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MEDOBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA SLOVENSKA BISTRICA objavlja
POVABILO UDELEŽENCEM 25. AKCIJE OCENJEVANJA UREJENOSTI
OKOLJA

ZLATA VRTNICA 2019

1. Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica razpisuje jubilejno, 25.
akcijo ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2019 in vabi k sodelovanju
občane, turistična društva in vse druge člane zveze, občine, krajevne skupnosti
in vaške odbore, da ob ustreznem soglasju predlagajo kandidate.
2. Akcija traja od 1. maja do 15. avgusta 2019 in poteka na območju občin
Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.
3. Kategorije ocenjevanja:
5.1. zasebne stanovanjske hiše,
5.2. naselja in ulice,
5.3. balkonske zasaditve,
5.4. kmetije,
5.5. objekti splošnega družbenega pomena.
V vsaki kategoriji bo komisija izbrala dobitnike zlatih, srebrnih in bronastih
vrtnic, razen če je kandidatov manj kot tri – tedaj se podeli eno samo priznanje
v kategoriji. Sodelujoči soglašajo, da lahko imena nagrajencev in fotografije
organizator posreduje medijem za objavo.
Ocenjevalni kriteriji so usklajeni s splošno uveljavljenimi merili ocenjevanja
urejenosti okolja in so enaki kot prejšnja leta.
4. Način prijave
Za sodelovanje v akciji se lahko z izpolnjeno prijavnico in priloženimi fotografijami okolja prijavijo kandidati s sedežem ali stalnim prebivališčem na območju štirih omenjenih občin. Kandidate lahko predlagajo tudi turistična društva
in vodstva krajevnih skupnosti.
Prijave sprejemamo najpozneje do 15. avgusta 2019 na naslovu TIC Slovenska
Bistrica, Trg svobode 17, 2310 Slovenska Bistrica, z izpolnjeno prijavnico z
vsemi potrebnimi podatki (naslov, telefon, elektronski naslov) in priloženimi
fotografijami kakor tudi po elektronski pošti na naslov mtzslovenskabistrica@
gmail.com. Nepopolne prijave ne bomo upoštevali.
Več o razpisnih pogojih bo objavljeno v Tedniku Panorama, ki je medijski
pokrovitelj akcije.
Ljubitelji lepo urejenega okolja, vabljeni, da se nam pridružite!
UO MTZ Slovenska Bistrica

TKANJE PRIJATELJSTVA Z
NITKAMI TURIZMA
Vabimo vas na 13. medobčinsko
srečanje turističnih podmladkov,
ki bo potekalo v torek, 28. maja 2019, od
11. ure naprej na Trgu svobode v Slovenski
Bistrici. V programu, ki bo potekal ob
stojnicah in na odru, bodo sodelovali
turistični podmladki osnovnih in srednje
šole ter vrtcev z območja občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane,
pridružile pa se bodo tudi druge skupine
(glasbene, plesne, pevske …), ki bodo s
svojim nastopom predstavile šolo in kraj
ter popestrile dogajanje na trgu.
Ponovno se obeta zanimiv, pester in
razigran popoldan. Vabimo vas, da
nas obiščete in spletete nove mreže
prijateljstva. Prireditev organizira RIC
Slovenska Bistrica v sodelovanju z
Medobčinsko turistično zvezo Slovenska
Bistrica. Pokroviteljica prireditve je
Občina Slovenska Bistrica.
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Nov vrtec v
Ozki ulici, naša
sreča in ponos
Izgradnja novega vrtca je pomembna
pridobitev za občino Slovenska Bistrica, predvsem za otroke in delavce vrtca,
ki bodo v njem preživeli velik del dneva.
Čeprav se enota vrtca nahaja v mestnem
jedru, je odmaknjena od mestnega hrupa.
Trioddelčni vrtec v Ozki ulici se ponaša s
prostori, usklajeni z novimi standardi in
normativi, ki jih navaja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca. Vanj se bodo
preselili najmlajši otroci, ki sedaj bivajo v
enoti vrtca Čebelica na Tomšičevi ulici v
pritličju večstanovanjskih blokov.
V novem vrtcu so zagotovljeni ustrezni
pogoji za nemoteno izvajanje kakovostne
vzgoje otrok oziroma vzgojno-izobraževalnega procesa, hkrati pa so s tem zago-

V NOV DAN

tovljeni tudi optimalni delovni pogoji za
vse zaposlene. Ureditev in oprema omogočata uresničevanje pomembnih načel in
izzivov predšolske vzgoje. Pokrite terase
omogočajo, da se lahko igralni prostor v
vsakem vremenu spremeni glede na dejavnosti in igra se lahko izvaja v prostoru
ter na prostem.
Izhodišče pri načrtu je bilo, da se v čim
večji meri izkoristijo naravne danosti
okolja, v katerem vrtec stoji. Igrivost, ki jo
nakazuje zunanjost, je prisotna tudi v notranjosti. Vrtec je v okolje umeščen tako,
da se je ohranilo čim več zelenih in igralnih površin. Iz vsake igralnice je omogočen neposreden izhod na pokrito teraso in
naprej na zelene površine.Velike steklene
površine oken nudijo pogled v zunanje

okolje, kar je za razvoj in dobro počutje
otrok nadvse pomembno. Neprecenljiva
vrednost sta skupni prostor za druženje in
že zasajen sadovnjak, ki bo otrokom predstavljal učni kotiček. Otroci bodo lahko
okušali različne vrste sadja neposredno z
drevesa, kar je redkost. Prav tako jim bodo
neposredno okolje – Bistriški grad, grajski
park, grajski zidovi in grajsko dvorišče –
omogočalo spoznavati kulturno dediščino.
Močno verjamem v dejstvo, da bodo otroci in zaposleni v vrtcu stopali po začrtani
poti, ki smo jo tlakovali v preteklosti. V
novih prostorih in s strokovno usposobljenim kadrom bodo zagotovo pridobivali
na vrednotah socialnega in integralnega
značaja.
Poglobljeno sodelovanje s starši bo temeljilo na spoštovanju in sodelovanju. Z raznovrstnimi ponudbami bomo ustvarjali
pogoje za povezovanje institucionalne in
družinske vzgoje. Dvig kakovosti medsebojnega sodelovanja se bo zagotovo odražal na dobrem počutju otrok.
Želimo si, da bi tudi vrtec v Ozki ulici postal vrtec, kamor bodo radi prihajali otroci,
starši in zaposleni, ter bo zaradi izjemnega
sodelovanja kot tudi sodobnega pristopa
pri načrtovanju in izgradnji postal primer
dobre prakse v slovenskem prostoru.
Občina kot ustanoviteljica vrtca se skozi vsa leta glede na potrebe trudi vlagati
sredstva v povečanje kapacitet, prenovo in
posodobitev vrtcev. Prav kmalu se bodo
tako kot otroci in zaposleni v Ozki ulici
veselili tudi otroci na Keblju, ki bodo lahko skozi okno opazovali in načrtovali, kaj
vse bodo lahko počeli v novih prostorih
vrtca, ki bo prizidek k osnovni šoli.
Na novo zgrajena hiša v Ozki ulici bo nudila prijazno in varno okolje, kjer bo čutiti domačnost, pozornost do najmlajših,
staršev, starih staršev, sodelavcev in vseh,
ki bodo prihajali. Ta hiša je naš vrtec, na
katerega smo zelo ponosni.
Stanislava Stegne, ravnateljica vrtca

