezposelnih 

oseb. Subvencija znaša 5.000 EUR za za-
poslitev 40 ur na teden. Delovno razmer-
je mora biti sklenjeno za nedoločen čas. 
Javno povabilo je odprto najdlje do 31. 7. 
2019. 
•Zaposli.me 2016/2017
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposel-
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OBČINA PO MERI INVALIDOV

Letos beležimo peto leto, odkar je Obči-
na Slovenska Bistrica začela z dejavnostmi 
pri projektu Občina po meri invalidov. 
Zavedamo se, da občine v Sloveniji pred-
stavljajo tisto obliko lokalne samouprave, 
ki je najbližja občanom, saj se pod njenim 
okriljem izvaja večina nalog, s katerimi se 
ljudje vsakodnevno srečujejo. Cilj občine 
je dobrobit njenih prebivalcev, pri čemer 
moramo upoštevati različnost potreb svo-
jih občanov. 
V Občini Slovenska Bistrica dobršen del 
pozornosti namenjamo tudi osebam, ki 
imajo zaradi invalidnosti prilagojen način 
življenja in na nekaterih področjih potre-
bujejo drugačen pristop. Iz tega razloga je 

LAIČNA POMOČ DRUŽINAM V LETU 2017
Na Centru za socialno delo Slovenska Bistri-
ca v okviru storitve Pomoč družini za dom 
že od leta 1994 izvajamo socialni preventiv-
ni program Laična pomoč družinam, ki je 
namenjen otrokom, mladostnikom in star-
šem iz socialno najranljivejših družin. Vsa 
leta smo program dograjevali in uvajali nove 
metode in tehnike dela z otrokom in druži-
no glede na potrebe naše strokovne službe 
ter naše zmožnosti. Program izvajamo s po-
močjo javnih del.
Cilji programa so pomagati otrokom in 
mladostnikom pri učenju, pri pridobivanju 
delovnih in učnih navad, pri pridobivanju 
socialnih veščin, pri kreativnem preživljanju 
prostega časa in nasploh pomoč pri njiho-
vem osebnostnem razvoju ter pomoč druži-
nam pri vzgoji njihovih otrok. 
Socialni preventivni program smo izvaja-
li skozi celotno koledarsko leto 2017. Med 
šolskim letom smo večji poudarek dali po-
moči pri učenju, med šolskimi počitnicami 
pa na kreativno preživljanje prostega časa 
ter učenju socialnih veščin. V času poletnih 
počitnic smo organizirali tridnevni tabor na 
Boču, kopanje na bistriškem bazenu, izlete 
po bistriškem Pohorju, športne igre, pikni-
ke in kopalni izlet v Fieso. Predvsem smo se 
trudili, da smo čim več časa preživeli v na-

ravi ter otroke in mladostnike spodbujali h 
gibanju. Skozi elemente gozdne pedagogike 
smo jim predstavili gozd in življenje v njem; 
omogočili smo jim varno in sproščeno raz-
iskovanje narave, prepoznavanje lastnih 
občutkov in potreb ter pravilno odzivanje 
nanje. Poleg vsega pa gozd oblikuje tudi 
vrednote, ki se ne odražajo le v pozitivnem 
odnosu do narave in okolja, temveč tudi v 
ustreznem doživljanju samega sebe in življe-
nja na sploh. 
V šolskem letu 2017/2018 smo vsak zadnji 
teden v mesecu za otroke in mladostnike 
organizirali ustvarjalne, kuharske, učne in 
pedagoške delavnice ter si večkrat ogledali 
kulturne in naravne znamenitosti v Sloven-
ski Bistrici in njeni okolici. Skozi srečanja so 
se med otroki, ki so vključeni v naš preven-
tivni program, spletla prijateljstva. Veliko so 
se pogovarjali in smejali.
V decembrskem prazničnem vzdušju smo 
za otroke in mladostnike organizirali izlet 
z vlakom v Maribor. Tam smo se sprehodili 
po poteh Ane Lumine in si ogledali svetlob-
ne instalacije mladih slovenskih umetnikov 
ter se ustavili na jazz koncertu v Vetrinjskem 
dvoru. Organizirali smo tudi novoletno za-
bavo z obiskom Božička, ki je vsakemu otro-
ku podaril darilo, izdelano posebej zanj. 

V koledarskem letu 2017 je bilo v program 
vključenih 60 otrok iz občin Slovenska Bi-
strica, Poljčane, Oplotnica in Makole. V 
okviru programa dobro sodelujemo tudi s 
šolami iz UE Slovenska Bistrica.
Prav gotovo programa v takšni obliki in v 
tolikšnem obsegu ne bi bilo moč izvajati, če 
nam v letu 2017 finančno ali organizacijsko 
ne bi pomagali: Občina Slovenska Bistrica, 
Občina Poljčane, Občina Makole, Občina 
Oplotnica, Impol 2000, Motocross Ski Gaj-
ser Team, Trend Interieri, Mojstrovina, Pi-
penbaher Inženirji, Map-Trade, KUD Janka 
Živka, ZD Slovenska Bistrica, Javni zavod za 
šport Slovenska Bistrica, TAL 2000, Pohor-
je Tours, Zeleni turizem, Galerija Dvoršak, 
Marjeta Cesar, s. p., Narodni dom Maribor, 
Lidl Slovenija, Metro, Društvo invalidov 
Črešnjevec, Hlebček, Poliplet, Pohorska ka-
varna, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, 
Knjižnica Josipa Vošnjaka, Energija Plus, 
Marprom, Projektor, Danijela Dacinger in 
pisatelj Denis Jakop.
Za izkazano zaupanje in pomoč smo izred-
no hvaležni in se vam iz srca zahvaljujemo. 

Strokovna delavka v programu:
Nika Gerdovič, univ. dipl. soc. del. 

Foto: Aleš Kolar

naša občina leta 2013 aktivno pristopila 
k projektu na področju invalidske pro-
blematike in v letu 2014 pridobila listino 
občina po meri invalidov. S tem je postala 
19. občina v Republiki Sloveniji s to odli-
ko. Pridobitev listine je priznanje občini, 
da v svojem delovanju upošteva različnost 
potreb svojih občanov, spodbuja in reali-
zira ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji 
kakovosti osebnega življenja vseh inva-
lidov in njihovih 
družin, ter ustvarja 
možnosti za njiho-
vo socialno vklju-
čenost. Podlago za 
izvajanje celotnega 
projekta predsta-
vlja Akcijski načrt 
za neodvisno živ-
ljenje invalidov v 
občini Slovenska 
Bistrica za obdobje 
2014–2017. Ta je 
bil pripravljen na 
osnovi analize o 
položaju invalidov 

v občini Slovenska Bistrica, Standardnih 
pravil OZN-a za izenačevanje možnosti 
invalidov, Agende 22 in Konvencije OZN
-a o pravicah invalidov ter je sestavljen iz 
treh ciljev: 1. izboljšati obveščanje in osve-
ščanje občanov o pravicah in potrebah v 
občini; 2. odpraviti grajene in komunika-
cijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo 
neodvisno življenje invalidov; 3. obravna-
vati invalide kot polnopravne državljane 



Stran 13RICInformator, december 2014 CENTER ZA SOCIALNO DELO, ZDRAVSTVO Stran 13Informator, marec 2018

čine Slovenska Bistrica 14. marca 2018 z 
začetkom ob 16. uri v Centru za starejše 
Metulj, Leskovarjeva ulica 16 a, 2310 Slo-
venska Bistrica, organiziral okroglo mizo 
na temo invalidske problematike v Občini 
Slovenska Bistrica. Vljudno vabljeni vsi, ki 
želite biti del reševanja nadaljnje invalid-
ske problematike v naši občini. 

Žarko Furman, predsednik Sveta za 
invalide Občine Slovenska Bistrica

povezani z življenjem in delom invalidov. 
Enkrat letno Svet za invalide poroča o svo-
jih dejavnostih iz akcijskega načrta Ob-
činskemu svetu Občine Slovenska Bistrica 
in Projektnemu svetu pri Zvezi delovnih 
invalidov Slovenije.
Ker se je v letu 2017 iztekel prvi akcijski 
načrt za neodvisno življenje invalidov v 
občini Slovenska Bistrica, svet za invalide 
že aktivno pripravlja nov štiriletni akcijski 
načrt, ki predstavlja nadgradnjo prvotnega. 
V tem kontekstu bo Svet za invalide Ob-

in jih kot take vključevati v vsa dogajanja 
v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse 
pogoje za vključevanje invalidov v pro-
cese odločanja na občinski ravni, in sicer 
na tistih področjih, ki so za invalide po-
membna.
Poročila o uresničevanju Akcijskega na-
črta pripravlja Svet za invalide Občine 
Slovenska Bistrica v sodelovanju z občin-
skimi strokovnimi službami, invalidskimi 
društvi, javnimi zavodi, humanitarnimi 
organizacijami in drugimi, ki so kakorkoli 

ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER
Zdravstvenovzgojni center v Zdravstvenem 
domu Slovenska Bistrica deluje že skoraj 
dvajset let. Zametek centra je takratna sa-
moplačniška šola hujšanja, ki je žela velike 
uspehe. Kmalu zatem so bili v vseh zdra-
vstvenih domovih po Sloveniji ustanovljeni 
zdravstvenovzgojni centri. V Slovenski Bi-
strici sta ledino orali Ljubomira Arh, diplo-
mirana fizioterapevtka, in Dragica Sedmak, 
dipl. med. sestra (takratna glavna medicin-
ska sestra zdravstvenega doma). Leta 2009 
se je z njuno upokojitvijo spremenila kadro-
vska zasedba. V zdravstvenovzgojnem cen-
tru se je zaposlila Sonja Mok, diplomirana 
medicinska sestra. Z njo v timu je začela tes-
no sodelovati Brigita Špes, ki je sicer glavna 
medicinska sestra v zdravstvenem domu. 
Pogodbeno je sodelovala tudi Ljubomira 
Arh, ki je vodila delavnico o telesni dejav-
nosti. Na začetku so bile delavnice, ki so se 
izvajale v centru, namenjene predvsem spre-
membi prehranjevalnih in gibalnih navad. 
V zadnjih nekaj letih so dodali še delavnice 
za podporo pri težavah z depresijo, tesnobo 
in s stresom. Zato je zadnje leto priskočila na 
pomoč še Silvija Lunder, diplomirana medi-
cinska sestra, zaposlena v referenčni ambu-
lanti splošne medicine.
Z letom 2018 so se ponovno zgodile kad-
rovske spremembe. V zdravstvenovzgojnem 
centru sta se zaposlili psihologinja in fizio-
terapevtka. Novi tim sedaj sestavljajo Sonja 
Mok, univ. dipl. org., dms, Janja Mišič, univ. 
dipl. psihologinja, in Ajda Podgoršek Niko-
lič, diplomirana fizioterapevtka. Ostale prej 
omenjene sodelavke bodo postopoma pre-
nehale sodelovati pri izvajanju zdravstve-
novzgojnih delavnic.
Za zdravstvenovzgojni center je zaposlitev 
dveh novih sodelavk pridobitev, saj bodo 
sedaj lahko strokovnjakinje različnih pod-
ročij pokrivale delavnice, za katere imajo 
poglobljeno znanje. Tako bo psihologinja 
Janja Mišič med drugim izvajala delavnice s 
področja duševnega zdravja, fizioterapevtka 
Ajda Podgoršek Nikolič pa delavnice s pod-

ročja gibanja. Nov tim v zdravstvenovzgoj-
nem centru vas prijazno vabi, da se udeležite 
naših delavnic. Deležni boste kakovostne 
obravnave strokovnjakinj različnih poklic-
nih profilov.
V zdravstvenovzgojnem centru Sloven-
ska Bistrica izvajamo različne delavnice za 
pomoč posamezniku pri spreminjanju in 
ohranjanju zdravega življenjskega sloga. 
Uvodni delavnici sta Zdrav življenjski slog 
in Dejavniki tveganja, na katerih udeleženci 
pridobijo znanje, da lahko načrtujejo spre-
membe in jih vnesejo v svoj način življenja, 
da bi ohranjali zdravje, dosegli boljše poču-
tje, imeli več energije in lažje premagovali 
vsakodnevne napore. V ta sklop sodita še 
delavnici Ali sem fit (ugotavlja se posame-
znikova telesna zmogljivost in se svetuje 
zdravju prijazna telesna vadba) in Tehnike 
sproščanja (seznanitev z osnovnimi značil-
nostmi in tehnikami sproščanja).
Udeležence se po uvodnih delavnicah napo-
ti v nadaljevalne delavnice:
1. Zdrava prehrana (podrobna seznanitev z 
osnovnimi načeli zdravega prehranjevanja);
2. Gibam se (podrobna seznanitev s pome-
nom vsakodnevne telesne dejavnosti za naše 
zdravje in praktično izvajanje);
3. Šola zdravega hujšanja (znanje o zdravi 

4. Da, opuščam kajenje (pomoč pri opušča-
nju kajenja, vključeno področje preprečeva-
nja in obvladovanja stresa);
5. Spoprijemanje s stresom (učenje prepo-
znavanja stresa, tehnik sporočanja in tehnik 
obvladovanje stresa);
6. Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (do-
datna in dobrodošla podpora pri zdravlje-
nju z zdravili, psihoterapiji in spremembam 
življenjskega sloga. Udeleženci se naučijo 
samoopazovanja in obvladovanja povišane 
tesnobe, kar bistveno pripomore k okreva-
nju in boljši kakovosti življenja);
7. Podpora pri spoprijemanju z depresijo 
(lahko je v pomoč in podporo pri zdravlje-
nju, ki jo nudi zdravnik. Na njej se pogovarja 
o vzrokih in simptomih depresije, o zdra-
vljenju in premagovanju depresije, o vplivu 
misli na čustva, vedenje in telo ter o prepre-
čevanju in poslabšanju bolezni).
KAKO DO NAS?
Za sodelovanje na delavnicah se lahko naro-
čite sami, pošlje vas lahko zdravnik (osebni 
ali pooblaščeni) ali referenčna sestra.
Za dodatna vprašanja lahko pokličete v 
zdravstvenovzgojni center na telefonsko 
številko 02 843 27 19 ali 041 656 880 (Sonja 
Mok, univ. dipl. org., dms).

Sonja Mok, univ. dipl. org., dms
prehrani in o tele-
sni dejavnosti se 
združi in izvaja v 
praksi z namenom, 
da udeleženci us-
vojijo zdrav način 
življenja, s pomočjo 
katerega izgubijo 
odvečne kilograme, 
in nato znajo to te-
lesno težo obdržati; 
poseben poudarek 
je na preprečevanju 
in obvladovanju 
stresa in na pomenu 
pozitivne samopo-
dobe);
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DARUJ KRI - REŠI ŽIVLJENJE

Krvodajalci so pomemben del skupnosti, 
ki izpolnjujejo državljanske, narodne in 
človečanske dolžnosti. V Sloveniji mora 
dnevno darovati kri 400 krvodajalcev, da 
zadostimo potrebam zdravstva – to je 200 
litrov krvi. Rdeči križ Slovenije je edina 
humanitarna organizacija v Republiki Slo-
veniji, ki ima javno pooblastilo za organi-
ziranje krvodajalskih akcij.

Kdo lahko daruje kri?
Vsi zdravi, stari od 18 do 65 let, ki tehtajo 
vsaj 50 kilogramov. Začasno se odsvetuje 
odvzem krvi nekaterim rizičnim skupi-
nam, npr.: odvisnikom od alkohola in od 

V lanskem letu je Območno združenje 
Rdečega križa Slovenska Bistrica organizi-
ralo 18 rednih krvodajalskih akcij in evi-
dentiralo 2818 krvodajalk in krvodajalcev 
(101 več kot leta 2016). Kri je darovalo 7,8 
% prebivalk in prebivalcev ali vsak trinaj-
sti. Darovali so 1260 litrov krvi. 229 krvo-
dajalk in krvodajalcev je prvič darovalo 
kri. Hvala vsem krvodajalkam in krvoda-
jalcem, ker pomagate, da veliko življenj z 
vami teče dalje.

drugih prepovedanih drog. Kri mora biti 
varna za tistega, ki jo bo prejel. Ženske 
lahko darujejo kri vsake štiri, moški vsake 
tri mesece. Na krvodajalsko akcijo ni treba 
priti tešč; priporoča se zaužitje nemastne-
ga obroka, npr.: kruha z marmelado, čaja 
ali sadnega soka.

Pridružite se veliki družini krvodajalk in krvodajalcev na rednih terenskih 
krvodajalskih akcijah 2018:

ZDRAVSTVENO IN SOCIAL-
NO LETOVANJE OTROK
Spoštovani starši, vašemu otroku omo-
gočimo zdrave, doživete in prijetne de-
setdnevne počitnice v Mladinskem po-
čitniškem domu Frankopan v Punatu na 
otoku Krku in v Mladinskem zdravilišču 
in letovišču RKS Debeli rtič: zdravstveno 
letovanje na predlog zdravnika, samo-
plačniško letovanje in socialno letovanje 
iz sredstev donacij in humanitarne akcije 
RKS »Peljimo jih na morje«.
Informacije: RKS – Območno združenje 
Slovenska Bistrica, tel. 02 80 50 160, 041 
723 565, e-naslov: slov-bistrica.ozrk@
ozrks.si. 

Letovanje je še posebej pomembno za ot-
roke z zdravstvenimi težavami in za otro-
ke iz socialno šibkih družin. Pomembno 
je, da so otroci v družbi sovrstnikov, da 
širijo krog prijateljev, da skozi različne 
aktivnosti razvijajo svoje potenciale, da se 
počutijo enakovredni. Naj bodo počitnice 
polne smeha, zdravja in sreče.
Preteklo leto je RKS – Območno združe-
nje Slovenska Bistrica na zdravstveno in 
socialno letovanje otrok in odraslih v Pu-
nat in na Debeli rtič popeljalo 156 otrok in 
4 odrasle osebe.  Z donatorskimi sredstvi 
družbe Impol 2000 Slovenska Bistrica in 
Elektra Maribor smo omogočili letovanje 
18 otrokom iz socialno šibkih družin. So-
cialno letovanje je potekalo tudi v okviru 
akcije Engrotuš »Pričarajmo nasmeh« (8 
otrok), iz sredstev FIHO (10 otrok in 2 od-
rasli osebi) in sredstev solidarnostne akcije 
RKS »Peljimo jih na morje« (6 otrok in 2 
odrasli osebi).

Počitnice ob morju so za mnoge otroke še 
vedno težko dosegljive, zato zbiramo pro-
stovoljne prispevke in donacije, da bi čim 
več otrokom omogočili letovanje. 
Prispevate lahko po svojih zmožnostih 
tako, da pošlje SMS z besedo MORJE ali 
MORJE5 na 1919 in prispevate 1 € ali 5 €.
Prispevek lahko oddate tudi v pisarni RKS 
– Območno združenje Slovenska Bistrica, 
Partizanska ul. 21, Slovenska Bistrica.
Pravne osebe nakažete donacijo s plačil-
nim nalogom UPN na račun SI56 0443-
0000-0433-025, RKS – OZ Slovenska Bi-
strica, sklic - referenca SI00 – 600. 
Hvala za vašo dobrosrčnost in podporo.
 RKS – OBMOČNO 

ZDRUŽENJE SLOVENSKA BISTRICA

Ker so tudi v našem okolju prisotne razne oblike psihičnega nasilja, 
predvsem nad mladostniki, starejšimi in invalidnimi osebami, 
bomo v zvezi s tem v okviru Varnostnega sosveta Občine Sloven-
ska Bistrica izvedli okroglo mizo, ki bo v sredo, 4. aprila 2018, v 
prostorih Centra Metulj v Leskovarjevi ul. 16 a v Slovenski Bistrici.
Uvod v razpravo bo podala regijska koordinatorica za preprečeva-
nje nasilja CSD Maribor, Frančiška Premzel.

Prepričani smo, da bomo tudi na takšen način, z ozavešča-
njem naših občank in občanov, dali pozitivni prispevek za 
izboljšanje stanja na tem področju. Vljudno vabljeni!
 

Stanislav MLAKAR, univ. dipl. prav., 
predsednik varnostnega sosveta, podžupan

Opredelitev, prepoznavanje,  preprečevanje, in obravnava
psihičnega nasilja – izvedba okrogle mize
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TOPLOTNA IZOLACIJA
Toplotna izolacija fasade 
z notranje strani 
Zunanje stene ščitijo notranjost pred 
padavinami, vlago, nizkimi in visokimi 
temperaturami, sončnim sevanjem in 
hrupom. Obodni nosilni zidovi običajno 
nimajo vseh naštetih lastnosti, zato jih je 
treba dodatno toplotno izolirati. Toplotna 
izolacije se praviloma vgrajuje na zunanji 
strani obodnih sten, izvedba na notranji 
strani naj bo le izjema.
Zaradi zahtev spomeniškega varstva, 
nasprotovanj arhitekta ali v primerih, ko 
stene, tla in stropi, ki mejijo na zunanjost 
ali neogrevane prostore, niso dostopni z 
zunanje strani, se odločamo za izvedbo 
toplotne izolacije z notranje strani. 
Notranja izolacija je manj ugodna v grad-
beno fizikalnem smislu, saj se pri njej iz-
ključi toplotna akumulativnost zunanjih 
zidov. Problematični so tudi vsi zaključki 
izolacije (stik s stropom, steno, streho) 
in preboji (zračniki, inštalacije), kjer na-
stajajo toplotni mostovi. Da preprečimo 
prehod vodne pare iz notranjosti ogretih 
prostorov (pozimi) skozi izolacijo do not-
ranje površine ohlajenih zunanjih zidov, 
moramo med notranjo zaključno oblogo 
sten in toplotno izolacijo namestiti parno 
zaporo. Njena strokovna izvedba zaradi 
zagotavljanja zrakotesnosti predstavlja 
posebnotežavo. Slabost notranje izolacije 
je tudi zmanjšanje bivalnega prostoraza 

debelino toplotne izolacije. Boljše rezulta-
te dosegamo v prostorih, kjer je manj pre-
delnih sten in posledično manj toplotnih 
mostov.
Prednost notranje izolacije je pri uporabi 
prostorov, ki se le občasno ogrevajo, saj 
se ti na račun odsotnosti akumulativnosti 
zunanjih zidov hitreje ogrejejo, posledič-
no pa tudi hitreje ohladijo. 
Notranjo toplotno izolacijo lahko izvede-
mo na več načinov. 
•Najcenejša različica je z uporabo plošč 
iz ekstrudiranega polistirena (XPS), ki se 
lepijo na ustrezno pripravljeno podlago in 
obdelajo z armiranim tankoslojnim ome-
tom (podobno kot na fasadah). Ob tem je 
treba paziti, da se plošče polno lepijo na 
podlago in da so položene s tesnimi stiki 
(najboljše na pero in utor). Takšno toplo-
tno izolacijo običajno izvajamo v debeli-
ni od 2 do 6 centimetrov. Zaradi majhne 
debeline uporabimo materiale s čim nižjo 
toplotno prehodnostjo, kot npr. plošče iz 
poliuretana (PUR/PIR) ali plošče iz kal-
cijevega silikata (toplotna prehodnost: 
λ=0,026 W/mK ali manj).
•Drugačna izvedbaje z montažno jekleno 
(sistemknauf) ali lesenopodkonstrukcijo, 
med katero položimo toplotno izolacijo, 
prek celotne površine pa moramo pred 
izvedbo zaključne obloge namestiti parno 
zaporo (iz polietilenske ali plastificirane 
aluminijaste folije). Zelo pomembna je 
pravilna izvedba parne zapore, saj mora ta 

biti položena zrakotesno, s strokovno iz-
vedbo preklopov, zaključkov in predvsem 
prebojev. Zaključna obloga se običajno iz-
vede z mavčnokartonskimi ploščami.
•Nekateri proizvajalci priporočajo tudi 
druge materiale, ki se izkažejo z difuzijsko 
odprtostjo, nameščamo pa jih brez parne 
zapore (npr. multipor). 
V vseh primerih izvedbe toplotne izolaci-
jezunanjih zidov z notranje strani je treba 
posebno pozornost posvetiti izbiri materi-
ala oziroma sistema, upoštevanju navodil 
proizvajalca in zagotavljanju strokovnega 
nadzora nad izvedbo del.
Spoštovani bralci, z navedenim prispev-
kom vas želimospodbuditi k izvajanju 
ukrepov za energijsko sanacijo vaših stavb 
in stanovanjtudi ob pomoči nepovratnih 
finančnih spodbud Eko sklada.Vabim vas, 
da nas v zvezi s predmetno problemati-
koobiščete v svetovalni pisarni Slovenska 
Bistrica v prostorih Razvojno informacij-
skega centra Slovenska Bistrica, Trg svo-
bode 5, Slovenska Bistrica, vsak četrtek 
med 16. in 18. uro. Svetovanje poteka po 
predhodnem dogovoru. Naročite se po te-
lefonu na telefonskih številkah 02 843 02 
46 ali 02 620 22 71. Program brezplačnega 
energetskega svetovanja za občane– mre-
ža ENSVET nudi občanom individualno, 
brezplačno, neodvisno energetsko sveto-
vanje.

Igor Drobež, univ. dipl. ing. grad., 
energetski svetovalec mreže ENSVET

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH
za sofinanciranje dejavnosti društev in 
zveze na področju turizma in kmetij-

stva 
na območju občine Slovenska Bistrica 

za leto 2018
Občina z Odlokom o proračunu Občine 
Slovenska Bistrica zagotavlja sredstva za so-
financiranje dejavnosti društev. Zato Občina 
Slovenska Bistrica obvešča društva in zveze 
na področju turizma in kmetijstva na ob-
močju Občine Slovenska Bistrica, da bodo 
na spletni strani Občine Slovenska Bistrica 
www.slovenska-bistrica.si odprti naslednji 
razpisi:
1.JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti 
društev in zveze na področju turizma občine 

Slovenska Bistrica iz proračuna v letu 2018.
Razpis bo objavljen predvidoma 8. marca 
2018 do 16. aprila 2018. Prijava oziroma vlo-
ga bo dostopna v sprejemni pisarni Občine 
Slovenska Bistrica, na spletni strani občine, 
dobite jo tudi po elektronski pošti. Prijavo z 
vso zahtevano dokumentacijo dostavite na 
Občino Slovenska Bistrica do zahtevanega 
roka. Pri izpolnjevanju razpisne dokumenta-
cije se ravnajte po Pravilniku o sofinanciranju 
dejavnosti društev in zveze na področju tu-
rizma Občine Slovenska Bistrica.
2.JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja 
društev na področju kmetijstva iz proračuna 
Občine Slovenska Bistrica v letu 2018.
Razpis bo predvidoma odprt od 8. marca 
2018 do 16. aprila 2018. Prijava oziroma vlo-

ga bo dostopna v sprejemni pisarni Občine 
Slovenska Bistrica, na spletni strani občine, 
lahko jo dobite tudi po elektronski pošti. 
Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo do-
stavite na Občino Slovenska Bistrica do zah-
tevanega roka. Pri izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije se ravnajte po Pravilniku o 
sofinanciranju dejavnosti društev na podro-
čju kmetijstva ter podeželja Občine Sloven-
ska Bistrica. 
Če poročila o izvajanju programov društva 
za leto 2017 še niste dostavili, nam ga obve-
zno priložite pri prijavi. Dodatne informaci-
je so dostopne v času razpisa na Občini Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska 
Bistrica, pri Slavki Zafošnik, tel. štev. 843 28 
38.
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SPOMIN NA PADLI POHORSKI BATALJON 
PRED 75-IMI LETI

PREDAVANJE PO ETIOPIJI

Tudi to leto smo se, tokrat v soboto, 6. januarja, spomnili na padle borce Pohorskega bataljona. Občine Slovenska 
Bistrica, Maribor, Ruše, Zreče, Oplotnica in Slovenske Konjice so sodelovale pri pripravi dogodka. Kot je že navada, 
se je slovesnosti udeležilo več tisoč pohodnikov iz vse Slovenije. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, v kulturnem programu sta sodelovala Oktet Tinje in recitatorka Patricija Simrajh. Prav na 
obletnico padca Pohorskega bataljona 8. januarja pa smo v Viteški dvorani Bistriškega gradu izvedli akademijo, ki so 
jo s čudovitim program pripravili dijaki srednje šole iz Slovenske Bistrice pod mentorstvom mag. Gregorja Artnika. 
Ob tej priložnosti je priznanje za skrben spomin na ta tragični dogodek iz rok predsednika Zveze borcev za vrednote 
NOB Slovenije, dr. Tita Turnška, prejel župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar.

23. januarja smo v projekcijski dvorani izvedli po-
potniško predavanje Srečka Štajnbaherja, ki smo ga 
naslovili Po Etiopiji. Na skoraj enomesečnem popo-
tovanju, ki ga je doživel avtor, smo prečesali Etiopijo 
od juga do severa in spoznali raznolikost države, ki 
se počasi izvija iz revščine in problema kuge sodob-
nega sveta, AIDS-a.

Foto: wikipedia
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7. MAREC−14. APRIL 2018: 
RAZSTAVA DVA SVETOVA, ENO SRCE; IRAN & SLOVENIJA

100. OBLETNICA SMRTI IVANA CANKARJA

Obeležili smo 100. obletnico smrti Ivana Cankarja z ogle-
dom gledališke predstave Pohujšanje v dolini šentflorjanski
Poln avtobus je v ponedeljek, 19. februarja, odpeljal proti beli 
Ljubljani raziskovat našega največjega pisatelja Ivana Cankarja. 
Da pa bi se še bolj pripravili na večerno predstavo Pohujša-
nje v dolini šentflorjanski, smo najprej zavili na naše največje 
pokopališče, ljubljanske Žale. V množici velikih imen, kot se-
znam v knjigi, stoji tudi spomenik slovenske moderne, kamor 
je sodil tudi naš največji pisatelj. Družbo mu delajo Dragotin 
Kette, Aleksander Murn in Oton Župančič. Z ogledom Pleč-
nikovih Žal smo se poklonili velikanu slovenske arhitekture, 
Jožetu Plečniku, ki je pred začetkom druge svetovne vojne ure-
dil Vrt vseh svetih v zadnje slovo ljubljenih. Obisk bližnjega 
nekdanjega ljubljanskega pokopališča Navje, ki je sramežljivo 
stisnjeno med kolosi modernih zgradb, priča o velikih Sloven-
cih in ostalih zaslužnih možeh 18. in 19. stoletja. Nagrobniki, 
grobovi, spominske plošče zaslužnih mož nam potrjujejo, da 
imamo Slovenci bogato zgodovino, za katero premalo vemo 

Vabimo vas v Galerijo Grad na ogled razstave del iranske 
akademske slikarke Azite Bijol Hedayati 
Slikarka iranskega rodu Azita Bijol Hedayati se je rodila v Te-
heranu (Iran) in že 18 let živi in ustvarja v Sloveniji. Leta 2000 
je uspešno dokončala študij slikarstva na akademiji univerze 
Islamic Azad v Teheranu. Pred študijem je poučevala likovno 
umetnost na osnovni šoli v Teheranu, po zaključenem študiju 
je imela skladno z izobrazbo možnost poučevanja na srednjih 
šolah, saj je v Iranu prejela profesorski naziv, vendar jo je ljube-
zen do Slovenca odpeljala v tujino.
Navdih jemlje iz prepletanja simbolizma stare Perzije kot tudi 
Slovenije in to z modernimi, še posebej postimpresionistični-

mi in abstraktnimi pristopi. Vsi ti pristopi v njenem opusu so 
poudarjeni s simbolizmi, še posebej s simbolizmom zbliževanja 
dveh kultur, nekdanje Perzije in Slovenije, ovekovečeni z dvema 
njenima najljubšima barvama, modro in zeleno, saj se ji ti barvi 
zdita prav božanski, polni optimizma, vedrosti in sproščenosti.
Vsaka slika na razstavi pripoveduje svojo zgodbo, motivi pa so 
vzeti iz obeh svetov: iz Irana in njegove tradicije, ki je v avtoriči-
nem delu močno prisotna in ukoreninjena, in Slovenije, ki jih s 
svojim svojstvenim načinom, polnim notranjih vtisov, predsta-
vi gledalcu. Njena najljubša tehnika je olje na platnu.
Doslej je razstavljala v Sloveniji, v Nemčiji in v Iranu.