Občinski praznik sta z zanimivim projektom V nov
dan popestrili Rebeka Potočnik in Nadja Stegne. V
torek, 12. marca, sta združili vse mladinske in otroške zbore, ki delujejo v vzgojno-izobraževalnih zavodih v občini Slovenska Bistrica. V mestnem parku
je skupno pesem V nov dan zapelo skoraj 900 otrok. Avtorica besedila je Rebeka Potočnik, priredbi
za mladinske in otroške zbore pa je pripravila Nadja
Stegne. Projekt je podprla tudi Občina Slovenska Bistrica.
Foto: Aleš Kolar
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PRORAČUN ZA LETO 2019
Proračun za leto 2019 je občinski svet
sprejemal v dveh obravnavah, končno je
bil potrjen na 3. redni seji 19. marca 2019.

Prihodki

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov
so predvideni v skupni višini 25.940.570
€ in obsegajo 15.832.323 € prihodkov za
primerno porabo in 10.108.247 € drugih
prihodkov, ki ne štejejo za izračun primerne porabe.

Osnovo za financiranje občin predstavlja
povprečnina, ki je po predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in
finančne izravnave ministrstva za finance
za leto 2018 določena v višini 573,50 €,
kar pa ni skladno z Zakonom o financiranju občin in realno ne pokrije vseh predvidenih povišanj odhodkov. Iz naslova
povprečnine tako dobimo sredstva v višini 15.832.323 €.
Druga skupina prihodkov so prihodki, ki
ne štejejo v primerno porabo. Sem sodijo
drugi nedavčni prihodki v višini 478.100
€, prihodki od premoženja v višini
2.046.000 €, prihodki iz naslova sofinanciranj v višini 4.751.361€, drugi prihodki v
višini 2.782.786 € in nakazilo presežka Lekarne Slovenska Bistrica v višini 50.000 €.
Edini večji projekt, ki je v letošnjem letu
sofinanciran iz evropskih virov (deloma
tudi iz državnih), je nadaljevanje projekta
Energetska obnova stavb. Gre za projekt, v
okviru katerega bomo izvedli energetsko
sanacijo šestnajstih javnih objektov v lasti
Občine Slovenska Bistrica z vzpostavitvijo
sistema energetskega upravljanja objektov
v prihodnje po modelu energetskega pogodbeništva.

Odhodki

Odhodki so načrtovani v skupni višini
31.296.036 €. Porabo po posameznih postavkah prikazujemo v tabeli.
Postavka 1: Dejavnost občinskih organov
in uprave je načrtovana v skupni višini
2.191.570 €. Sredstva so namenjena delovanju župana in podžupanov, občinskega