Silvo Husu

oziroma se jo nekateri sramujejo. Poznamo velike razstave, 
ki se odvijajo v Gospodarskem razstavišču, ne vemo pa, da 
prav Gospodarsko razstavišče stoji na nekdanjem pokopa-
lišču in da je Navje pravi bonbon za učitelje, zgodovinarje, 
raziskovalce , študente in politike sredi Ljubljane. Cankar je 
nekaj časa preživel na Rožniku. Listnica, kravata, posetni-
ca in stalna dovolilnica za obisk Jakopičevega paviljona so 
edina lastnina, ki je na ogled v Cankarjevi spominski sobi, 
prebeljeni z vzorcem bele krizanteme. Na novo spoznani 
Ivan Cankar nas je popeljel v istoimenski hram slovenske 
kulture na ogled predstave Pohujšanje v dolini šentflorjan-
ski. V moderni vizualni in glasbeno dovršeni predstavi se 
nam Cankar pokaže kot raziskovalec naše duše, trpljenja, 
kesanja, obtoževanja, lastne zaprtosti, skrivnosti v dolini 
šentflorjanski – deželi na sončni strani Alp. Cankar ni več 
le skodelica kave in kesanje in občutek krivde pred mamo, 
ampak mnogo več, naš največji pisatelj.

Viktor Ajd
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1. marca ob 18.00: predavanje Tatjane Zafošnik o 
daljni ruski sibirski pokrajini Jakutiji
7. marca ob 18.00: odprtje likovne razstave iranske 
akademske slikarke Azite Hedayati Dva svetova, 
eno srce
9. marca ob 19.00: predstavitev knjige Mirka 
Munde Pragersko (kronika)
12. marca ob 19.00: akademija ob občinskem 
prazniku
16. marca ob 13.00: Pučnikov simpozij
23. marca: cvetni petek Pozdrav pomladi
14. aprila ob 19.00: koncert Mance Izmajlove 

NAPOVEDUJEMO

GRAJSKA 
TRŽNICA

KJE? 
Na zunanjem dvorišču gradu Slovenska Bistrica.
KDAJ?
ZIMSKI DELOVNI ČAS (november–februar):
vsako soboto med 7.30 in 10.30.
LETNI DELOVNI ČAS (marec–oktober)
Vsako soboto med 7.00 in 10.30.

PRIJAZNO VABLJENI NA GRAJSKO 
TRŽNICO PO DOMAČE DOBROTE! 

NAPOVEDUJEMO 
V petek, 23. marca 2018: 
etnološka prireditev cvetni petek 
Pozdrav pomladi.

10 LET DELOVANJA METULJA 
Center za starejše Metulj Slovenska Bistri-
ca marca letos praznuje 10-letnico delova-
nja. Jubilej bodo slovesno obeležili s pri-
reditvijo, ki bo v sredo, 28. marca, ob 10. 
uri, v prostorih centra. V Metulju je pestro 
od ponedeljka do petka. Izmed okoli 170 
uporabnikov jih največ, okoli 60, obiskuje 
telovadbo, zelo radi se udeležujejo izletov. 
Starejši občani lahko izbirajo še med ro-
kodelstvom, družabnim petjem, plesom, 
kartanjem, kegljanjem in namiznim teni-
som, v centru prepevajo tudi ljudske pev-
ke. 
Edinstven v Sloveniji
Center je uradno začel delovati meseca 
marca leta 2008, pred tem je v lokalnem 
okolju že nekaj let potekala skupnostna 
akcija.
Vsi lokalni akterji, ki so se pri svojem 
delu srečevali s starejšimi, njihovimi po-
trebami, so že nekaj let pred ustanovitvijo 
Centra za starejše zaznavali potrebo po 
ustanovitvi takega centra, kjer bi se lahko 
zbirali starejši, ki živijo v domačem okolju, 
in v njem aktivno in kakovostno preživlja-
li prosti čas.
Skozi razvoj Centra za starejše je bil ob-
likovan program, ki našim uporabnikom 
omogoča vsak dan preživeti kakovostno 
in koristno. Program uporabnikom pri-
naša nove vsebine, znanja, dogodke in 

doživetja, s katerimi ohranjajo svoje psi-
hofizične sposobnosti, razvijajo nove ter 
premagujejo občutke nepotrebnosti in 
osamljenosti. 
Program je zasnovan tako, da zadovoljuje 
predvsem nematerialne potrebe starejše 
generacije v občini – potrebo po druže-
nju, pripadnosti, ustvarjanju, sodelovanju, 
kakovostnem in aktivnem preživljanju 
svojega časa, ki ga zapolnijo z različnimi 
vsebinami. Starejša populacija na ta način 
aktivno kakovostno preživi del svojega 
prostega časa, kar dobro vpliva na psihofi-
zično zdravje uporabnikov. 

Center za starejše Slovenska Bistrica je 
manjši in je zaradi tega edinstven v slo-
venskem prostoru. Njegova edinstvenost 
se kaže predvsem v tem, da uporabniki 
sami aktivno sodelujejo pri vodenju pro-
grama in se vanj aktivno vključujejo.
Finančno program podpira Občina Slo-
venska Bistrica, ki je vseskozi podpirala 
ustanovitev, razvoj in delovanje tega cen-
tra. Občina je zagotovila ustrezne prostore 
za izvajanje dejavnosti; brez ustrezne pod-
pore lokalne skupnosti bi program težko 
zaživel in uspešno deloval. 
Center Metulj je v desetih letih delovanja 
v lokalni skupnosti dobro prepoznaven in 
tudi dobro obiskan. Skozi leta se je pove-
čevalo število uporabnikov, ki pa je sedaj 
glede na prostorske možnosti in razvoj 
različnih dejavnosti dosegel zgornjo mejo 
številčnosti, da se lahko ohranja kakovost 
dela. 
Deset let razvoja Centra za starejše je za 
nami. Vsi, ki smo v tem razvoju sodelo-
vali, želimo, da se razvoj centra za starejše 
nadaljuje in pri tem ohranja svojo kako-
vost in edinstvenost v slovenskem prosto-
ru. 
K temu so največ prispevali: Občina Slo-
venska Bistrica s finančno podporo in z 
zagotovitvijo ustreznih prostorov za izva-
janje programa, Center za socialno delo Foto: Aleš Kolar

18. april 2018 ob 17.00 – Zgodbe našega mesta
20. aprila ob 19.00: koncert francoskih šansonov
4. maja ob 20.00: branje Cankarjevih črtic 
Povabilo na skodelico kave
18. maja ob 17.00 (v razstavišču Graslov stolp): 
Od tradicionalne do sodobne keramike – zgodba 
o vrelni vehi
31. maja ob 19.00: koncert Žive in Neje Skrbiš
7. junija ob 18.00: odprtje razstave del Branka 
Kraševca
18. junija ob 18.00: Poletna muzejska noč
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Smo pridni, lepi, poskočni in ne preveč mladi, vendar vselej nasmejani in pripravljeni 
povedati kaj smešnega za krepitev naših smejalnih mišic! V taki luči vidim skupino, katere 
članica sem!                                                                                                                       Ana Ačko

V Metulju sem od septembra 2015. To je 
bil zame preporod. Začela sem ponovno 
živeti. Vključila sem se k ročnemu delu, 
telovadbi, plesu, družabnemu petju, od 
spomladi pa tudi k ljudskim pevkam. Pov-
sod mi je lepo. Nekje nahranim in ohra-
njam telo, drugje dušo.        Marta Petkovič

Mnenja o Metulju

Ko pridem domov, imam prijeten obču-
tek, da sem za svoje telo nekaj naredila. 
Naša Milica, vodja telovadbe, nas vedno 
opozarja, da moramo tudi doma vaditi, 
če hočemo ostati »mladi«. To mi ravno ne 
uspe spomladi, ko je v naravi preveč dru-
gega, kar me pritegne. Uživam v delu v vi-
nogradu od pomladi do jeseni.

Cvetka Potočan

Naš Metulj poskrbi, da smo člani zaradi 
redne vadbe v boljši fizični kondiciji, da 
živimo bolj polno in da smo medsebojno 
povezani, za kar gre zahvala našemu ču-
dovitemu vodstvu. Še posebej se člani ve-
selimo družabnih dogodkov, predavanj in 
izobraževanj ter naših izletov, ko je vedno 
veselo. Vsako leto posebej komaj čakava 
naš tradicionalni oddih na morju, kjer se 
v prečudoviti naravi nadihamo svežega 
morskega zraka in si v prijetni družbi po-
vrnemo energijo, ki je pošla v dolgi zimi. 
Zato se veseliva dni, ko je na urniku telo-
vadba, saj veva, da se bo dan začel vese-
lo, sama vadba pa nama bo dala dodatno 
energijo. Tudi, če je jutro sivo ali deževno, 
je po obisku Metulja dan veder in optimi-
stičen, korak pa lažji.

Poldka in Ljubomir Lukič

Slovenska Bistrica, ki je program v teh le-
tih strokovno vodil in usmerjal. Obema se 
prisrčno zahvaljujemo.
Najpomembnejši so seveda naši uporab-
niki. Brez njihovega aktivnega sodelova-
nja in pomoči pri vodenju programa, nji-
hovih predlogov in idej Center za starejše 
ne bi mogel uspešno prehoditi svoje dese-
tletne poti. Ta se končuje. Naj se zgodba 
Centra za starejše Slovenska Bistrica tako 
uspešno, kot se je začela in razvila, nada-
ljuje tudi v prihodnosti. 

Majda Vihtelič, vodja 
Centra za starejše Metulj 

Zgodba o Metulju 
Zgodba o Metlju je nastala po mednarodni 
delavnici o mirovni vzgoji, katere potek je 
zapisan v knjigi Zgodba za Macija Saša 
Gazdiča in je izšla v Ljubljani leta 1994. 
Tak postopek sem uporabljala v osnovni 
šoli več kot deset let.
Delo poteka v štirih fazah:
−Najprej izberejo ključno besedo, jo napi-
šejo na trak papirja, nato jo preluknjajo s 

posebnim luknjačem in jo zavrtijo na laj-
nici. Tako slišijo, kako besede zazvenijo.
−Potem spet izberejo krajšo ključno be-
sedo iz vsake dejavnosti in jo sestavijo iz 
velikih tiskanih črk, ki so jih narisali na 
posebne kartončke. Te črke pobarvajo, jih 
oživijo ali poosebijo (narišejo jim obraz, 
roke, noge …) in nato poimenujejo. Črke 
zaživijo.
−Izdelajo profil obraza (s projekcijo svet-
lobe in obrisa na risalni list, ki ga pripne-
mo na steno, ter ga izrežejo) in vanj nari-
šejo svoje občutke in doživetja.
−Sestavimo zgodbo s pomočjo tematskih 
besed, oživljenih črk, ki postanejo glavni 
junaki, in motivov iz »obrazov«.
Za predstavitev bodo naredili razstavo 
tako, da bo vsaka skupina na šeleshamer 
prilepila dva profila obrazov, izluknjano 
ključno besedo, besedo iz črk, metuljčka 
in sestavljeno zgodbo.

Štefka Krhlanko
Plesko in Sukajočka pri plesalcih 
V Centru za starejše Metulj deluje plesna 

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, na osnovi Pravilnika o fi-
nanciranju ljubiteljske kulture na območju 
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 98/05, 37/07 in 2/08) obvešča, da bo javni 
razpis za financiranje ljubiteljske kulture 
objavljen na spletni strani Občine Sloven-

ska Bistrica v mesecu marcu 2018 na naslovu: 
www.slovenska–bistrica.si ter na kabelski tele-
viziji Javnega zavoda za KTV in informiranje 
Slovenska Bistrica. Kandidati za sredstva tega 
razpisa se prijavijo na razpis z izpolnjenimi ob-
razci razpisne dokumentacije in z vsemi zah-
tevanimi prilogami. Kandidati lahko razpisno 

dokumentacijo prejmejo v predvidenem 
času razpisa v sprejemni pisarni Občine Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica, in na spletni strani Ob-
čine Slovenska Bistrica. Razpisno dokumen-
tacijo lahko zahtevajo tudi po elektronski 
pošti na naslovu: obcina@slov-bistrica.si. 

skupina, ki jo z veliko izkušenj vodi  Vla-
do, pred kratkim se je pridružil še Boris.
Neko sredo dopoldan sta se pridružila 
plesalcem Plesko in Sukajočka. Opazo-
vala sta, kako si plesalke obujejo plesne 
čeveljčke in že nestrpno čakajo na začetek 
plesne dejavnosti. Plesko razlaga prijate-
ljici Sukajočki: »Ali veš, kaj pomeni ples? 
To je izraz notranjega življenja in bistva. 
Plesalec doživi globino svojega jaza. Tile 
Metulji komaj čakajo, da pride dan, ko se 
družijo v plesnih ritmih. Vedno več jih je, 
ki se zavedajo, kako pozitivno vpliva ples 
na dušo in telo.«
Sukajočka nadaljuje: »Vidim, da prihaja 
na ples več plesalk kot plesalcev. A se znaj-
dejo in plešeta skupaj dve plesalki pa tudi 
pari se menjavajo. Celo valček in tango se 
lahko pleše skupinsko. Nekateri že plešejo 
dolga leta in jih je res lepo videti. Prip-
ravljeni so pomagati tistim, ki jih noge ne 
ubogajo po glasbi.«
Plesko spet razmišlja: » Učenje plesa po-
meni učenje korakov, gibov in ritmov. 
Poznati je treba ritem posamezne glasbe 
in ob poslušanju glasbe slediti njen ritem.«
Sukajočka je iz zanesljivih virov izvede-
la, da se Zinka pri plesu bolj razgiba kot 
pri telovadbi, da Zdenko ples osrečuje in 
razbremeni turobnih misli. Ida se počuti 
sproščena in uživa ob glasbi, Milanu je 
ples užitek, druženje in rad pleše latin-
skoameriške plese, drugemu Milanu je v 
začetku morda naporno, ko pa obvlada 
korake, lahko uživa. Marjetka in Gizela 
sta zelo srečni, odkar sta se pridružili sku-
pini. Vodja Vlado pravi, da ko se zavrtimo 
v plesnih korakih, nam srce zaigra, duša 
vztrepeta in naši gibi postanejo poskočni 
kot nekoč v mladosti.
Plesko je bil obveščen, da plesalci vedno 
popestrijo proslave s svojimi skupinskimi 
nastopi, Nada, Milan in Boris pa kot pravi 
plesalci navdušujejo gledalce, da jim na-
menijo dolg aplavz. 

Nada
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RIC V PETLETNEM PROJEKTU 
»SPOT SVETOVANJE PODRAVJE«
Z začetkom leta 2018 se je po Sloveniji 
vzpostavilo 12 poslovnih točk (SPOT), v 
katerih podjetniški svetovalci opravljajo 
brezplačne storitve svetovanja za potenci-
alne podjetnike ter majhna in srednje ve-
lika podjetja (MSP). Svetovanja so name-
njena krepitvi podjetniškega potenciala za 
MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih 
MSP.
V podravski statistični regiji SPOT sve-
tovanje izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo 
Mariborska razvojna agencija kot vodil-
ni partner in ostali partnerji, Štajerska 
gospodarska zbornica, Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Maribor, Znan-
stveno-raziskovalno središče Bistra ter 
Razvojno informacijski center Slovenska 
Bistrica. Vrednost projekta za podravsko 
statistično regijo znaša 1,790.400 EUR, 
za RIC Slovenska Bistrica 223.800 EUR. 
Projekt bo trajal od 1. januarja 2018 do 
31. decembra 2022. Projekt je financiran s 

pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT 
Slovenija.
V okviru SPOT svetovanje Podravje se iz-
vajajo naslednje dejavnosti:
•informiranje potencialnih podjetnikov 
in MSP o podjetniških vsebinah v regiji;
•osnovno svetovanje za potencialne pod-
jetnike in MSP;
•povezovanje regionalnega podpornega 
okolja;
•usposabljanja in delavnice za potencialne 
podjetnike in MSP;
•izmenjava dobrih praks in odpiranje po-
slovnih priložnosti za potencialne pod-
jetnike in MSP; sooblikovanje podpornega 
okolja za poslovne subjekte (vzpostavitev 
razstavnega prostora regijskega gospodar-
stva z namenom predstavitve produktov 
regijskih podjetij na enem mestu).
Dejavnosti se izvajajo na lokacijah sode-

lujočih podpornih institucij in na sedežu 
SPOT svetovanje Podravje, ki se nahaja v 
prostorih Mariborske razvojne agencije na 
Pobreški cesti 20 v Mariboru.
Uradne ure na sedežu SPOT svetovanje 
Podravje:
•ob ponedeljkih: 8.00–14.00,
•ob torkih: 8.00–14.00,
•ob sredah: 12.00–18.00,
•ob četrtkih: 8.00–14.00,
•ob petkih: 8.00–14.00.
Kontakt: 
•telefon: 02 333 13 85,
•e-poštni naslov: spot.podravje@mra.si.

Danica Košir,
RIC Slovenska Bistrica

Otroška pustna povorka po ulicah Sloven-
ske Bistrice, ki smo jo kot že vsa leta doslej 
ponovno pripravili RIC Slovenska Bistrica, 
2. osnovna šola in OŠ Pohorskega odreda, 
je za nami. Pri preganjanju zime so se ma-
škar’ce zelo potrudile, izdelale in predstavile 
najrazličnejše pustne like, zato se prav vsem 

ob izdelavi skupinskih mask, ki jih lahko ot-
roci izdelujejo sami ali ob pomoči mentorjev, 
staršev … In tako so simbolično nagrado 
dobili prav vsi učenci in drugi udeleženci v 
pustni povorki. Za piko na i letošnjega pust-
nega veselja nam preostane še zahvala vsem, 
ki so s svojimi prispevki omogočili nagrado 
za vse učence ali kakorkoli sodelovali pri iz-
vedbi prireditve, in sicer so to bili: Občina 
Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slo-
venska Bistrica, Komunala Slovenska Bi-
strica, Impos, d. o. o. – Tednik Panorama, 

Studio Bistrica – KTV Slovenska Bistrica, 
Planet znanja Slovenska Bistrica, gasilci 
PGD Slovenska Bistrica, gasilci PGD Zg. 
Bistrica, medobčinska redarska služba, po-
licisti PP Slovenska Bistrica. Vsem iskrena 
hvala!
Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom, stano-
valcem in drugim udeležencem v prometu pa 
se zahvaljujemo za razumevanje v času po-
polne zapore Partizanske ceste. 

Čebela Jana, RIC Slovenska Bistrica
zahvaljujemo in čestitamo za izvir-
ne maske in njihov trud, kakor tudi 
vsem učiteljem, mentorjem, star-
šem in sploh vsem, ki so pri izdelavi 
mask sodelovali.
Tudi letos so se nam pridružile sku-
pine najmlajših mask, otroci iz vrtca 
Otona Župančiča, miška Frida in 
otroci iz Fridine mišnice ter tudi ne-
kaj drugih posameznih mask, ki so 
se z veseljem predstavile obiskoval-
cem. Kakor tudi nastopajoči, KUD 
Gasilske godbe na pihala Spodnja 
Polskava, KUD Frajhajmska god-
ba na pihala in Godba na pihala 
KUD-a Janka Živka Poljčane, ki so 
ponovno poskrbeli, da je bila pustna 
povorka ne samo pisana in vesela, 
ampak tudi glasna in razigrana.
Tudi letos smo se odločili, da mask 
ne bomo ocenjevali in izbirali naj-
boljših, saj ne želimo spodbuja-
ti tekmovalnosti, temveč skupno 
ustvarjanje, sodelovanje in druženje 

PUSTNA 
POVORKA
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LAS DOBRO ZA NAS
JAVNI POZIV 

lokalnim pridelovalcem in pre-
delovalcem kmetijskih pridelkov 

oziroma izdelkov 
za sodelovanje pri projektu JEM 

DRUGAČE, JEM DOMAČE!

Slovenija se še vedno sooča z nizko stop-
njo prehranske samooskrbe in ne izkori-
šča svojih potencialov na področju potro-
šnje kmetijskoživilskih izdelkov lokalnega 
izvora. Da bi doprinesli k spremembam 
in dvigu ozaveščenosti in prepoznavnosti, 
smo se lokalne akcijske skupine iz dveh 
regij povezale v projektu sodelovanja med 
LAS-i Jem drugače, jem domače!: TOTI 
LAS (nosilec operacije), LAS Lastovica, 
LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za 
nas ter LAS Obsotelje in Kozjansko.
O JAVNEM POZIVU
LAS Dobro za nas vabi k prijavi na poziv 
vse lokalne ponudnike/pridelovalce lokal-
nih pridelkov in izdelkov z območja ob-
čin, vključenih v LAS Dobro za nas: Ma-
kole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska 
Bistrica. 
Vabljeni ste tako tisti, ki se s pridelavo 
oziroma predelavo lokalnih pridelkov in 
izdelkov ukvarjate že dlje časa, kot tisti, ki 
ste šele za začetku udejstvovanja na tem 
področju.
K sodelovanju vabimo deset prideloval-
cev/ponudnikov, ki želijo poglobiti svo-
je znanje s področja promocije, trženja 
in prodaje lastnih produktov ter svoje 

predstavitve na trgu. Pridelovalci bodo 
aktivno vključeni v oba izmed naslednjih 
izobraževalnih modulov: 
1.TRŽENJE, PRODAJA in PROMOCI-
JA ter 
2.OBLIKOVANJE ZGODBE.
Izobraževanji (izobraževalna modula) za-
jemata predvsem individualno svetovanje 
ponudnikom, s čimer se bodo predava-
telji lahko poglobljeno posvetili vsakemu 
ponudniku posebej. To bo prispevalo k 
pripravi konkretnega akcijskega načrta za 
posameznega ponudnika. Ob tem bodo 
imeli ponudniki priložnost izmenjati zna-
nja in izkušnje ter se povezati na različnih 
dogodkih in srečanjih, ki bodo organizira-
na na območju dveh regij oziroma obmo-
čju vseh petih vključenih LAS. 
Udeležba na omenjenih modulih je 
brezplačna, saj sta sofinancirana iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja in LAS Dobro za nas. 
V primeru, da bo prejetih več kot deset 
prijav, bo pri izbiri upoštevan vrstni red 

prispelih prijav (do zapolnitve prostih 
mest).
Kaj bodo vključeni ponudniki prejeli 
oziroma dosegli z vključitvijo v izobra-
ževalne module?
1.Predlogi za nove tržne poti in izboljša-
ne prodajne veščine ponudnika. Izdelan 
načrt promocije za vsakega ponudnika.
2.Oblikovana individualna zgodba po-
nudnika, ki mu bo omogočala večjo pre-
poznavnost in posledično lažje pozicioni-
ranje na trgu. 
3.Možnost udeležbe na vsaj petih dogod-
kih v okviru projekta, ki bodo zanje orga-
nizirani na območju vseh vključenih LAS. 
4.Dostop do informacij, nasvetov in pri-
merov dobrih praks ter posledično izbolj-
šano delovanje ponudnikov. Ponudniki 
bodo vključeni v e-katalog ponudnikov, ki 
bo javno objavljen ob zaključku projekta. 
Prav tako bodo lahko sodelovali pri pro-
mocijskih aktivnostih v okviru projekta.
5.Potrdilo u udeležbi na usposabljanju.
Upravičeni prijavitelji so lokalni pridelo-
valci in predelovalci kmetijskih pridelkov/
izdelkov, ki že imajo oblikovano ponudbo 
za trg oziroma jo šele oblikujejo, imajo re-
gistrirano dejavnost in prihajajo z obmo-
čja LAS Dobro za nas. 
DO KDAJ IN KAKO SE LAHKO PRIJA-
VIM?
Javni poziv bo odprt do 5. marca 2018 
(upoštevane bodo prijave, prispele do 
vključno 6. marca 2018). 
Zainteresirani ponudniki morajo za sode-
lovanje izpolniti prijavnico, ki jo najdete 
v prilogi. Oddate jo osebno ali pošljete 
po pošti na naslov: LAS Dobro za nas, 
Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica. 

Skeniran obrazec z vsemi podpisi 
lahko pošljete tudi po elektronski 
pošti na naslov: las@ric-sb.si. 
Končni izbor ponudnikov bo iz-
veden predvidoma do 12. 3. 2018. 
Izbrani ponudniki bodo nato po 
e-pošti obveščeni o končnem ur-
niku izvedbe usposabljanj (pred-
vidoma bodo zaključena do konca 
meseca maja 2018). 
Dodatne informacije o projektu 
Jem drugače, jem domače! naj-
dete na povezavi: http://www.las-
dobrozanas.si/aktualno. 
Za dodatne informacije lahko 
pokličete Mirjano Predikaka na 
tel. štev. 02 620 22 70 ali Tomaža 
Repnika na tel. štev. 02 620 22 73 
oziroma pišete na las@ric-sb.si.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

LAS Dobro za nas 
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20 LET DELOVANJA ŠTUDIJSKIH KROŽKOV
Že dve desetletji je skrb za ohranjanje 
kulturne dediščine ena od pomembnih 
smernic delovanja Ljudske univerze  
Slovenska Bistrica. 
Bogastvo materialne, družbene in du-
hovne kulture lokalnega okolja med Po-
horjem in Halozami ter Dravinjskimi 
goricami smo raziskovali, zapisovali in 
prenašali na mlajše rodove v javnih delih 
in na poletnih taborih za Zoisove štipen-
diste. V programu Tako smo se zabavali 
včasih prenašamo bogato plesno izročilo 
na mlajše rodove. Predvsem pa so etno-
loške teme rdeča nit mnogih študijskih 
krožkov, ki vseskozi delujejo pod okriljem 
naše ustanove. Od rokodelcev smo se učili 
plesti košare, copate, predpražnike, izde-
lovali smo rože iz krep papirja, oblikovali 
uporabne predmete iz gline in lesa. Moj-
strice ročnih del so nas seznanjale s tradi-
cionalno belo vezenino, v virih in muzejih 
smo brskali za starimi vzorčki, raziskovali 
in pokušali bogastvo tradicionalne kuli-
narike, spoznavali šege ob praznikih, evi-
dentirali in zapisovali zgodbe o nastanku 
križev in kapelic … 
Pri krožkih se skupaj učimo, izmenjuje-

mo ideje in znanja, se spodbujamo, kle-
petamo.
Medse smo povabili starejše mojstre in ro-
kodelce, ki so nas naučili delček že skoraj 
pozabljenih spretnosti. Med člani so tudi 
učitelji, vzgojitelji, knjižničarji, ki svoja 
znanja in spretnosti posredujejo mladim 
in drugim zainteresiranim pri svojem 
delu. Tako znanja prerastejo meje študij-
skega krožka. Svoje delo smo predstavljali 
javnosti na razstavah, praktičnih delavni-
cah, sodelovali na prireditvah, v sliki in 
besedi smo delo predstavili v biltenih in 

publikacijah.
Skozi sproščen pogovor med ustvarja-
njem se nam je nakazovala nova, pov-
sem drugačna tema od dosedanjih. 
Zgodbe, povezane s spoznavanjem mladih 
parov, z zakonskim življenjem, porodom 
in vzgojo otrok, so se nam zdele zanimive 
in vredne zapisa. Tako se je porodila ideja 
o študijskem krožku Kako sem prišel na 
svet. Zbirali in zapisovali smo pripovedi 
starejših informatorjev o temah, o katerih 
se ne govori veliko, saj so pogosto poveza-
ne z nelagodjem, sramovanjem. S svojim 
delom smo presegali tabu teme, iztrgali 
pozabi marsikatero zgodbo, ki si zasluži 
spominjanja, spodbujali pogovore, sezna-
njali mlajše generacije z življenjem nekoč. 
Pridobljena pričevanja smo zbrali in ure-
dili ter izdali publikacijo. Odločili smo se, 
da delo nadaljujemo in sledimo življenjski 
črti posameznikov. Druga knjižica je izšla 
v januarju 2018 in nosi naslov Tako sem 
prišel na svet in ostal živ. Zanimive zgodbe 
lahko najdete v vseh lokalnih knjižnicah 
ali pa se nam pridružite pri raziskovanju 
otroškega obdobja v starih časih pri leto-
šnjem študijskem krožku, ki nosi naslov 

Foto: Foto Brbre
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Komaj sem shodil, že sem dobil delo!
Maja Kanop Krevh in Brigita Kruder

Prišla sem na obisk in nastala je knjiga
Uspelo mi je zbrati deset različnih zgodb, ki sem jih razdelila na tematska poglavja 
in jih zapisala kot neke vrste pregled tedanjega časa. Zgodbe vsebujejo tudi narečne 
izraze in natančno opisujejo običaje iz teh krajev, zato so tudi dokument preteklih 
časov, ki odkriva, kako so med letoma 1940 in 1960 izgledali običaji, kot so poroka, 
rojstvo in vzgoja otroka, krst, pogreb in še marsikaj. Čeprav se je med pripovedo-
vanjem marsikomu utrnila tudi kakšna solza, so zgodbe v glavnem vesele narave in 
bila bi velika škoda, če bi utonile v pozabo.

   Urša Kac, avtorica

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH
na Oddelku za gospodarstvo

Občina Slovenska Bistrica obvešča:
−podjetnike in obrtnike (pod točko 1.) ter fi-
zične osebe (pod točko 2. in 3.), ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo na območju občine 
Slovenska Bistrica, so vpisani v register kmetij-
skih gospodarstev in imajo stalno prebivališče 
na območju občine Slovenska Bistrica, ter
−upravičence za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem (pod točko 4.), ki imajo prija-
vljeno stalno prebivališče v občini Slovenska 
Bistrica,
da bodo na spletni strani Občine Slovenska 
Bistrica www.slovenska-bistrica.si odprti 
naslednji razpisi:
1.JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska 
posojila s subvencionirano obrestno mero za 
pospeševanje malega gospodarstva in obrti 
na območju občine Slovenska Bistrica za 
leto 2018.
Razpis bo predvidoma odprt od aprila do 20. 
oktobra 2018. Za posojilo bo treba oddati iz-
polnjeno vlogo, ki bo dostopna v sprejemni 
pisarni občine Slovenska Bistrica, na spletni 

strani občine ter pri izbrani banki.
Prosilci lahko dodatne informacije dobijo na 
Občini Slovenska Bistrica pri Nežki Jurič, tel. 
štev. 843 28 04, in pri izbranih bankah, ki bodo 
objavljene glede na izbor.
2.JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska 
posojila s subvencionirano obrestno mero v 
kmetijski dejavnosti na območju občine Slo-
venska Bistrica za leto 2018.
Razpis bo predvidoma odprt od aprila do 20. 
oktobra 2018. Za posojilo bo treba oddati iz-
polnjeno vlogo, ki bo dostopna v sprejemni 
pisarni občine Slovenska Bistrica, na spletni 
strani občine in pri izbrani banki.
Prosilci lahko dodatne informacije dobijo na 
Občini Slovenska Bistrica pri Slavki Zafošnik, 
tel. štev. 843 28 38, in pri izbranih bankah, ki 
bodo objavljene glede na izbor.
3.JAVNI RAZPIS sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva na območju občine Sloven-
ska Bistrica za leto 2018.
Razpis bo predvidoma odprt od 8. marca 
2018 do 4. aprila 2018. Za pridobitev nepo-
vratnih finančnih sredstev bo treba oddati iz-
polnjeno vlogo (s priloženo zahtevano prilogo 

– dokumentacijo), ki bo dostopna v sprejem-
ni pisarni občine Slovenska Bistrica, na sple-
tni strani občine in na sedežu Kmetijsko sve-
tovalne službe Slovenska Bistrica. Zanjo lahko 
zaprosite tudi po elektronski pošti. Prednost 
bodo imeli prosilci, ki v zadnjih treh letih niso 
prejeli sredstev iz tega naslova.
Dodatne informacije so dostopne v času 
razpisa na Občini Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica, pri Slavki Zafo-
šnik, tel. štev. 843 28 38.
4.JAVNI RAZPIS za ugotovitev upravičencev 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
na območju občine Slovenska Bistrica.
Razpis bo predvidoma odprt od 1. do 20. 
marca 2018. Za prijavo na razpis je treba od-
dati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna v spre-
jemni pisarni Občine Slovenska Bistrica in 
na spletni strani občine. Vlogi je treba dodati 
priloge, ki so navedene na obrazcu.
Prosilci lahko dodatne informacije dobijo na 
Občini Slovenska Bistrica, pri Miri Zorič, tel. 
štev. 843 28 36.

Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za 
družbene dejavnosti, na osnovi Pravilnika 
za sofinanciranje mladinskih programov in 
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih 
programov iz proračuna Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/10), Pravilni-
ka o sofinanciranju  humanitarnih društev 
iz proračuna Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 34/15) in Pravilnika o 
sofinanciranju društev upokojencev iz pro-
računa Občine Slovenska Bistrica (Uradni 
list RS, št. 55/13 in 34/15) obvešča, da bodo 

javni razpisi za:
−sofinanciranje mladinskih programov v 
letu 2018,
−sofinanciranje humanitarnih društev v 
letu 2018,
−sofinanciranje  društev upokojencev  v 
letu 2018
objavljeni na spletni strani Občine Sloven-
ska Bistrica v mesecu marcu 2018, in sicer 
na naslovu: www.slovenska–bistrica.si ter na 
kabelski televiziji Javnega zavoda za KTV in 
informiranje Slovenska Bistrica. Kandidati 

se prijavijo na posamezni razpis z izpolnje-
nimi obrazci razpisne dokumentacije in z 
vsemi zahtevanimi prilogami. 
Kandidati lahko razpisno dokumentaci-
jo prejmejo v predvidenem času razpisa v 
sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistri-
ca, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska 
Bistrica, ter na spletni strani Občine Slo-
venska Bistrica. Razpisno dokumentacijo 
lahko zahtevajo tudi po elektronski pošti na 
naslovu: obcina@slov-bistrica.si.
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PESTRO NA GLASBENI ŠOLI
V slovenjebistriški glasbeni šoli smo v prvi 
polovici šolskega leta poleg naše osnovne 
dejavnosti počeli mnogo zanimivih reči, 
začenši že v jesenskih mesecih, ko so naši 
godalci skupaj z mentoricama, profesori-
cama Katjušo Majcenič in Tanjo Hojnik 
Časek, obiskali goslarski atelje gospoda 
Skaze v Spodnjem Doliču in se dotaknili 
čarovnije, ki ji pravimo izdelava godal.

Glasbene in baletne šole Antona Martina 
Slomška, so mladi glasbeniki na edinstven 
način z igranjem na Orffova glasbila razva-
jali zbrano občinstvo. Prejemnik študent-
ske Prešernove nagrade, profesor Nejc 
Merc, evfonist, je v bistriški glasbeni šoli 

Goslar Skaza

Koncert učiteljev

Delavnica S. Radojković

Novoletni koncert

Svetovni dan učiteljev smo proslavili z od-
mevnim koncertom učiteljev naše glasbe-
ne šole, ki ga je, kot že tolikokrat poprej, 
gostila Viteška dvorana bistriškega gradu, 
polna obiskovalcev. V sodelovanju z Za-

vodom za šolstvo smo organizirali študij-
sko srečanje citrarjev, kmalu zatem je ples-
na pedagoginja, Mojca Ussar, z baletnimi 
plesalkami in plesalci pod mentorstvom 
Mance Raušl izpopolnjevala tehniko so-
dobnega plesa, brez katerega ne gre, pa 
čeprav se v naši baletni šoli plesalci učijo 
predvsem plesanja klasičnega baleta. Ob 
prevesu jeseni v zimo smo bili priča mno-
gim razrednim in tudi javnim nastopom, 
še posebej pa je odzvanjal koncert klavir-
skega oddelka Fantom iz opere, katerega 
idejna vodja je bila Tadeja Pančič. Fantom 
je gostoval tudi v Poljčanah in v Laporju 
ter poleg bistriških očaral tudi tamkajšnje 
obiskovalce. Prijazna večnamenska dvora-
na bistriške srednje šole je gostila letošnji 
tradicionalni božično-novoletni koncert, 
za katerega gre zasluga v največji meri po-
močnici ravnateljice glasbene šole, Barbari 
Škof; koncert smo naslovili Harmonikino 

Ljubljani mednarodnega tekmovanja ude-
ležil klarinetist Miha Špec in ob klavirski 
spremljavi profesorice Mateje Pleteršek 
v drugi kategoriji s svojim muzikalno in 
tehnično dodelanim programom in pre-
pričljivim nastopom osvojil zlato plaketo 
in 1. nagrado s 97,29 točke. Kot prvo-
nagrajenec v svoji kategoriji je ponovno 
nastopil na zaključnem koncertu nagra-
jencev v dvorani Lucijana Marije Šker-
janca na Konservatoriju za glasbo in balet 
Ljubljana. Ob zaključku nastopa je prejel 
diplomo in ročno izdelan kipec, imeno-
van emonca. Mariborski Konservatorij za 
glasbo je gostil Guittarero, seminarje in 
mojstrske tečaje. Sledilo je tudi tekmova-
nje in na Guittareru je sodelovala kitarist-
ka Urška Košak pod mentorstvom Mojce 
Čepin. Urška je nadgradila svoje znanje 
igre na kitaro, Mojca pa poučevanje tega 

Novoletni koncet

v sodelovanju s profesorjem trobil, Val-
terjem Kukovičem, organiziral in izvedel 
Evfonijo, projekt, pri katerem so sodelova-
li naši glasbeniki, ki muzicirajo na nizka 
trobila in so, po odzivu sodeč, zelo uživali 
ob pridobivanju novih izkušenj in glasbe-
nih znanj. Odmevna revija glasbenih šol 
Štajerske, Koroške in Pomurja v Mariboru 
je bila tudi gostiteljica naših nastopajočih, 
ki se bodo kmalu udeležili 21. regijskega 
tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije 
in ki se bodo, če bodo na njem uspešni – v 
kar ne gre dvomiti! – zatem udeležili še dr-
žavnega tekmovanja mladih glasbenikov 
TEMSIG. Pod vodstvom Andreja Šmona 
so nastopili pihalci pihalnega tria, Larisa 
Mesarič, Ian Pirc in Aljaž Čuček, violon-
čelist Maj Rumež iz razreda Petre Neuvirt 
ob spremljavi pianistke Mateje Pleteršek 
ter Tjaša Brglez iz razreda Simone Rep-
nik. Na bistriški prireditvi Športnik leta je 
pod vodstvom dirigentke Katjuše Majce-
nič nastopil godalni orkester, že omenjeni 
učenci, ki se pripravljajo za tekmovanje, 
pa so se na odru priklonili in zaigrali na 
še dveh koncertih, v Slovenski Bistrici in v 
Poljčanah. Gostoljubje smo na odru naše 
dvorane ponudili Zasebni glasbeni šoli v 
samostanu svetega Petra in Pavla Ptuj, saj 
se tudi njihovi učenci, ki jih prav tako kot 
naše čaka tekmovanje, želijo preizkusiti 
tudi na odrih izven svojega zavoda. Rav-
nateljica omenjene šole, Klavdija Zorjan 
Škorjanec, je tudi strokovnjakinja metode 
poučevanja willems, ki jo je našim učite-
ljicam skupinskega pouka na prvem iz-
med treh sklopov uspešno predstavila in 
jih seznanila s tem načinom poučevanja. 
Pred nami so pomladni in toplejši meseci. 
V enem izmed naslednjih Informatorjev 
boste lahko prebrali, kaj vse smo poče-
li vse do vnovične podelitve spričeval ob 
koncu šolskega leta.

Bojana Bučar
Fotografije: arhiv GŠ Slovenska Bistrica

Delavnica Evfonij

prijazni harmoniki 
uresničiti željo – za 
božično darilo dobiti 
deklico Moniko − in 
skupaj nam je to tudi 
uspelo. Pod mentor-
stvom Andreja Šmona 
se je na Konservatori-
ju za glasbo in balet v 

božično darilo, 
na njem pa so 
nastopili sko-
raj vsi učenci 
naše glasbeno-
baletne šole 
in pomagali 

glasbila. Srbska pianistka in pedagoginja, 
Sonja Radojković, s kariero svetovnega 
formata je na tridnevni delavnici vodila 
učne ure z našimi mladimi pianistkami, 
sledil je ljubek koncert udeleženk in na 
njem je pianistka staršem nastopajočih 
orisala dejstvo, da so otroci pri pouku tako 
ali tako že deležni vsega, kar so na delav-
nicah slišali tudi iz njenih ust, da pa je da-
rilo takšnih delavnic pravzaprav v tem, da 
otroci mnoga dejstva, že znana, slišijo še iz 
drugih ust na drugačen način, osvetljena 
v drugi luči. Dragocena so takšna sreča-
nja tudi zaradi sodelovanja, izmenjave iz-
kušenj in tkanja novih prijateljstev. Na 3. 
državnem srečanju Orffovih skupin glas-
benih šol Slovenije je sodelovala Orffova 
skupina Glasbene šole Slovenska Bistri-
ca, dislocirani oddelke Oplotnica Orffo-
lini pod vodstvom Kristine Marjanović. 
Na srečanju, ki je potekalo v organizaciji 
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PUSTNO RAJANJE NA OŠ 
POHORSKEGA ODREDA

Zima je v mesecu februarju pokazala 
zobe. Sneg je marsikoga razveselil, veli-

ko pa je takih, ki menijo, 
da je sedaj skrajni čas, da 
se jo prežene. Tako kot že 
vrsto let tudi na OŠ Po-
horskega odreda pripra-
vimo pustno rajanje, ki se 
tradicionalno nadaljuje na 
pustni povorki po bistr-

svet, učenci in delavci šole so se izkazali 
s številnimi izvirnimi maskami in pustili 
domišljiji prosto pot, saj je vendarle pust. 
Zimo so pomagale odganjati morske živa-
li, med drugimi meduze, v Piranski zaliv 
so pripluli čolni in priplavale ribe, ki ne 
poznajo meja, pripluli so tudi ribiči, gu-
sarji, morske deklice in mnogi drugi. V 
naslednjih dneh bomo videli, ali se je naše 
pustovanje obrestovalo. Bodo zacvetele 
trobentice?

Novinarski krožek

nagrado najboljšim literarnim in likovnim 
prispevkom učencev naše šole.
V pestrem in raznolikem enournem pro-
gramu so se spominu na našega najve-
čjega pesnika poklonili učenci od 1. do 
9. razreda z različnimi glasbenimi, dram-
skimi, literarnimi in plesnimi točkami, še 
posebno težo proslavi so dodali učenci, ki 

8. februarja praznujemo slovenski kulturni 
praznik, ki je povezan z našim pesnikom 
Francetom Prešernom, in je dan vseh nas, 
saj smo vsi mi tisti, ki skupaj ustvarjamo 
slovensko kulturo. Dan pred 169. oble-
tnico Prešernove smrti smo tudi na OŠ 
Pohorskega odreda pripravili slavnostno 
proslavo, na kateri smo podelili zlate fige, 

PUST LETOS IZJEMOMA ZIMO PRIKLICAL

Čeprav smo bili v zadnjih letih pustnih norčij vajeni v bolj spo-
mladanskih razmerah, je bilo tudi letos veselo in razigrano. Na 
2. OŠ smo najprej rajali v šolski telovadnici in se nato priključili 
mestni pustni povorki, čeprav sta mraz in veter segala do kosti. 
Še posebej nam je bilo všeč, da smo lahko bili maske po lastni 
izbiri, čeprav so tudi skupinske zanimive. Za unikatno skupin-
sko masko so kot vedno poskrbele naše učiteljice. Letos so bile 
skrivnostne pajkovke, verjetno v želji, da bi vse učence spretno 
ujele v svoje mreže. Njihovo masko je idejno tudi tokrat zasno-
vala likovnica Jasna Vidovič.

Novinarski krožek 2. OŠ Slovenska Bistrica,
 mentor: Janez Ülen

so predstavili svoja avtorska literarna dela, 
likovne izdelke naših nagrajencev pa smo 
razstavili v avli šole. 
Dobitniki zlate fige na področju literar-
nega ustvarjanja so: Jaka Smogavec, Zala 
Kapun, Anej Skol, Matic Mohorko, Neža 
Hojnik, Alina Medved, Tim Markoč in 
Nely Fišer. Zlato figo za likovne prispev-
ke so prejeli: Marisa Gornik Zakošek, 
Tinkara Mlakar, Alina Kralj, Annelie Ma-
jal, Marcel Barukčić, Tim Tomažič, Lana 
Galun, Johana Unuk, Gloria Capl in Svit 
Stramšak.
Vsem nagrajencem izrekamo iskrene če-
stitke.

Novinarski krožek

ških ulicah, na kateri smo sodelovali tudi 
mi. Tokratna tema naše šole je bil morski 

PREŠERNOV DAN
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IZJEMNI DOSEŽKI NA OŠ 
GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
Ministrica za šolstvo in šport, dr. Maja 
Makovec Brenčič, je 29. 1. 2018 v Kon-
gresnem centru na Brdu pri Kranju prire-
dila slavnostni sprejem za uspešne učence 
in dijake, ki so v letu 2017 blesteli na med-
narodnih tekmovanjih iz znanj in posegali 
po najvišjih odličjih. Na tradicionalnem 
sprejemu so bili letos prvič tudi osnov-
nošolke in osnovnošolci, ki prav tako kot 
njihovi starejši vrstniki dosegajo izjemne 
rezultate na različnih mednarodnih tek-
movanjih. 
Na sprejem smo bile povabljene Asja Maj-
hen, nekdanja učenka OŠ Gustava Šiliha 
Laporje, njena mentorica Marjetka Čas in 
jaz kot ravnateljica. Na 3. geografski olim-
pijadi Jugovzhodne Evrope BIGEO 2017 
se je Asja Majhen namreč zavihtela na 3. 
mesto in tako osvojila bronasto prizna-

brazbe, saj vsebuje vedenja o domovini in 
svetu ter o varovanju okolja in smotrnem 
gospodarjenju z njim. Poleg geografskega 
znanja je Asja pokazala tudi odlično po-
znavanje angleščine, saj je 3. mednarodna 
geografska olimpijada v celoti potekala v 
angleškem jeziku. Na olimpijadi je nasto-
pilo 24 osnovnošolcev in 40 srednješolcev 
iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Romunije in Turčije.
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v 
nagovoru na sprejemu dejala, da znanje 
ne le šteje, ampak gradi svet. Zahvalila se 
je mladim, ker s svojim znanjem gradijo 
posebne vrednote, ki so zgled vsem nam. 
Prav tako se je zahvalila mentorjem, brez 
katerih tako odličnih rezultatov ne bi bilo, 
in ravnateljem, ki s svojo vizijo in razvoj-
no naravnanostjo podpirajo nadarjene 
učence in dijake. Poudarila je, da je znanje 
zagotovo za vse nas največja naložba. 
Kot ravnateljica sem izjemno ponosna na 
ta dosežek na področju znanja iz geogra-
fije, ki je rezultat trdega dela naše učenke 

Asje Majhen in njene mentorice Marjetke 
Čas. Asji želim še naprej uspešno izobra-
ževalno pot, njeni mentorici pa se v ime-
nu vseh učencev zahvaljujem za dodano 
vrednost in dodatne ure, ki jim jih pok-
lanja. 
Seveda pa sem ponosna tudi na vse druge 
uspešne učence in njihove mentorje, ki re-
zultate nizajo še na drugih področjih. 
V začetku tega šolskega leta smo že tret-
jič potrjevali status Kulturna šola 2017, ki 
ga lahko uveljavljamo do leta 2022. Status 
smo potrdili z državnimi srebrnimi in 
zlatimi odličji v zadnjih štirih letih s šol-
skim bendom ter z lutkovno, gledališko in 
folklorno skupino, s kvalitetno izvedbo ra-
znih projektov in z izdajateljstvom. Poleg 
naziva Kulturna šola smo se uvrstili med 
15 prestižnih šol v Sloveniji na področju 
kulture in prejeli Posebno priznanje Kul-
turne šole 2017 za izjemne dosežke na po-
dročju lutkovne dejavnosti. Na slavnostni 
prireditvi nas je ponovno nagovorila mi-
nistrica, ki je poudarila, da nas kultura 
povezuje, ohranja narod, bistri um in na 
kulturen način krepi medsebojne odnose.
Naša šola že vrsto let daje velik pouda-
rek učenju tujih jezikov in večjezični ko-
munikaciji. Po večletnem inovacijskem 
projektu Uvajanje tujega jezika nemščine 
za razvijanje komunikacijske kompeten-
ce pri učencih, s katerim smo dosegli 4. 
možno raven razvoja – invencijo, sedaj ve-
lik poudarek dajemo tudi mednarodnim 
izmenjavam. V marcu v okviru projekta 
Erasmus+ K2 letos že druga večja skupina 
učencev in učiteljev odhaja na mednaro-
dno izmenjavo v Estonijo, ena učenka pa 
odhaja v Zvezdno mesto, v središče ru-

JV Evropa BIGEO 2017

Kulturna šola

nje. Dokazala je kompleksno geografsko 
znanje, ki je pomemben sestavni del izo-

skih kozmonavtov. Ni kaj, v La-
porju radi potujemo. V zadnjih 
dvanajstih letih je tako v okviru 
različnih projektov v 3. vzgoj-
no-izobraževalnem obdobju šola 
omogočila potovanja v različne 
države Evropske Unije skoraj po-
lovici učencev. 
Učenci skupaj s svojimi mentorji 
nizajo dobre rezultate na najra-
zličnejših tekmovanjih iz znanj. 
Večja skupina naših učencev in 
mentorjev se trudi tudi z razisko-
valnim delom. Ne le, da imamo 
na šoli veliko mladih raziskoval-
cev, ki na leto naredijo tudi do 
deset nalog, pomembno je pred-
vsem dejstvo, da le-te v zadnjih 
letih dosegajo zavidljive rezultate 
tako na regijski kot državni ravni, 
še pomembneje pa je, da mlade 
opolnomočimo za odgovorno in 



Stran 29ŠOLSTVOInformator, marec 2018

zahtevno srednješolsko delo. 
Več kot sto otrok prepeva v treh šolsko
-vrtčevskih zborih, spet drugi igrajo v 
šolskem bendu, se rekreirajo v športnih 
krožkih, se udeležujejo tedenskih poho-
dov po Laporju, ustvarjajo v likovnem 
krožku, skrbijo za šolske živali, se urijo v 
vrtnarjenju ipd.
Ob letošnjem jubileju, 190-letnici šolstva 
v Laporju, bi radi ponovno izdali knjigo o 
zgodovini laporskega šolstva.