sveta, nadzornega 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 občine je načrtovana v višini 621.205 €. V
okviru skupnih nalog občine se sredstva
načrtujejo za delovanje krajevnih skupnosti, požarno varstvo, zaščito, reševanje
in preventivo, za informiranje ter financiranje političnih strank, društev in organizacij ter za ponovne volitve v KS Šmartno
na Pohorju.
Postavka 3: Družbene dejavnosti je načrtovana v skupni višini 13.555.531 €.
Sredstva so namenjena za izobraževanje,
otroško varstvo, socialno varstvo, kulturo,
šport, zdravstvo, štipendiranje in dejavnost mladine. Znotraj postavke so načr-
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tovana tudi sredstva za investicije v višini
5.163.316 €. Od tega: investicije v osnovne
šole v višini 584.000 € za obnovo sanitarij na OŠ Kebelj, sofinanciranje nabave
IKT-opreme za OŠ, dozidavo kuhinje pri
2. OŠ in za manjše nujne posege na šolskih objektih; za investicije v kulturo v
višini 397.282 za odkup sosednje stavbe
pri matični knjižnici, za sofinanciranje
obnove spomenikov kulturne dediščine,
za obnovo in vzdrževanje spomenikov
NOB in vojnih grobišč, za obnovo kapel
ter za izvedbo manjših posegov v objekte
kulturne dediščine, za sofinanciranje obnovitvenih del na kulturnih in sakralnih
objetih v občini ter za obnovitvena dela
na kulturnih objektih (Vrhole, Tinje, Sp.
Polskava, Leskovec, dom DPD – kino),
za sofinanciranje obnov in označevanja
kulturnih spomenikov v občini in za postavitev spominskega obeležja bratov Pučnik; za investicije v šport, v tem sklopu so
sredstva namenjena za pripravo doku-
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mentacije za obnovo športne dvorane in
plezalne stene, ureditev športnih in otroških igrišč na območju občine; sredstva za
investicije v zdravstvo v višini 1.155.900 €
so namenjena za nadzidavo ZD in za nakup reševalnega vozila; sredstva za investicije v otroško varstvo v višini 2.806.134
€ pa so namenjena za dokončanje vrtca v
Ozki ulici v Slovenski Bistrici in za gradnjo vrtca v Laporju.
Postavka 4: Okolje in prostor je načrtovana v višini 5.559.365 €. V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za komunalo
in varstvo okolja, za ceste, za investicije
v krajevne skupnosti, za urejanje prostora in elementar. Za komunalo in varstvo
okolja so sredstva načrtovana v višini
1.754.000 € in so namenjena pokrivanju stroškov javne razsvetljave, urejanja
javnih površin, vodovoda (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),
urejanje sistema ravnanja z odpadki (za
manjša dela pri urejanju odlagališča komunalnih odpadkov in zbirnega centra
na Pragerskem), za infrastrukturo, dano v
najem, in za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
Za cestno omrežje so sredstva načrtovana v višini 2.927.900 €, in sicer za zagotavljanje zimske službe in letno vzdrževanje
lokalnih cest ter krajevnih cest, za vzdrževanje gozdnih cest, za odmere cest in bazo
cestnih podatkov ter za novogradnje in rekonstrukcije cest. Za investicije v krajevne
skupnosti so sredstva načrtovana v višini
717.465 €. Krajevne skupnosti sredstva
namenjajo za investicije na področju cest,
komunalne infrastrukture in drugih investicij v krajevnih skupnostih. Za urejanje
prostora so sredstva načrtovana v višini
110.000 € in so namenjena za pripravo in
izvedbo novega občinskega prostorskega
načrta. Po potrditvi o ustreznosti okoljskega poročila je treba zagotoviti gradivo
za potrebe javne razgrnitve, nato pripraviti strokovna stališča do pripomb in
usklajeni predlog, skupaj z okoljskim poročilom. Če bodo na osnovi preverjanja
ustreznosti okoljskega poročila potrebne
dopolnitve, se zagotovijo dodatna gradiva. Del sredstev je namenjen za poravnavo stroškov izdelave občinskih podrobnih
prostorskih načrtov in za dokončanje urbanističnih načrtov na osnovi Zakona o
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prostorskem načrtovanju. Za elementar
so sredstva načrtovana v višini 50.000 €.
Občina jih bo zagotavljala v primeru, da
bo pridobila sredstva od resornega ministrstva za prijavljene 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 1.547.000 €. V okviru postavke so
sredstva namenjena: podjetništvu in obrti, kjer za sredstva za pospeševanje podjetništva in obrti v obliki subvencioniranja
obrestne mere pri kreditih, za izvajanje garancijske sheme, sklada dela in regionalne
agencije, za izvajanje aktivnosti iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta
za območje občine Slovenska Bistrica, za
sofinanciranje energetskega svetovanja v
Slovenski Bistrici ter za sofinanciranje aktivnosti promocije obrti, gospodarstva in
turističnega gospodarstva za aktivnosti,
kot so udeležba na sejmih, izvajanje aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti,
deloma so namenjena tudi za izvajanje
ukrepov na področju socialnega podjetništva; turizmu: za sofinanciranje razvojnih programov, turistične signalizacije in
celostne podobe občine, za informativno-propagandni material, sofinanciranje
prireditev, sofinanciranje urejanja naselij,
ki doprinesejo k bogatitvi turistične ponudbe občin, za delovanje turističnih društev in turistične zveze, izvajanje turističnih programov in za druge dejavnosti na
področju turizma; kmetijstvu, pri čemer
gre za sofinanciranje dejavnosti usposabljanja kmetijskih zemljišč, namenjena so
še za razvoj kmetijstva v obliki sofinanciranja obrestne mere, neposrednih plačil v
kmetijstvu in izobraževanj ter za podporo
dopolnilnih dejavnosti, razvoj podeželja
– delovanje tržnice, spletne tržnice, Konzorcija Ritoznojčan in Učne kuhinje, za
delovanje čebelarskega centra, za podporo
za tekoče stroške lokalne akcijske skupine
ter za sofinanciranje oskrbe zapuščenih
živali v azilu; stanovanjskemu gospodarstvu in poslovnim prostorom, pri čemer
gre za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin ter za tekoča in investicijska sredstva za urejanje poslovnih prostorov, ki jih občina oddaja v najem; javnim
delom in delovanju RIC-a.
Postavka 6: Stavbna zemljišča je načrtovana v višini 38.980 € kot sredstva za
pokrivanje stroškov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Postavka 7: Proračunski stanovanjski
sklad je načrtovana v višini 224.000 €.
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Sredstva so namenjena za obnovo, vzdrževanje in upravljanje stanovanj v lasti občine Slovenska Bistrica.
Postavka 9: Proračunski razvojni projekti
je načrtovana v višini 6.250.300 €.Gre za
sredstva za dokončanje oziroma nadaljevanje preteklih projektov, nadaljevanje izgradnje infrastrukture na območju Jožefa
v Slovenski Bistrici. V letošnjem letu je v
okviru te postavke predvidena izgradnja
kanalizacije na območju Tomšičeve ulice,
del kanalizacije na območju Slovenske ulice, predvidena je izgradnja Ratejeve ulice.
Prav tako je predviden začetek večjega infrastrukturnega projekta – Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Zgornje Polskave, katere izvedba je predvidena
s sofinancerskimi sredstvi Evropske unije.
V postavki so načrtovana še sredstva za
projekte na področju kulture za financiranje obnove dvorca na Zgornji Polskavi,
za projekte na področju športa (obnova
mestnega kopališča v Slovenski Bistrici).
Med pomembnejšimi projekti je nadaljevanje energetske obnove stavb, saj bomo s
tem projektom celovito ali delno obnovili
16 javnih stavb v občini Slovenska Bistrica. Velik del sredstev je namenjen izvajanju še drugih 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 načrtovana v višini 317.485 €, in sicer stalna
proračunska rezerva znaša 237.485 €, tekoča proračunska rezerva pa znaša 80.000
€.
Postavka 11: Stroški financiranja je načrtovana v višini 990.600 € in je namenjena zagotavljanju odplačevanja obresti od
dolgoročnih in morebitnih likvidnostnih
kreditov ter odplačilu stroškov najema
kreditov, odplačevanju refundacij najemnin, ki jih javni zavodi (OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, OŠ Partizanska
bolnišnica Jesen in Vrtec Otona Župančiča) poravnavajo za najem objektov, ki
so bili zgrajeni v okviru instituta stavbne
pravice.
V proračunu je predvideno tudi zadolževanje v višini 4.235.105 €, od tega redno
zadolževanje v višini 3.750.000 € in zadolževanje pri državnem proračunu v okviru
21. člena Zakona o financiranju občin v
višini 485.105 €.
Marija Kumaver,
vodja oddelka za finance in računovodstvo
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OBČINSKI NAGRAJENCI
Foto: Aleš Kolar

SLOVESNA AKADEMIJA
OB OBČINSKEM PRAZNIKU

V torek, 12. marca, je bila v Viteški dvorani Bistriškega gradu slovesna akademija
ob občinskem prazniku Občine Slovenska
Bistrica. Na prireditvi so podelili tudi občinska priznanja za leto 2018. Listino občine Slovenska Bistrica sta prejela Viktor
Markelj in Marjan Pipenbaher za izjemne
dosežke pri projektiranju mostov in drugih
zahtevnih inženirskih objektov v Sloveniji
in v tujini.