Skratka, na šoli je pestro. Vsi, tako učenci 
kot učitelji, lahko svoja močna področja 
strokovno krepijo na najrazličnejše nači-
ne. Smo odprta šola, ki ponuja vsakemu, 
kar mu je drago. In večina zna to odprtost 
in pestrost tudi izkoristiti. Nenazadnje, 
niso nas na Zavodu za šolstvo Sloveni-
je zastonj prepoznali kot odlično šolo, ki 
zna poskrbeti za svoje otroke, ki spodbuja 
ustvarjalnost in radovednost na najrazlič-
nejše načine, saj so nam ravno za podro-

čje inovativnosti in kvalitetnega sodelo-
vanja podelili najvišje državno priznanje 
na področju šolstva, to je priznanje Blaža 
Kumerdeja.
Vesela in ponosna sem, da sem lahko del 
tega laporskega mozaika tudi sama, da s 
svojo energijo omogočam ustvarjalnost 
sodelavcev in uspešnost učencev.

Margareta Voglar, ravnateljica
 OŠ Gustava Šiliha Laporje

DOMOVINA SEM JAZ, SI TI, SMO MI VSI
Na OŠ Minke Namestnik - Sonje vsako 
leto obeležimo praznike in pomembne 
dneve ter se trudimo učencem približati 
kulturo in slovensko zgodovino na njim 
razumljiv in sprejemljiv način. Izvirna in 
zanimiva prireditev prinese med vse pri-
sotne svoje sporočilo in jih spodbudi k 
razmišljanju o domovini in o njenih lju-
deh. 
V mesecu decembru smo se v počastitev 
dneva samostojnosti in enotnosti odpravi-
li na pravljično potepanje po naši domovi-
ni. Prebrali smo 26 pravljic. Na zemljevidu 
Slovenije smo poiskali kraje, v katerih so 
se zgodbe dogajale. Vsako zgodbo smo 
ilustrirali in ilustracije predstavili na 
proslavi ob dnevu samostojnosti in eno-
tnosti. V pravljicah smo spoznali, da je vse 
dosegljivo in uresničljivo, če si le močno 
želimo in se za trudimo. Dokaz za to je 
pravljica Nikina resnica, ki so jo v lanskem 
šolskem letu ustvarili učenci naše šole, in 
to je bila 27. pravljica za 27 let samostoj-
nosti in enotnosti naše domovine.
Prav posebno mesto med pomembnimi 
dnevi ima za našo šolo 8. januar, ko počas-
timo spomin na Pohorski bataljon, saj je 
bila med njimi tudi partizanka Minka Na-
mestnik - Sonja, po kateri naša šola nosi 

ime. Letos je minilo kar 75 let od zadnjega 
boja Pohorskega bataljona. Dva dneva po 
obletnici smo se odpeljali na Osankarico. 
Z učenci smo odšli skozi gozd in Nejc je 
ponosno stopal s slovensko zastavo na čelu 
kolone. Na kraju bitke smo prebrali bese-
dilo na spominski tabli in se pogovorili o 
pomenu partizanskih bitk za svobodo slo-
venskega naroda. Prižgali smo svečo in se 
poklonili vsem, ki so sodelovali v takratni 
borbi proti premočnemu sovražniku.
Včasih se zdi, da so ta leta oddaljena od 
nas, vendar je prav, da ohranjamo spomin 
na dogodke tistega časa.
V februarju je v naši knjižnici spet zazve-
nela slovenska himna, Prešernova Zdra-
vljica, in naznanila začetek proslave v po-
častitev državnega praznika Prešernovega 

dne ali slovenskega kulturnega praznika. 
Učenci so iz pesmi Ide Semenič Kaj je kul-
tura izvedeli, da je kultura vse, kar človek 
goji, ustvarja lepega iz besed, kamna, lesa, 
z barvo, gibi, zvokom in s svojim obnaša-
njem. 
Skupina učencev je svojim sošolcem pok-
lonila uprizoritev moderne oblike Prešer-
nove pesmi Povodni mož, ki jo je napisal 
pesnik Andrej Rozman Roza z naslovom 
Urška. Ob recitiranju, plesu in smehu smo 
ugotovili, da je kultura vedno nekaj lepega 
in da ne pozna meja ne v času ne v prosto-
ru. Prireditev smo zaključili s podelitvijo 
šolskih Prešernovih priznanj za ustvarjal-
nost na kulturnem področju – področju 
glasbene umetnosti. Prejeli so jih člani 
Orffove skupine z mentorico v zahvalo za 
vse užitke, ki nam jih nudijo že vrsto let.
Naši učenci, učenci s posebnimi potreba-
mi, se ob poznavanju lastne domovine, 
njene zgodovine, njenih značilnosti in po-
sebnosti učijo sobivanja, sprejemanja, da-
janja, strpnosti in empatije ter zavedanja, 
da smo domovina jaz, ti, mi vsi. 

Bojana Verčkovnik, 
Darinka Jelić - Bizjak

VREJI JE!
Kot že večletna tradicija kluba narekuje, se 
tudi sedanja ekipa trudi ohranjati pestro-
življenje študentske in dijaške mladine ka-
kor tudi celotne lokalne skupnosti. Sprva 
je treba poudariti, da so že v teku priprave 
na naš največji dogodek, ki se v zadnjih 
letih odvija v prostorih večnamenske hale 
Crouzet. Dan ljubeznije že sedaj težko pri-
čakovanikoncert, kako bo šele 26. maja, 
ko bo glasbeno dogajanje preplavilo Slo-
vensko Bistrico z raznovrstnimi glasbe-
nimi gosti in tako dvignilo utrip mesta. 
Omeniti moramo tudi vse klubske projek-
te, ki se bodo izvedli do tega datuma. Ča-

kajonas na primer delavnica izdelave na-
ravne kozmetike, pletenje, potopisi, turnir 
v pokru, lan party, tekmovanje v uživanju 
pekočih omak, različni športni dogodki, 
raznovrsten spekter delavnic, predavanja 
in še mnogo več. Ti dogodki so namenje-
ni vsem, tako članom kot tudi ostalim. 
Seveda pa so članom ponujene še poseb-
ne ugodnosti, kot so brezplačno tiskanje, 
cenejše karte za kopanje in smučanje ter 
mnogo drugih ugodnosti. Zmeraj smo ve-
seli tudi vaših odzivov na naša dogajanja, 
morda pobude za prihodnost. Ekipa kluba 
študentov je zmeraj vesela vaših sporočil 
prek družbenih omrežij kot tudi obiska v 
naši pisarni v času uradnih ur. Se vidimo v 
klubu. Vreji je!

Foto: Aleš Kolar

Živa Stopar, 
Klub študentov Slovenska Bistrica 
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Reševalna služba Zdravstvenega doma 
Slovenska Bistrica je dobila uradno po-
vabilo za sodelovanje na tekmovanju in 
konferenci s področja nujne medicinske 
pomoči (NMP), imenovanem Medical 
Special Operations Conference (MSOC) 
v New Yorku. Povabilo je plod dobrih re-
zultatov, ki jih nenehno dosegamo na vseh 
tekmovanjih doma in po svetu, kot tudi 
pristnih ter profesionalnih odnosov, ki jih 
gojimo že vrsto let.
Nujna medicinska pomoč v Zdravstvenem 
domu Slovenska Bistrica že vrsto let poteka 
na zavidljivo visoki ravni. Za vzdrževanje 
take ravni je poleg obilice dela potrebno 
tudi nenehno izobraževanje in izpopolnje-
vanje znanja na mnogih učnih delavnicah, 
seminarjih in kongresih. Poudariti je treba 
tudi osebno iniciativo, ki je ključen del pri 
izoblikovanju vsakega posameznika v še 
boljšega profesionalca, kot tudi delavnost, 

vidika, vendar se je kmalu izkazalo – kar 
nas je tudi presenetilo – da so si drugi še 
kako dobro zapomnili nas. In tako je sle-
dilo povabilo Fire Departmenta of New 
York (FDNY) na njihovo vsakoletno tek-
movanje in konferenco v Združene države 
Amerike.
Leta 2015 smo že bili pri njih na obisku. 
Takrat smo si ogledali dispečerski center, 
ki je najsodobnejši na svetu. Zaradi zaple-
tov, ki so sledili po terorističnem napadu 
na dvojčka, so napravili redko izjemo in 
nam omogočili ogled. Ni bilo naključje, da 
je pripomogel k temu sprejem pri komi-
sarju FDNY-ja Danielu Nigru dan poprej, 
ki smo mu izročili spominsko plaketo, in 
se na tak način poklonili spominu na pad-
le »soborce« v terorističnem napadu leta 
2001. Pot nas je vodila na akademijo, kjer 
smo spoznali njihov način usposabljanja, 
ki je zelo podoben vojaškemu. Vse poteka 
na zelo strogo zasnovani in profesionalni 
ravni. Drugi del poti po ZDA nas je vo-
dil na Florido v Flagler County, kjer smo 
dober teden dni delali v reševalni službi, 
delili izkušnje, usvojili nova znanja in pri-
dobili marsikatero izkušnjo za nadaljnjo 
profesionalno pot. 
Izkušnja prek luže nas je zaznamovala, v 
določeni meri spremenila in obogatila naš 
pogled na pristop in delo ter navsezadnje 
pokazala določene pomanjkljivosti in tudi 
prednosti našega sistema. Ameriški sistem 
se ravna po točno določenih protokolih in 
elaboratih, v katerih ni odmika v levo ali 
desno, nujna stanja so striktno katego-
rizirana in pravosodni sistem ne dovo-
ljuje izjem. Pacienti ne prihajajo v stik z 
zdravnikom na domu oziroma na hišnem 
obisku z reševalnim vozilom, prvi stik z 
zdravnikom nenadno oboleli oziroma po-
škodovan doživi šele v bolnišnici. Reševal-
ni prevozi v bolnišnice na razne naročene 
kontrole in preglede so samoplačniški. V 
nasprotju s tem se naš zdravstveni sistem 
zdi pacientu prijazen in mu nudi veliko 
več, pa vendar nismo vedno zadovoljni. 
MSOC v New Yorku je letos potekal že 
šestič. Po nam dostopnih informacijah 
Evropo zastopata ekipi iz Poljske in Slo-

venije. Sodelujeta še Kanada in Avstralija, 
za ostala prosta mesta pa se potegujejo 
ekipe iz Združenih držav Amerike. Tek-
movanje bo potekalo v realno prikazanih 
večplastnih scenarijih, ki jim bodo sledili 
učne delavnice in kongres. Seveda se bodo 
predstavili tudi vse novosti na področju 
NMP, uporaba novih pripomočkov, iz-
sledki študij in različni pristopi. Istočasno 
nam bo na voljo simulacijski center aka-
demije FDNY, ki velja za najsodobnejši 
center za izobraževanje na svetu. Takšne 
simulacije realnih nesreč pri našem delu 
nujno potrebujemo, vendar jih v našem 
prostoru in širše ni na voljo. Tovrstno tek-
movanje spada v najvišji rang tekmovanj 
iz nujne medicinske pomoči na svetu, zato 
za nas predstavlja velik izziv, ki ga hočemo 
izkoristiti za pridobitev izkušenj in tako 
razširiti svoj diapazon znanj.
V sklopu vseh prireditev MSOC-a, ki po-
tekajo v New Yorku, je trenutek namenjen 
tudi izmenjavi challenge coinov  oziroma 
spominskih kovancev. Ob že omenjenem 
preteklem obisku v ZDA smo od vodstva 
FDNY-ja in Flagler Countya prejeli spo-
minske kovance. Odločitev je padla! Kot 
prva reševalna služba v Sloveniji bomo 
oblikovali osnutek spominskega kovanca 
in ga poslali v izdelavo.
Delovni čas nujne medicinske pomoči je 
24 ur na dan. Smo v službi ljudi, sočlo-
veka, ki od nas pričakuje vedno prijazen, 
strokoven, empatičen, etičen in zanesljiv 
odnos. V reševalni službi se zavedamo, da 
smo na eni strani prvi, ki pridemo neko-
mu na pomoč, in navsezadnje včasih tudi 
zadnji, ki ga posameznik vidi. Zavedamo 
se, da delo ni lahko. Zanj smo se odločili 
in na nas samih je, da se znamo v težkih si-
tuacijah nanj prilagoditi, odmisliti stres in 
opraviti profesionalno delo. Težke situaci-
je na terenu nas včasih zaznamujejo, vsak 
po svoje se z njimi spopadamo in oprede-
ljujemo. Treba je biti hiter in temeljit, saj 
lahko že naslednjo minuto odidemo na 
drugo intervencijo, ki bo od nas zahteva-
la ponovno stoodstotno koncentracijo in 
izvedbo. 
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica 
se zavzemamo za to, da bi bil vsak pacient 
kakovostno, enakovredno in strokovno 
pregledan. Ista znanja in izkušnje men-
torji in ostali zaposleni predajamo na pri-
pravnike in jim skušamo vcepiti vredno-
te in integriteto, ki jo zdravstveni delavci 
potrebujemo. Vsak pacient mora to obču-
titi, biti dojemljiv in na koncu vsega tudi 
toleranten.

Tadej Lunder 

pripadnost 
timu in za-
vodu, kate-
rega del je 
vsak izmed 
nas. Vodstvo 
Zdravstve-
nega doma 
S l o v e n s k a 
Bistrica je v 
preteklosti 
vedno ime-
lo posluh in 

BISTRIŠKI REŠEVALCI 
V NEW YORKU

nas spodbujalo pri novih izzivih, ki smo 
si jih zadali. Zaposleni v reševalni službi 
se poleg vseh predpisanih seminarjev ude-
ležujemo tekmovanj ekip NMP na Rogli, 
kjer poteka tekmovanje na državni ravni, 
in tudi na Češkem, na katerem sodelujejo 
ekipe z vsega sveta. V zadnjih dveh letih 
smo na Češkem tekmovali v konkurenci 
paramedic (ekipe brez zdravnika) in do-
segli dober rezultat, glede na to, da smo 
bili edina ekipa iz Slovenije v konkurenci, 
ki dela v sistemu z zdravnikom. Za nami 
so zaostala mnoga zveneča imena ekip 
iz prekooceanskega dela sveta. V tistem 
času na te stvari nismo gledali s takšnega 
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ROMIHOVA PRIZNANJA
OB KULTURNEM PRAZNIKU  

Na slavnostni akademiji ob slovenskem 
kulturnem prazniku v Viteški dvorani Bi-
striškega gradu v Slovenski Bistrici so 5. 
februarja podelili Romihoviha priznanja 
za dosežke na področju ljubiteljske kul-
ture v občinah Makole, Poljčane in Slo-

venska Bistrica za leto 2017. Plaketo Šte-
fana Romiha z listino za življensko delo 
je prejel Marijan Dreo, dolgoletni vodja 
Tamburašev Kavkler, sekcije KUD-a Jan-
ka Živka Poljčane. Marijan Dreo je z brati 
in bratranci Kavkler iz Hošnice in z Vrhol 
pri Laporju začel sodelovati pred 20 leti. 
Naučil jih je domala vsega, kar znajo na 
tamburaških glasbilih. Kmalu so glasbi 
dodali tudi svoje glasove in osvajali oder 
za odrom. Tamburaši Kavkler nastopajo 
širom Slovenije in tudi v tujini, dosegli so 
veliko uspehov. Sicer pa se je Marijan Dreo 
že v študentskih letih zaljubil v folkloro in 
ples, bil je tudi član KUD-a Študent Mari-
bor. Leta 1978, ko so v Poljčanah ustanovi-
li folklorno sekcijo, je svoje plesno znanje 

prenašal tudi na soplesalce. 20 let pozneje, 
ko se je folklorna skupina uradno odcepi-
la od matičnega društva in se registrirala 
kot Folklorno društvo Košuta, je Marijan 
Dreo ostal pri KUD-u Janka Živka Poljča-
ne in folkloro zamenjal za tamburaše. 
Priznanje Štefana Romiha za leto 2017 
so prejeli: Moški pevski zbor Tinje KUD
-a Otona Župančiča, Vida Mlinar (KUD 
Janka Živka Poljčane), Barbara Rober (FD 
Košuta Poljčane) in Milena Trojner (DPD 
Svoboda Pragersko). 
Slavnostni govornik je bil dr. Ivan Žagar, 
župan Občine Slovenska Bistrica, prizna-
nja sta nagrajencem vročila Jože Štunf, 
predsednik Odbora za priznanja Štefana 
Romiha, in Blaž Gregorič, predsednik 
ZKD občin Slovenska Bistrica, Poljčane in 
Slovenska Bistrica. V kulturnem progra-
mu sta nastopila Oktet Planika in dramska 
skupina KUD-a Šmartno na Pohorju.