Listina občine
Slovenska Bistrica
Marjan Pipenbaher

Marjan Pipenbaher je soustanovitelj, direktor in pooblaščeni projektant v projektantskem podjetju Inženirski biro Ponting
ter ustanovitelj in direktor specializiranega
projektantsko-razvojnega biroja Pipenbaher Consulting Engineers. Marjan Pipenbaher je slovenski javnosti poznan predvsem kot projektant najznamenitejšega
slovenskega viadukta Črni kal. S svojimi
zasnovami in projekti mostov je v zadnjih letih sodeloval in zmagal na številnih
domačih in mednarodnih natečajih ter
med drugim projektiral tudi dva mostova,
Nissibi in Komurhan, s poševnimi zategami in glavnim razponom 400 metrov čez
reko Evfrat v Turčiji, največji železniški
most dolžine 975 metrov na hitri železniški
progi Tel Aviv–Jeruzalem v Izraelu, potresno izolirani viadukt dolžine 600 metrov
Viaduc Sur Oued Menar v Alžiriji, most z
glavnim razponom 450 metrov in dolžine
preko 1300 metrov čez ožino Verige v Bokokotorskem zalivu, most Millennium čez
reko Moračo v Podgorici in enega izmed
bodočih največjih in tehnološko izvedbeno
najzahtevnejših mostov v Evropi – most s
šestimi piloni, ki bo povezal kopno s polotokom Pelješac na Hrvaškem v skupni dolžni
preko 2400 metrov. Vse navedene mostove odlikujejo inovativne, visoko tehnološke in avtorsko zaščitene tehnične rešitve.
Marjan Pipenbaher je s svojimi več kot 200

projekti mostov, viaduktov in drugih inženirskih objektov dokazal, da mostovi še
zdaleč niso samo inženirska stvaritev, ampak tudi strukturalna umetnost, zato mu
je izredno pomembno, kako so umeščeni
v prostor in kako z njihovo gradnjo posegamo v naravno okolje. Pipenbaher je avtor več kot 150 strokovnih in znanstvenih
člankov ter član najpomembnejših domačih in mednarodnih strokovnih združenj,
med drugim je tudi izredni član Inženirske
akademije Slovenije. Za svoje strokovno
in pedagoško delo je dobil tudi več domačih in tujih priznanj, med njimi evropsko
nagrado za jeklene konstrukcije za most za
pešce in kolesarje čez reko Dravo na Ptuju,
nagrado izraelskega združenje gradbenih
inženirjev za izjemne dosežke na področju izvedbe mostov za projekt največjega
izraelskega železniškega mostu na hitri železniški progi Tel Aviv–Jeruzalem, dvakrat
nagrado Inženirske zbornice Slovenije za
izjemne oziroma večkratne izjemne inženirske dosežke. Univerza v Mariboru mu
je kot vabljenemu predavatelju na Fakulteti
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in
arhitekturo podelila zlato plaketo za izjemne dosežke na področju projektiranja
gradbenih konstrukcij in kakovostno delo
na pedagoškem področju. Konec leta 2018
je prejel najvišjo slovensko državno nagrado, Puhovo nagrado za izjemne dosežke
na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti, in sicer za vrhunske
dosežke na področju projektiranja mostov
in za prispevek k uveljavitvi Republike Slovenije v svetu.

Dr. Viktor Markelj

Dr. Viktor Markelj je rojen Bistričan, ki
deluje na področju gradbenega konstruiranja, predvsem načrtovanja mostov.
Osnovno šolo je obiskoval v Slovenski Bistrici, gimnazijo in gradbeno fakulteto pa v
Mariboru. V osemdesetih letih prejšnjega
stoletja se je kalil v Gradisovem projektivnem biroju, leta 1990 pa kot partner usta-
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novil Inženirski biro Ponting, v katerem
deluje kot projektant in direktor. Viktor
Markelj je z inovativnim, raziskovalnim in
s širokim kulturnim pristopom dvignil načrtovanje na raven, ki jo v tujini imenujejo
structuralart – umetnost konstruiranja. To
dokazuje množica zmag na mednarodnih
natečajih za idejne rešitve mostov ter zgrajeni objekti, ki se nahajajo na Hrvaškem, v
Srbiji, v Albaniji, na Irskem, na Poljskem
in celo v Maleziji, največ pa jih je seveda v
Sloveniji. Omeniti je treba najdaljši slovenski most čez Muro dolžine 833 metrov, Puhov most na Ptuju z razponi po 100 metrov
in večje viadukte na slovenskih avtocestah.
Ob tem ne moremo mimo peš mostov, saj
je za dva, brv čez Dravo v Mariboru in peš
most v Škocjanskih jamah, dobil prestižno
nagrado Footbridge Award. Omeniti velja
tudi filmski most čez Sočo, narejen za Walt
Disneyeve Zgodbe iz Narnije. Zanesljivo
pa je Markelj najbolj prepoznaven po leta
2012 zgrajenem mostu Ada v Beogradu,
ki s svojimi dimenzijami, razponom 376
metrov, širino 45 metrov in pilonom višine 200 metrov, predstavlja svetovni rekord
v svoji kategoriji. Most, ki je postal beograjska ikona, je bil prikazan na Discovery
Channel v seriji Ekstremno inženirstvo.
Zadnje zanimive gradnje pa so viseči most
Penang v Maleziji in zelo odmevni dvižni
most na Poljskem v Gdansku. Trenutno
se ukvarja z načrti za 3,5 kilometra dolg
most čez Donavo v Beogradu. Za dosežke je prejel številna priznanja, med drugim dvakrat nagrado Inženirske zbornice
Slovenije, nagrado Inženjerske komore
Srbije, nagrado Društva arhitektov Beograd, dvakrat svetovno nagrado Footbridge Award, nagrado World Engineering
Forum, priznanje za najboljšo arhitekturo
župana mesta Gdansk in nagrado ministra
za investicije in razvoj Republike Poljske.
Markelj je avtor več kot 150 člankov in
patenta za inovativen način gradnje, ki je
omogočil izgradnjo mega mostu v Beogradu ter je sestavni del raziskav v njegovi
doktorski disertaciji z naslovom Inovativne
metode pri gradnji mostov po tehnologiji
postopnega narivanja. Poleg strokovnega
in raziskovalnega udejstvovanja je dejaven
tudi na vzgojno-izobraževalnem področju,
pri vzgoji mladih inženirjev v biroju kakor
tudi na pedagoškem področju, saj predava
na Univerzi v Mariboru, kjer je predavatelj za področje mostov. Za strokovno in
pedagoško delo je prejel tudi zlato plaketo
Univerze v Mariboru. Dr. Viktor Markelj je
s svojim delovanjem ponesel ime domačega kraja, Slovenske Bistrice, in Slovenije v
svet.

Informator, april 2019

OBČINSKI NAGRAJENCI, JAVNA TRIBUNA, RIC

Priznanja občine
Slovenska Bistrica

Na slavnostni akademiji so podelili tri priznanja občine Slovenska Bistrica; prejeli so
jih Smučarsko skakalni klub Šmartno na
Pohorju (za uspešno delo, vzgajanje mladih kadrov skakalcev in 40 let delovanja),
Milan Mom s Pokoš (za dolgoletno in pri-

zadevno delo v krajevni skupnosti ter na
drugih področjih življenja in dela v kraju)
in Zdenka Bizjak s Črešnjevca (za dolgoletno aktivno delovanje na kulturnem področju in delo v krajevni skupnosti).
Slavnostni govornik na akademiji je bil
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica. Kulturni program je izvedla
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Glasbena šola Slovenska Bistrica. Ob tej
priložnosti je Zavod za kulturo Slovenska
Bistrica skupaj z Glasbeno šolo Slovenska Bistrica v galeriji odprl tudi potujočo
razstavo ob 200-letnici glasbenega šolstva
v Sloveniji.
Tomaž Ajd

INTEGRACIJA TUJCEV V LOKALNO OKOLJE
Foto: Aleš Kolar

Tudi v občini Slovenska Bistrica se v zadnjih letih povečuje število priseljencev,
predvsem Albancev. Največ težav se pojavlja zaradi neznanja slovenskega jezika
in bivanjskih razmer. Nekateri občani tudi
menijo, da tujci neupravičeno prejemajo
socialne transferje. Zato je Občina Slovenska Bistrica organizirala javno tribuno
z naslovom Integracija tujcev v lokalno
okolje. Da je problematika še kako pereča,
so dokazali Bistričani, ki so do zadnjega
kotička napolnili predavalnico Ljudske
univerze Slovenska Bistrica. Živahno, na

trenutke tudi burno razpravo je povezoval Stanislav Mlakar, podžupan in predsednik Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica. V uvodu so nekaj podatkov
nanizali Sabina Hrovatin, podsekretarka v
Uradu za migracije z Ministrstva za notranje zadeve, mag. Emil Trontelj, načelnik
Upravne enote Slovenska Bistrica, Mija
Javornik, predstavnica Urada za razvoj in
kakovost izobraževanja z Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, in mag.
Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Sabina Hrovatin
je pojasnila, da je v letu 2018 na območju
Upravne enote Slovenska Bistrica živelo
štiri odstotke tujcev z dovoljenji za bivanje, v Sloveniji pa v povprečju šest odstotkov. Lani so, kot je povedal Emil Trontelj,
na območju bistriške upravne enote izdali
700 začasnih dovoljenj za bivanje in 80
dovoljenj za stalno bivanje, medtem ko jih
je 34 dobilo slovensko državljanstvo. Vendar pa ti podatki navzočih niso prepričali,

po njihovih besedah je največji problem
v tem, da večina kosovskih Albancev živi
v središču Slovenske Bistrice. Udeleženci
javne tribune so se ob koncu strinjali, da
bodo pri reševanju občutljive problematike potrebni sistemski ukrepi. Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, je
povedal, da so predloge posredovali prek
Skupnosti občin Slovenije. O vključevanju
tujcev v lokalno okolje bodo 30. maja razpravljali tudi na občinskem svetu.
Tomaž Ajd

DOMAČE JABOLKO – NAJBOLJŠI ZDRAVNIK
Eno jabolko na dan odžene zdravnika
stran, je star pregovor, ki ga poznamo prav
vsi. Ker so naša domača jabolka res zaklad
vitaminov in mineralov, bi bil greh, da jim
ne bi posvetili nekaj besed.
Jabolka so nekaj najboljšega, kar lahko privoščite svojemu telesu, saj krepijo srce in
ožilje, pospešujejo presnovo in odvajajo
vodo iz telesa, pomagajo pri razstrupljanju
in regeneraciji organizma ter varujejo pred
rakom. Največ koristnih sestavin najdemo
v lupini, največ vitamina C pa je okoli peščišča. Jabolka vsebujejo tudi veliko sadnih
kislin in rudnin, kot so magnezij, kalij, kalcij, železo in fosfor.
Iz njih lahko naredimo veliko domačih
izdelkov, na primer jabolčni kis, jabolčni
sok, posušimo jih v krhlje, iz njih pripravimo hrustljav jabolčni čips, ki je enkraten
ter zdrav prigrizek, če nas zagrabi lakota.
Jabolčni kis pomaga pri zniževanju holesterola in pri čiščenju ožilja. Je odličen zaveznik pri izgubljanju kilogramov. Iz jabolk
si lahko pripravimo tudi okusno jabolčno

marmelado ali dišeči jabolčni zavitek s
cimetom, ki ga bodo oboževali prav vsi.
Če k temu dodamo še zdrav jabolčni sok
brez sladkorja, dobimo čudovit obrok in se
sladkamo brez slabe vesti.
Na naši spletni tržnici Jemdomace.si so
na voljo kakovostna domača jabolka in
jabolčni izdelki pridelovalcev iz bistriške
regije:
Ekološka
kmetija Podgrajšek, Eko kmetija pri
Matevžu, Sadjarska
kmetija Frešer –
Frešjabka, Kmetija
Korošec, Sadjarstvo
Leskovar, Sadjarstvo Krepfl in Kmetija Sajko.
Če bi želeli tudi
sami
poizkusiti
domača lokalna jabolka, jabolčni sok,
jabolčni kis, krhlje
in jabolčni čips, vas