ZGODBA O VRELNI VEHI  
Leto 2018 je evropsko leto kulturne de-
diščine. Leto slovesnosti je dobra prilož-
nost za vzbuditev zanimanja za kulturno 
dediščino v širši javnosti in za spodbuja-
nje ljudi k proučevanju bogate kulturne 
raznolikosti. V počastitev evropskega leta 
kulturne dediščine se letos po vsej Evropi 
odvijajo različni projekti in dogodki.
S projektom Od tradicionalne do sodobne 
umetnosti – Zgodba o vrelni vehi se letoš-
njemu evropskemu kulturnemu dogajanju 
pridružujemo tudi v Slovenski Bistrici. 
V okviru IV. mednarodnega trienala ke-
ramike Unicum 2018 že četrtič zapored 
pripravljamo spremljevalno razstavo ke-
ramike v Grasslovem stolpu, ki bo pote-
kala od 18. maja do 30. septembra 2018. 
Za osrednjo temo letošnje razstave smo 
izbrali vrelno veho. Keramična vrelna 
veha je pozabljeni izdelek lončarske tradi-
cije, čeprav je bila nepogrešljivi del opre-

me vsakega kletarja in okras njegovega 
soda. Namesti se na odprtino soda in pre-
prečuje vdor kisika v vinski sod ter omo-
goči odvajanje ogljikovega dioksida med 
alkoholno fermentacijo. Izročilo pravi, da 
je mošt začel vreti in se spreminjati v vino, 
ko je klet prek vrelnih veh »zapela«. Ko pa 
se je klet »pogreznila v tišino«, je Martin 
slavil novo vino.
Prijave na razpis so zaključene, izbor del 
bo opravila strokovna žirija. Že sedaj va-
bljeni na slavnostno odprtje razstave v 
Grasslov stolp 18. maja 2018 ob 17. uri. 
Prav tako lepo vabljeni 20. maja 2018, ob 
mednarodnem festivalu keramike, na dan 
odprtih vrat Centra domače in umetno-
stne obrti, voden ogled po razstavi Zgodba 
o vrelni vehi in ogled mednarodne razsta-
ve vinskih čaš Zelina 18 v Grasslov stolp.

Anja Zamuda

Foto: Aleš Kolar

KJE SO TISTI LEPI, STARI, ZLATI ČASI   
Pri organizaciji sta pomagala območna iz-
postava Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti Slovenska Bistrica in Medobčinska 
turistična zveza Slovenska Bistrica. 
Ložniške Ufarce so čarobnost skoraj že 
pozabljenih starih časov, a ponovno doži-
vetih, strnile v prvi knjigi Prid'te pomagat, 
ki je izšla leta 2014. Njihovo delo se je na-
daljevalo z novimi etnološkimi večeri, ki 
sta jih avtorici Martina Lešnik in Marijana 
Jereb povezali v drugi knjigi Kje so tisti 
lepi, stari, zlati časi.

T. A.

Ložniške Ufarce TD Zgornja 
Ložnica so 17. februarja izvedle 
deseti etnološki večer. Jubilejno 
prireditev v večnamenski dvorani 
na Zgornji Ložnici so popestrili s 
srečanjem etnoloških skupin se-
verovzhodne Slovenije in predsta-
vitvijo knjige z naslovom Kje so 
tisti lepi, stari, zlati časi. Nastopile 
so skupine iz Žalca, Benedikta, 
Podlehnika, Polenšaka, Ložnice 
pri Makolah in z Zgornje Ložnice. 

Foto: Aleš Kolar
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OLIMPIJSKI PRVAKI PRI MINISTRICI

Člani B iz gasilske tekmovalne enote PGD 
Šmartno na Pohorju so se ob koncu pre-
teklega leta odzvali prijaznemu povabilu 
ministrice za obrambo, Andreje Katič, in 
jo obiskali na ministrstvu za obrambo v 
Ljubljani. Ministrica je želela štirikratnim 
olimpijskim prvakom, ki so prestižni na-
slov osvojili na olimpijadah leta 2001 v 
Kuopiu na Finskem, leta 2004 v Varaždi-
nu na Hrvaškem, leta 2009 v Ostravi na 
Češkem, leta 2017 v Beljaku v Avstriji, 
leta 2013 pa so v francoskem Mulhousu 
osvojili 3. mesto, čestitati za uspehe, ki 
so jih osvojili, in se zahvaliti za uspešno 
zastopanje svoje države na mednarodnih 
tekmovanjih. Šmarčani so letošnje leto 
zmagovali tudi na domačih tleh, kjer so v 
pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slo-

jeli bogate praktične nagrade. Člani b v 
bolj ali manj enaki zasedbi tekmujejo že 
od leta 1997, ko so se udeležili svoje prve 
olimpijade na Danskem, kjer so osvojili 
5. mesto. Pripravljajo se že na prihodnje 
tekme; še posebej se veselijo naslednje ga-
silske olimpijade, ki bo leta 2021 potekala 
na domačih, slovenskih tleh.

Anton Špes

Na Zgornji Ložnici so 12. januarja obele-
žili 44. krajevni praznik. Za svoj praznik 
so izbrali 4. januar; na ta dan leta 1834 
se je rodil dr. Josip Vošnjak, ki je poko-
pan na ložniškem pokopališču. Osrednji 
govornik na slovesnosti v telovadnici po-
družnične osnovne šole je bil predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Zgornja Ložni-
ca Ivan Kumaver. Med drugim je omenil, 
da je za nadaljnji ravzoj kraja zelo po-
membno, da so lani odprli prizidek vrtca, 
vrtec sedaj obiskuje že okoli 70 otrok. Na 
Zgornji Ložnici so tudi veseli, da bo njiho-

Foto: Aleš Kolar

44. KRAJEVNI PRAZNIK 
NA ZGORNJI LOŽNICI  

va osnovna šola z novim šolskim le-
tom 2018/2019 postala popolna de-
vetletka. Za uresničitev dolgoletne 
želje se je Kumaver posebej zahvalil 
vodji podružnice, Primožu Rajhu, 
in ravnateljici OŠ Pohorskega odre-
da Slovenska Bistrica, Tatjani Pufič. 
Zbrane je nagovoril tudi župan Ob-
čine Slovenska Bistrica Ivan Žagar, v 
kulturnem programu pa so nastopili 
člani in članice sekcij KUD Lojzeta 
Avžnerja Zgornja Ložnica (dramska, 
folklorna in moška komorna skupi-

na), Ložniški veterani in otroci vrtca ter 
učenci POŠ Zgornja Ložnica. 

Tomaž Ajd 

veniji od šestih 
tekem prepričlji-
vo zmagali kar na 
petih, kar jim je z 
močno predno-
stjo prineslo zma-
go v skupnem se-
števku lige. Prav 
tako so zmagali 
na mednaro-
dnem tekmova-
nju v okviru Bo-
gatajevih dnevov 
zaščite in reševa-
nja 2017 v Murski 
Soboti, kjer so za 
osvojene najvišje 
stopničke pre-
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Pravljični dopoldan v pionirski knjižnici                                                  Darja Kolar

Načrtovanje časa in dela                                                                    Tanja Jakolič

Možganska telovadba                                                                                        M. P.

V sklopu svojih predavanj je Zlatka Dreo 
predstavila, kako pomembna je organi-
zacija časa za doseganje ciljev. Čas neu-
smiljeno teče in ga ni moč ustaviti. Vsak 
ga ima toliko na razpolago, kolikor ga je 
določeno. Zato je izjemnega pomena or-
ganizacija časa. Kako bomo izrabili čas 
pa je odvisno od naših organizacijskih 

sposobnosti. Dela se lahko delijo na tis-
ta, ki jih moramo opravljati vsak dan, na 
rutinska, nujna, pomembna ali pa so nam 
nov izziv. Vsak človek ima v svojem živ-
ljenju več vlog v smislu vodje, mentorja, 
starša, partnerja, otroka in drugo. Če si 
čas pravilno porazdelimo glede na nujnost 
ali zahtevnost del na eni strani in si jasno 

V novembru sta nam v Pionirski knjižnici popestrila dopoldan 
pravljičar Stane Ivanov in njegova hči Katja. Otrokom iz vrtca 
Blažeta in Nežice Slovenska Bistrica je avtor interpretiral svojo 
pravljico Bilko pomaga čebelici Eli. Ob zaključku srečanja so se 
mnogi otroci razigrali na glasbilih, ki so dala čudovito spremlja-
vo petju pesmice o škratu Bilku in še nekaterim drugim otroš-
kim ljudskim pesmicam. Literarni dogodek smo v Knjižnici Jo-
sipa Vošnjaka otrokom priredili ob tradicionalnem slovenskem 
zajtrku, zato jih je ob zaključku čakala skromna pogostitevs 
koščki ajdovega kruha in s sladkimi medenkami čebelarjev iz 
Slovenske Bistrice.

V knjižnicah Makole in Poljčane smo v 
novembru telovadili. Telovadili z možga-
ni.Predavateljica Sonja Plaznik nas je v 
dobri uri popeljala skozi človeške mož-
gane – predstavila nam je njihov razvoj, 
zgradbo, delovanje in uporabo. Po kratki 

uvodni teoriji nam je dodobra razmigala 
možgane z vajami, ob katerih smo spozna-
li, kako pomembno je uriti jih in ne dovo-
liti, da »zaspijo«. Tudi za možgane namreč 
velja izrek Vaja dela mojstra, hkrati pa s 
takimi vajami krepimo organ, ki nas dela 

postavimo cilje oziroma vizijo na drugi 
strani, smo posledično manj v stresu in 
smo uspešnejši. 
»Milijon načinov je, kako zapraviti 
dan, toda niti enega načina ni, kako ga 
dobiti nazaj.« Tom DeMarco

drugačne od živali. Možgansko kondici-
jo moramo nenehno vzdrževati, največ-
ja nevarnost, ki preti možganom, pa je 
dolgčas.

UTRINKI IZ KNJIŽNICE      

Kako do boljših fotografij                                                                                      M. P.
Predavatelj, mariborski fotograf Marjan 
Laznik, se je s fotografijo začel ukvarjati 
že leta 1982. Je dobitnik različnih foto-
grafskih nagrad in mojster na področju 
fotografije, ki svoje fotografije priložnos-
tno objavlja tudi v različnih revijah in 
časopisih. 

Tokratno predavanje je bilo pravzaprav 
kratek, strnjen fotografski tečaj, namenjen 
predvsem lastnikom kompaktnih kamer 
ali mobilnikov s fotoaparati. Udeležen-
ci so se naučili osnovnih pravil kompo-
zicije, vloge svetlobe pri fotografiranju, 
predavatelj je udeležence podučil tudi o 

nastavitvah njihovih kamer in telefonov 
ter razkril marsikatero skrivnost, ki foto-
grafu pri fotografiranju pomagain izbol-
jša njegove fotografije ne glede na to, ali 
fotografira z vrhunskim fotoaparatom ali 
s fotoaparatom na mobilnem telefonu.

Najbolj ponosen na ženo in sinova                                                              Tanja Jakolič
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic smo v soboto, 25. novembra, 
na osrednji prireditvi gostili Borisa Cavazzo.Večer praznovanja sta 
s šansonom začela Sonja Lovrenčič in Marko Zaletelj, ki sta tudi 
pozneje z glasbo razvajala naše čute. Z uvodnim  nagovorom je di-
rektorica knjižnice, Patricija Breznikar, opozorila na pomembno 
vlogo splošnih knjižnic in poudarila slogan praznovanja,Gostija v 
deželi branja: »Tako je praznovalo 58 splošnih knjižnic po Sloveniji, 
od katerih je vsaka organizirana v razvejano mrežo enot, ki delujejo 
na 271 lokacijah. K temu dodajmo še 13 bibliobusov, ki skupaj obi-
skujejo kar 720 postajališč. V letu 2016 je knjižnice obiskalo več kot 
10 milijonov obiskovalcev, ki so si izposodili skoraj 26 milijonov 
enot knjižničnega gradiva. Splošne knjižnice smo nenadomestlji-
vo kulturno in izobraževalno središče, ki izrazito vpliva na širje-
nje bralne kulture. Seveda pa ob tem ponujamo še pisano mavrico 
drugih storitev.« Napovedala je težko pričakovanega gosta, Borisa 
Cavazzo. Pogovor z njim je vodila Mojca Plaznik Plavec. 
Skozi pogovor smo spoznali Borisovo življenje od otroštva do da-

nes. Pogosto mu življenje ni prizanašalo. Boris Cavazza ljubi 
teater, v katerega je zakorakal zgolj po naključju. Prav posebej 
pa je ponosen na svojo ženo in sinova. Je sproščen in humo-
ren sogovornik, ki nas je med pogovorom pogosto nasmejal.