vabimo, da si pogledate ponudbo na naši
spletni strani (www.jemdomace.si). Kje in
kako boste prevzeli oddano naročilo, vam
ni treba skrbeti, saj vam bomo izdelke
dostavili kar na dom – da ne bo treba na
tržnico, ampak da bo tržnica prišla k vam
domov.
Vaša spletna tržnica Jemdomace.si
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Dogodki v organizaciji Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
27. februarja se je v polni Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica zgodil
izjemen koncert Etno bande Poseben gušt – poezija Iztoka Mlakarja. Izjemen interpret, vokalist skupine Aleš Plut nam je pričaral pravega Iztoka
Mlakarja.
Akademija ob občinskem prazniku občine Slovenska Bistrica se je zgodila
12. marca. Listino občine sta prejela Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher
za izjemne dosežke in uspehe na področju projektiranja mostov in drugih
zahtevnih inženirskih objektov v Sloveniji in v tujini.
Priznanja občine pa so prejeli Smučarsko skakalni klub Šmartno na Pohorju, Milan Mom in Zdenka Bizjak. Slavnostni govornik na akademiji je bil
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica. Kulturni program je izvedla Glasbena šola Slovenska Bistrica. Ob tej priložnosti je Zavod za kulturo
Slovenska Bistrica skupaj z Glasbeno šolo Slovenska Bistrica v galeriji odprl
tudi potujočo razstavo ob 200-letnici glasbenega šolstva v Sloveniji. Program sta povezovali Jana Jeglič in Mateja Lešnik.

IZJEMNA KONCERTA TEJE IN MIKEA
Kar dvakrat (29. marca in 23. aprila) smo uspeli napolniti Viteško dvorano Bistriškega gradu ob nastopu domačih glasbenikov, profesorice
klavirja Teje Pančič in znanega bistriškega kitarista, člana mnogo ansamblov, Mikea Orešarja. Izvajala sta znane jazz in oul klasike Elle Fitzgerald, Arethe Franklin, Roya Orbisona in drugih. Zgodba se odvija v
kabaretu (obiskovalci so sedeli ob mizah), lastnika Nicola Salierija (Niko
Turk), ob šanku pa svojo življenjsko zgodbo zaupa Pat – Patricii (Patricija Simrajh). Dramsko besedilo sta napisala Andreja Vidmar in Aleš Maver. Naše mesto potrebuje takšne dogodke in ta dogodek je pravi dokaz
za to, da lahko z domačimi ljudmi marsikaj uspešno izvedemo.

V GALERIJI GRAD RAZSTAVLJA FRANC KOLAR
4. aprila smo v Galeriji Grad odprli razstavo domačina, Bistričanom znanega kot enega še redkih obrtnikov v našem mestu, Franca Kolarja, ki se v
prostem času ukvarja z umetnostjo. Uporablja posebno, zelo redko tehniko
ustvarjanja, enkavstiko, to je slikanje brez čopiča z uporabo voska in drugih
naravnih materialov.
Odprtja se je udeležilo veliko ljudi, predstavil ga je umetnostni zgodovinar
dr. Ferdinand Šerbelj, ki je razstavo tudi odprl. V kulturnem programu sta
nastopila Nina in Dragan Pušenjak.
Razstava bo odprta do 25. maja 2019.

NAPOVEDUJEMO
16. maj, ob 19.30: glasbeni večer z Rudijem Bučarjem
21. maj, ob 18.00: odprtje razstave del Marjana Crniča Kamnita paleta
19. junij, ob 19.30: koncert Big banda Slovenska Bistrica z gostjo Aniko Horvat
28. junij ob 18.00: odprtje razstave del Andreje Hojnik Fišić Korenine
Obnavljamo leseno razpelo (Kikerov križ) na Spodnji Polskavi. Razpelo z letnico 1910 je postavil prednik današnjih lastnikov.
Viktor Ajd
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Čez leto lahko v gradu v Slovenski Bistrici rezervirate izvedbo
različnih pedagoških delavnic, ki so vezane na naše zbirke in
zajemajo kulturne, umetnostnozgodovinske in etnološke zakladnice naših krajev. Namenjene so predšolskim, osnovnošolskim otrokom in tudi srednješolcem. Pedagoške delavnice se
odvijajo po predhodnem dogovoru.
Pedagoške delavnice so vedno vezane na grajske zbirke in
ustvarijo jasno povezavo med preteklostjo in zbranimi predmeti. Ustvarjene so na način, da vključijo ogled tematske
razstave, na osnovi ogleda in teoretičnega dela izvedemo še

DELAVNICE:
• Freske. Na gradu v Slovenski Bistrici imamo prečudovite
freske … Pa veste, kako so nastale? Kdo jih je izdelal? Kaj
nam pripovedujejo? Kako jih varujemo? Vse to in še več
odkrivamo na umetnostnozgodovinski delavnici, kjer po
uvodnem delu naše vedenje obogatimo s praktičnim ustvarjanjem, ko si vsak udeleženec izdela svojo mini fresko.
• Fosili. Malo drugačna učna ura o geoloških zakladih Pohorja, kjer na koncu usvojimo osnovno znanje o mineralih,
fosilih in kamninah. Po učni uri sledi ustvarjalna delavnica,
na kateri si vsak izdela svoj fosil.
• Etno kotiček. Temelji na raziskovanju Arkove etnološke
zbirke. Skozi različne ustvarjalne delavnice spoznamo funkcionalnost etnoloških predmetov, pogosto so to predmeti,
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praktični del. Primer: na delavnici Freske si najprej pripravimo
podlago za izdelovanje fresk, se podučimo o načinu izdelave
fresk (nanosa in načina poslikave kot tudi same tehnike aplikacije), freske si ogledamo, se pogovorimo o avtorju fresk, o njihovem pomenu (kaj nam pripovedujejo) in na koncu izdelamo
lastno fresko, ki jo seveda lahko odnesete s sabo.
Tudi druge delavnice so zasnovane na tak način:
1. teorija,
2. ogled zbirke,
3. praktična izkušnja.
katerih uporabnost je danes v sodobni družbi že večinoma zamrla. Pogovarjamo se o dejavnostih in opravilih, pri katerih
so se uporabljali razstavljeni predmeti.
• Učna ura. Kako je bilo v šoli nekoč, izvemo pri učni uri, ki
poteka pod vodstvom stroge učiteljice. Na učni uri prisluhnete pohorski pravljici pisatelja Jožeta Tomažiča. Učna ura je
preplet spontanega učenje in zabave ter je primerna za različne starostne skupine.
• Pozeleneli grajski škrat. S pozelenelim grajskim škratom
najmlajši obiskovalci gradu spoznajo temeljna dela slovenske
likovne umetnosti in grajsko galerijo na nekoliko hudomušen in nagajiv način. Na ustvarjalni delavnici pa se preizkusijo
tudi kot slikarji.

• Rojstni dan z grajsko varuško Nano
Želite otroku pričarati nepozabno praznovanje rojstnega dne? Želite v otrocih
vzbuditi raziskovanje? Želite, da otroci preživijo praznovanje na slikoviti in varni
lokaciji? V gradu v Slovenski Bistrici v okolju med freskami in muzejskimi predmeti pripravimo praznovanje rojstnega dne za otroke. Otroci z grajsko varuško
Nano spoznavajo preteklost na sproščujoč in zabaven način ter se potopijo v svet
vitezov in princesk. Raziskovali bomo grad in iskali skrivni zaklad, vse na podlagi
grajskih zbirk. Praznovanje rojstnega dne je namenjeno otrokom, starejšim od
pet let. Za dodatne informacije ali za rezervacijo termina pišite na mateja.lesnik@
zavod-ksb.si ali pokličite na telefonsko številko 02 80 55 355.

• DOŽIVETJE POHORJA – Ančnikov dan
Vabimo vas, da z nami stopite nazaj v času in doživite bistriško Pohorje v obdobju, ko so na našem ozemlju živeli Rimljani. Konec junija bomo premierno
predstavili nov doživljajski program, pri katerem izhajamo iz časa, ko so na našem območju živeli Rimljani. Zaradi varnosti je romanizirano lokalno prebivalstvo poiskalo zavetje na vzpetini nad današnjo Slovensko Bistrico. Takšni so
bili začetki nastanka Ančnikovega gradišča v Jurišni vasi. Če želite izvedeti in v
neki meri izkusiti življenje takratnih prebivalcev, vas vljudno vabimo, da se nam
pridružite na Ančnikovem dnevu. Skozi interpretacijo interpretatorjev kulturne
dediščine boste spoznali, kako so na Ančnikovem gradišču mleli žito, predli niti, pisali na voščeno tablico, obdelovali les s
takratnim kovanim orodjem, kaj so jedli in kaj so počeli. Vsi programi, vključeni v Doživetja Pohorja, so namenjeni skupinam in družinam z otroki, saj vsebino primerno prilagodimo starosti otrok (in odraslih). Programi so primerni za ekskurzije,
zaključne izlete, praznovanja ali druga druženja. Za pridobivanje dodatne informacije o izletih ali za rezervacijo termina pišite
na mateja.lesnik@zavod-ksb.si ali pokličite na telefonsko številko 02 80 55 355.
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Poletna muzejska noč
Poletna muzejska noč bo letos potekala v soboto, 15. junij, od 18. do 24. ure. V vseslovensko akcijo muzejev in galerij se s programom Noč v gradu vključujemo že deveto leto.
Tudi letos bomo grajska vrata za vse obiskovalce gradu brezplačno odprli ob 18. uri. Ob
številnih stalnih razstavah bo v galeriji gradu v tem času na ogled razstava izdelkov Marjana Crniča. Vzporedno z ogledi gradu bo tako kot vsako leto potekal program Noč v gradu.
Ta poteka med 18. uro zvečer in 8. uro zjutraj naslednji dan ter vključuje ustvarjalne delavnice, doživljajske igre in animacija po gradu, večerjo, prenočitev v gradu in zajtrk. Vabimo
vas, da se nam pridružite. Prijave za program »Noč v gradu« zbiramo po elektronski pošti
na elektronskem naslovu mateja.lesnik@zavod-ksb.si do srede, 12. junija 2019.

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

POZABLJENA DRUŽINA ŠTIGER
Družine Štiger oziroma Stiger se Bistričani najbolj spomnimo kot lastnika tovarne
olja (današnje tovarne olja GEA, d. d.).
Le malo pa jih ve, da je bil Albert Štiger
(1847–1933) veliki župan našega mesta in
izumitelj obrambe proti toči.

Levo na fotografiji naprava za obrambo pred
točo v Halozah (last: Franc Mlakar).

Štigerji so zaznamovali bistriško zgodovino od sredine 19. stoletja do konca
2. svetovne vojne. Po doslej zbranih podatkih se ime Štiger leta 1805 pojavlja v
Slovenj Gradcu, ko je prodajalec Jožef
Štiger ustvaril veliko podjetje »Stiger und
Meuz«, proizvodnjo gumbov. Ko je oče
Jože leta 1845 umrl, sta družbo prevzela
sinova Janez in Florijan, slednji se je poročil z Ido Pongrac. Pongraci so bili za
Attemsi druga najpomembnejša družina
na Bistriškem, saj so bili upravniki Attemsovih posestev.
Leta 1874 pa podjetje prevzame Florijanov sin Albert in podjetje se imenuje
»Florijan Štiger in sin«. Florijan Štiger
umre leta 1893.
Albert Štiger, najpomembnejši med Štigerji, si zasluži več pozornosti. V času nje-

govega županovanja od leta 1893 so zgradili cesto do Zgornje Bistrice, Šmartnega
na Pohorju, Črešnjevca in Laporja. Prav
tako je dal zgraditi drugo nadstropje meščanske šole ob Vošnjakovi ulici, povečati
je dal vojašnico, v kateri sta bila nastanjena
dva eskadrona 5. Dragonskega regimenta.
V letih 1904 in 1905 so zgradili okrajno
sodišče in davkarijo (poslopje današnje
občine). Temelje za hranilnico (današnjo
kinodvorano) so postavili leta 1908. Začetki bistriške oljarne pa segajo v leto 1903.
Kot poslancu štajerskega deželnega zbora
mu je uspelo speljati železnico do mesta
in urediti cesto čez Klopce. Bil je župan in
častni meščan celih 21 let, do začetka prve
svetovne vojne. Nasledil ga je zdravnik
Maks Murmajer.
Posebno poglavje v njegovem življenju pa
ima izum obrambe proti toči. Izumil je
poseben top, s katerim so streljali v oblake,
sistem, ki so ga posnemali številni sadjarji in vinogradniki po Evropi. Prav tako je
prvi uvedel protitočne mreže. Leta 1902 je
na njegovem vinogradu v Kovači vasi potekal mednarodni vinogradniški kongres,
leta 1904 pa je postal član viteškega reda
Franca Jožefa.