Foto: Foto Brbre
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Zdravljenje s konopljo                                                                           Tanja Jakolič
Jaka Bitenc je spodbudil izjemno zanimanje in dnevna čitalnica 
je bila premajhna za vse, ki so želeli izvedeti več o zdravljenju 
s konopljo. V Društvu SKSK širijo zavest o konoplji, o njenih 
zdravilnih učinkovinah, govorijo o celostnem zdravljenju, tudi s 
pomočjo spremenjene prehrane. Poudarjenista bili pomembnost 
te rastline pri samozdravljenju in njena vsestranska uporabnost 

Zaključek bralne značke s pravljičnim večerom za odrasle            Janja Pepelnak
Lani se je iztekla še ena sezona bralne značke za odrasle, ki jepo-
tekala pod sloganom Potepanja. Glede na odziv sodelujočih lah-
ko sklepamo, da je bila izbrana tema nadvse privlačna za bralce. 
Bralno značko za odrasle je namreč uspešno zaključilo sedemde-
set bralcev, ki so za sodelovanje prejeli simbolično darilo. Da pa 
to ni bil le običajen zaključek bralne značke, smo ga že tretje leto 
zapored združili s pravljičnim večerom za odrasle, na katerem 
se predstavijo knjižničarji pravljičarji iz drugih knjižnic in naši 
knjižničarki. Pripovedovali so Liljana Klemenčič iz Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj, Vesna Radovanovič iz Pokrajinske in študij-

Predavanje doc. dr. Aleša Mavra Trije proti dvema in dva proti trem: zgodovina 
delitev v krščanstvu pred reformacijo                                             Janja Pepelnak
Decembra smo v sodelovanju z Zgodovinskim društvom dr. 
Jožeta Koropca Slovenska Bistrica izpeljali predavanje doc. dr. 
Aleša Mavra. V uvodu je Primož Rajh pozdravil poslušalce in 
predstavil predavatelja, ki je skozi predavanje nazorno predsta-
vil zgodovino delitev krščanstva pred reformacijo. Aleš Maver je 

Medgeneracijsko srečanje v makolski knjižnici                      Mojca Plaznik Plavec
Očitno je, da je Knjižnica Makole v svojem 
prostoru postala nekaj več kot samo izposoje-
vališče knjig. Knjižnica v kraju živi, resnično 
se prelevi v dnevno sobo kraja ob sredah po-
poldne, ko se v njej srečajo članice študijskega 
krožka, katerega najmlajša članica šteje 7 let, 
najstarejša pa preko 80. Postala je prostor za 
srečanja vseh vrst. Tokratno je bilo res nekaj 
posebnega.
V decembru so v knjižnici članice KORK 
Makole priredile sprejem prvošolcev v mlade 
člane Rdečega križa, prisostvovali sta mu tudi 

ravnateljica OŠ Anice Černejeve Makole 
in direktorica Ljudske univerze Slovenska 
Bistrica Brigita Kruder. Ob tej priložnos-
ti sta Anita Koren, ki skrbi za podmladek 
Rdečega križa na šoli, in Sonja Plaznik, 
predsednica KORK Makole, otrokom 
spregovorili nekaj besed o organizaciji in o 
prostovoljstvu ter dobrodelnosti. V pred-
božični pravljični čas jih je s pravljico o 
zaljubljenem palčku popeljala pravljičarka 
Mojca Plaznik Plavec, otroci pa so bili tudi 
obdarovani. 

ske knjižnice Murska Sobota, Marko Bezenšek iz Splošne knjižnice 
Slovenske Konjice, Agica Kovše iz Mariborske knjižnice ter doma-
či pravljičarki Darja Plavčak in Mojca Plaznik Plavec. Za glasbeno 

Predavanje dr. Iztoka Ostana Prehranska prva pomoč                     Tanja Jakolič
V osrednji knjižnici smo 
januarja gostili dr. Iztoka 
Ostana. Problematiko pre-
hrane in zdravega načina 
življenja je dr. Ostan začel 
proučevati zato, ker je že 
zelo mlad zbolel tudi sam. 
Ker je znanstvenik, se je 
tudi tega raziskovanjalotil-
študijsko – v strokovni lite-
raturi je iskal informacije o 
preverjeno neškodljivih in 

učinkovitih sredstvih in jih sam preizkušal. 
Spremenil je prehrano na osnovi znanih smernic zdravega pre-
hranjevanja, dodal sprehode v naravo in povečal količino popite 
vode. Z raziskovanjem je ugotovil, da je najboljša voda tista, ki je 
antioksidanska. Dr. Ostan priporoča mineralni prašek za pridobi-
vanje žive vode. Mineralni prašek deluje izjemno hitro in njegovi 
učinki so vidni takoj. Pozneje je ugotovil, da je nujno potrebno k 
prehrani dodati beljakovine, ki so pomembna sestavina celic in so 
zahtevne, kar se tiče presnove. Zaradi tega priporoča prehransko 
dopolnilo tipa OKA. Nazadnje je v prehrano dodal bioprobioti-
ke EM. Na osnovi svoje dolgoletne izkušnje priporoča trimesečni 
program za starejše in oslabele.

v prehrani in industriji. Vendar se vsak posameznik odloča sam o 
tem, kako bo potekalo njegovo zdravljenje, ko pridobi potrebne in-
formacije. Predavatelj nam je predstavil različne življenjske zgodbe 
ljudi, njihove izkušnje ter pri čem lahko konoplja pomaga ali pa 
bolezni celo pozdravi.

slovenski politični analitik, publicist, prevajalec in profesor. Je do-
cent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski 
fakulteti v Mariboru ter profesor latinščine in teologije pri Katedri 
za zgodovino Cerkve in patrologijo na Teološki fakulteti.

Čarobni svet knjig velikank                                                             Mojca Plaznik Plavec
V Oplotnici in v Makolah je Knjižnica Josipa Vošnjaka Sloven-
ska Bistrica popeljala otroke v čarobni svet. Kako? Pripeljali smo 
čarovnika Sama Sebastijana, ki je otrokom s pomočjo drobnih 
čarovnij, pri katerih so mu seveda pomagali, pričaral smeh na 

obrazke, popeljal jih je v domišljijski svet pravljic, ki jih je pred-
stavil skozi zabavne interaktivne čarovnije in zgodbice, zaupal pa 
jim je tudi, kakšna je bila njegova prva knjiga. Za čarobno vzdušje 
je poskrbela tudi narava, saj je radodarno sipala sneg v hladen dan.

popestritev je poskr-
bela vokalna skupina 
Vivere iz Slovenske 
Bistrice.
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS        

Razstavljamo za vas

V decembru so bile v osrednji knjižnici 
v Slovenski Bistrici na ogled tri razstave. 
Delček iz bogate zbirke svojih fotografij je 
predstavljal Milan Sternad iz Makol. Na 
ogled so bile pozabljene in izredno redke 
stare fotografije ter sodobne fotografove 
umetnije.
Zimski čas je kot nalašč za razstavo zelišč 
in zdravilnih pripravkov iz medu, propoli-
sa, žganja ter zelišč, ki jih je predstavljal ze-
liščar Božo Žerjav, član Društva zeliščar-
jev Hermelika, ki se dodatno izobražuje 
tudi na področju apiterapije.V vitrinah so 
bili na ogled tudi čudoviti izdelki izpod 
rok umetnice Violete Prungl iz stekla.
V prostorih osrednje knjižnice sta bili v 
januarju je na ogled dve razstavi. Razstava 
unikatnih izdelkov domače umetnice Ur-
ške Smole in fotografska razstava fotogra-
fij Marjana Laznika.
Urška Smole se predstavi: Že od malih 
nog me spremlja veselje do ustvarjanja. 
Ukvarjala sem se že z različnimi tehnika-
mi, vendar sem izbrala kvačko kot pred-
met izražanja moje domišljije, kreativnosti 
in ustvarjalnega navdiha. Vsak moj kvač-
kani izdelek je zaključena celota. Prav vsak 
ima svojo zgodbo. 

O bontonu, darilih in praznovanju              Darja Kolar
V decembru smo prisluhnili predavanju 
Zlatke Dreo, katerega tema je bila ravno 
pravšnja in primerna pravljičnemu de-
cembru, ko razmišljamo, kako z izbranimi 
darili razveseliti naše bližnje in pričarati 
nepozabno božično večerjo. Pomembno 
je, da v današnjem potrošniško usmerje-
nem svetu vemo, kaj, kdaj in kako poda-
riti, seveda pa moramo vedeti tudi, kako 

darilo sprejeti, če smo obdarovani mi.Vsak 
med nami je darila vesel, zato se moramo 
zavedati, da je obdarovanje velikega pome-
na, in moramo upoštevati, da je darilo, ki 
ga nekomu podarjamo, osebno. Predavate-
ljica je opozorila tudi na nenehno potrebo 
po upoštevanju novih trendov. Za preje-
to darilo se vedno takoj zahvalimo in ga 
odpremo. 

Posebne ženske na področju nekdanje skupne 
države                                                    Janja Pepelnak
Društvo Jasa je v sodelovanju s Srednjo 
šolo Slovenska Bistrica 11. januarja 
predstavilo del svojega projekta oziro-
ma izsledke delavnice, ki je potekala v 
okviru evropskega projekta EnFem. V 
projektu so sodelovale ženske različnih 
starosti in narodnosti, živeče v Sloveniji. 
V časopisni čitalnici knjižnice so si obi-
skovalci lahko že v zgodnjih popoldan-
skih urah ogledali projekcijo, ki je nas-

tala kot rezultat delavnice, pozneje pa so 
lahko prisluhnili besedam Mateje Jamnik, 
ki je skupaj z Anejem Samom gonilna sila 
Društva Jasa. Predstavljenih je bilo 15 
uspešnih žensk s področja nekdanje Jugo-
slavije. Slišali smo marsikaj novega o teh 
ženskah, o umetnicah in dobrotnicah, ki 
jih mnogo premalo cenimo in premalo 
poznamo njihovo življenjsko pot in delo.

S potopisnega predavanja Nemogoče je le beseda 
– Marathon des Sables                          Janja Pepelnak
V februarju smo prisluh-
nili izjemnemu ultrama-
ratoncu Robertu Kereži, 
ki je predstavil svoj zad-
nji maratonski podvig. V 
decembru se je namreč 
udeležilenega izmed naj-
zahtevnejših maratonov 
na svetu, Marathon des 
Sables, ki je tokrat potekal 

kg, pa vendar čim lažji je 
nahrbtnik, bolje za tekača. 
Maraton poteka en teden 
in vse potrebno za preži-
vetje si morajo tekmovalci 
priskrbeti sami, vsak dan 
dobijo le šest litrov vode. 
Pot je potekala po peščeni 
in delno kamniti puščavi, 
treba je bilo premagova-

Do 17. marca sta na ogled dve razstavi. 
Razstava čipk Klekljarskega društva Mar-
jetica Cerkno in slikarska razstava del Jo-
žefa Dolenca.
V Klekljarskem društvu Marjetica 
Cerkno se združujejo ljubiteljske kleklja-

v perujski puščavi Nazca. Maratona se je 
udeležilo malo manj kot 500 tekačev s cele-
ga sveta, med njimi tudi okoli 80 žensk.Te-
kači so morali v ekstremnih pogojih prete-
či skoraj 260 km v šestih etapah. In Robert 
Kereži je bil edini Slovenec na maratonu.
Uspelo mu je priteči na cilj. Skozi fantastič-
no projekcijo in nazorno predstavitev smo 
podoživeli ta izjemni podvig. 
Pravi izziv predstavlja v nahrbtnik stlači-
ti vse potrebno, saj je teža omejena na 15 

ti peščene sipine, veliko vročino, pesek, 
vendar so kljub vsemu tekmovalci uživali 
v različnih obrazih puščave, ki se je zlila z 
oceanom, kar je predstavljalo najlepši del 
preizkušnje. Maraton je končalo 222 tek-
movalcev; Robert Kereži na 93. mestu s ča-
som 42 ur in 25 minut. Kereži pravi, da ko 
dosežeš cilj, so vsi žulji, odrgnine, otekline, 
ekstremni vremenski pogoji pozabljeni, saj 
si dobil tekmo s samim seboj. Zmagal si! 

rice idrijske čipke iz Cerknega in širšega 
Cerkljanskega. Poleg klekljarskih užitkov 
jih povezuje tudi vedoželjnost, veselje do 
tovrstne ustvarjalnosti in seveda priprav-
ljenost, da svoje dosežke tudi postavijo na 
ogled.
V prvem nadstropju osrednje knjižnice so 
na ogled dela Jožefa Dolenca. Njegovo li-
kovno ustvarjanje sega daleč nazaj v osnov-
nošolska in mladostniška leta. Njegova dela 
največkrat najdemo v tehnikah olja na plat-
nu, akrila ali pastela. Udeležuje se raznih 

likovnih kolonij, sodeluje na skupinskih 
razstavah in razstavlja tudi kot samostojni 
ljubiteljski umetnik. Aktivno sodeluje v li-
kovnem društvu DPD Svoboda Pragersko.

Marjan Laznik se s fotografijo ukvarja že 
vrsto let in sicer od leta 1982. Ob portret-
ni motiviki se najraje posveča motivom 
iz narave, v barvni ali črno-beli tehniki, 
kjer zmeraj najde nove navdihe. Njegova 
novejša dela so portreti, na likovnih ali 
kiparskih kolonijah upodablja udeležence 
med njihovim delom, počitkom, pogovo-
rom, bodisi v naključnih trenutkih bodisi 
v pripravljenih pozah.

Foto: Foto Brbre



Stran 36 ŠPORT Informator, marec 2018

OBVESTILO O CEPLJENJU PSOV PROTI STEKLINI
Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica je 
v preteklih letih vsako leto meseca marca 
izvajala cepljenje psov proti steklini na te-
renu po vaseh. V zadnjih letih se je cep-
ljenje razporedilo skozi vse leto. Marca je 
cepljenih podobno število psov kot v osta-
lih mesecih. Psi, ki so cepljeni v pravilnih 
intervalih, se po treh zaporednih ceplje-
njih v razmaku 12 mesecev cepijo 
vsaka tri leta. Iz teh razlogov je 
vedno manj psov, ki se jih cepi na 
cepilnih mestih po vaseh.

V LETU 2018 
NE BO VEČ 

CEPLJENJA NA 
TERENU PO VASEH
Še zmeraj velja, da morajo biti psi 
cepljeni proti steklini tri leta za-
pored v razmaku največ 12 me-
secev in nato vsaka tri leta. Če 
se cepljenja ne izvajajo v rokih, 
navedenih v potnem listu, se cep-
ljenje po prekinitvi šteje kot prvo 
cepljenje, kar pomeni, da mora 
biti pes spet cepljen tri leta zapo-
red in nato vsaka tri leta. 
V potnem listu vsakega psa je 
naveden datum naslednjega ob-
veznega cepljenja psa proti stek-

SAŠA BABŠEK IN NINO CELEC 
ŠPORTNIKA LETA 2017 

V telovadnici 2. osnovne šole Slovenska 
Bistrica so  26. januarja slovesno razgla-
sili najboljše športnike občine Slovenska 
Bistrica za leto 2017. Na že 35. priredi-
tvi, ki jo je Športna zveza Občine Slo-
venska Bistrica letos prvič organizirala v 
sodelovanju z Javnim zavodom za KTV 
in informiranje Slovenska Bistrica, so 
v različnih kategorijah skupaj podelili 

trtič zapored postala najboljša športnica v 
občini, je lani nastopila na mnogih repre-
zentančnih tekmovanjih v troskoku. Na 
evropskem ekipnem prvenstvu v Tel Av-
ivu je osvojila 9. mesto, 17. je bila na letni 
univerzijadi na Tajvanu. Na balkanskem 
prvenstvu na prostem v Novem Pazarju 
je za las ostala brez odličja in tekmovanje 
končala na 4. mestu. Na zimskem prven-

stvu Balkana v Beogradu je zasedla 7. 
mesto. Postala je dvakratna vice prvaki-
nja Slovenije za članice v troskoku, tako 
v dvorani kot tudi na prostem. Nino Ce-
lec ni skrival zadovoljstva, saj so ga prvič 
izbrali za najboljšega športnika. Državni 
dvoranski članski prvak v skoku v dalji-
no in prejemnik športne štipendije Mladi 
upi je lani svoj osebni rekord popravil na 
751 centimetrov. Tekmoval je tudi na eki-
pnem članskem prvenstvu v Tel Avivu, 
kjer je osvojil 7. mesto. Na balkanskem 
dvoranskem prvenstvu za člane v Beo-
gradu je zasedel 9. mesto, na mednaro-
dnem mitingu v Velenju pa je bil šesti. 
Priznanje za ekipo leta v individualnih 
športih so podelili Judu klub Impol, ki je 
na državnem ekipnem prvenstvu osvojil 
tretje mesto, kolektiv leta je Atletsko dru-
štvo Slovenska Bistrica, za katerim je ena 
izmed najbolj uspešnih sezon v zgodovi-
ni. Prireditev Športnik leta 2017 so pope-
strili z glasbenim programom, v katerem 
so nastopili učenci Glasbene šole Sloven-
ska Bistrica in 2. OŠ Slovenska Bistrica 
ter dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica. 

Tomaž Ajd 

Foto: Aleš Kolar

157 priznanj. Slavnostni 
govornik je bil Bojan 
Fajs, predsednik Športne 
zveze Slovenska Bistrica, 
med gosti prireditve je 
bil tudi Bogdan Gabro-
vec, predsednik Olimpij-
skega komiteja Slovenije 
– Združenja športnih 
zvez. Najprestižnejše 
priznanje sta prejela čla-
na Atletskega društva 
Slovenska Bistrica, Saša 
Babšek in Nino Celec. 
Saša Babšek, ki je že če-

lini, do katerega je imetnik psa dolžan 
zagotoviti cepljenje psa. Mladi psi morajo 
biti cepljeni proti steklini najpozneje do 
dopolnjenega 3. meseca starosti. Lastni-
ke tistih psov, ki so bili v preteklih letih 
že cepljeni, bomo o predvidenem datumu 
obveznega cepljenja obvestili po pošti.
Psa lahko pripeljete na cepljenje proti 

steklini v ambulanto Veterinarske bolnice 
Slovenska Bistrica brez predhodnega na-
javljanja od ponedeljka do petka med 7. in 
19. uro ter v soboto med 7. in 12. uro.
Lastniki psov, ki nimajo možnosti pripe-
ljati psa na cepljenje v ambulanto, lahko 
naročijo cepljenje na domu po telefonu na 
telefonski številki 02 80 50 030.
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