Nagrobni kamen
družine Štiger, ob
ponovnem pokopu A.
M. K. Stigerja 2005.
Foto: Bistričan 2005.

Družinski grobnici Pongrac in
Štiger na bistriškem pokopališču. Arhiv
fotografije:
ZZK Slovenska
Bistrica.

Kakšen izumitelj je bil Albert Štiger, priča tudi muzej v Južni Karolini v Združenih državah Amerike, kjer hranijo eno od
njegovih naprav, prav tako je bilo njegovo
ime omenjeno v oddaji Mythbusters na
programih Discovery in Travel Channel.
Po njegovi smrti l. 1933 so podjetje prepisali na hčer Ido, ki je imela v lasti tovarno
olja do konca druge svetovne vojne. Štigerji so že pred koncem druge svetovne
vojne zbežali v Avstrijo. Posebno zgodbo
ima Albertov sin, Albert Maximilian Karl
Stiger, ki je umrl leta 1970 na Dunaju. Na
njegovo željo so njegove posmrtne ostanke s pomočjo njegove hčere pripeljali v
Slovenijo, kjer je bil leta 2005 pokopan v
družinski grobnici. Veliko nemško govorečih družin v našem mestu je doletela podobna usoda, ampak dom je le eden, kar
izpričujejo verzi na pretresljivi osmrtnici
ob pokopu A. M. K. Stigerja.
Notranja stran
osmrtnice ob
pokopu Alberta
Maximiliana
Karla Stigerja.
Last družine
Rasteiger.
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Grajska tržnica
Povezovanje mesta s podeželjem poteka vsako soboto tudi
v bistriškem gradu, kjer ima svoj prostor grajska tržnica.
Njena zgodba se je začela leta 2014. Lokalni podeželski
ponudniki pridelkov in izdelkov svoje dobrote ponujajo
prebivalcem mesta in okolice. Seveda pa trgovanje ni vse.
Zunanje dvorišče ni samo prostor za trženje blaga, ampak
tudi prostor druženja, spoznavanja, umirjanja in sprostitve.
Obiskovalcem ponujamo prijetno in lepo urejeno tržnično
okolje, ki mu zlasti v poletnih mesecih pridružujemo tudi
različne pestre tradicionalne, etnološke, umetniške in glasbene vsebine.
Ponudba na tržnici:
•domači kruh in krušni izdelki,
•domači med in medeni izdelki,
•domača moka in izdelki iz moke (testenine),

•jajca in ribe,
•mesni izdelki (klobase, zaseka idr.),
•sezonska zelenjava (domača, ekološka, integrirana pridelava idr.),
•sezonsko sadje in domači sokovi,
•bučno olje in bučnice,
•domače mleko in mlečni izdelki (jogurti, siri, skuta, namazi
idr.),
•ozimnica (jabolka, korenje, krompir),
•zelišča, zeliščni čaji in tinkture.
Odpiralni čas tržnic:
Zimski čas: od novembra do februarja od 7.30 do 10.30
Letni čas: od marca do oktobra od 7.00 do 10.30
Mateja Lešnik

12. PUČNIKOV SIMPOZIJ
V petek, 22. marca, je bil v Viteški dvorani Bistriškega gradu tradicionalni, že 12.
Pučnikov simpozij, ki ga je gostila Občina
Slovenska Bistrica. Pred začetkom simpozija so udeleženci počastili spomin na
dr. Jožeta Pučnika s spominskim obiskom
njegovega groba na Črešnjevcu. Udeležence tokratnega srečanja so uvodoma
pozdravili dr. Ivan Žagar, župan Občine
Slovenska Bistrica, Ivan Matanovič, predstavnik instituta Konrad Adenauer Stiftung iz Zagreba, in Gorazd Pučnik, sin
dr. Jožeta Pučnika, ki je tudi ustanovitelj
Instituta Jožeta Pučnika. Okrogla miza je
bila posvečena 30. letnici zvestobe Sloveniji, kar je tudi naslov knjige avtorja dr.
Milana Zvera. Predstavili so tudi knjigo
Janeza Janše z naslovom Prvorazredni
– sistem za lažno elito. Pogovor z obe-

ma avtorjema je moderiral Metod Berlec,
odgovorni urednik tednika Demokracija.
V uvodni predstavitvi je sodelovala tudi
dr. Andreja Valič Zver, predsednica sveta
Instituta Jožeta Pučnika. Udeleženci so si
lahko ogledali krajši dokumentarni film o
dr. Jožetu Pučniku. V letošnjem letu obeležujemo tridesetletnico slovenske politične
pomladi in padca železne zavese. V slovenskem prostoru, ki ga je leta 1988 pretresel
proces proti četverici in vse močnejše pomladno vrenje proti režimu, so leta 1989
vznikale prve lastovke politične pomladi;
nova gibanja in zveze. Majniška deklaracija je tlakovala pot v samostojnost in začetke demokratične tranzicije. Jeseni leta
1989 se je slovenska demokratična opozicija povezala v Demos, ki je naslednje leto
zmagal na volitvah.

ENSURE KONFERENCA

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je vodilni partner projekta ENSURE – European Network for the Cohesion and
Solidarity in Rural areas oziroma v slovenskem prevodu Evropska
mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju, ki se izvaja v okviru
programa Evropa za državljane. Poleg RIC-a v projektu sodelujejo
partnerji iz Grčije, Italije, Madžarske, Češke, Hrvaške, Romunije,
Srbije, Latvije, Bolgarije, Španije, Črne gore in Poljske.
Projekt poteka med julijem 2017 in julijem 2019 in je zastavljen s
ciljem približanja Evrope in razumevanja Evropske unije čim širšemu krogu prebivalstva. Zavedamo se namreč, da je poznavanje delovanja in ukrepov Evropske unije pogosto precej nerazumljivo ter
oddaljeno od njenega bistvenega dela – nas, državljanov. V projektu smo si zato zastavili cilj, da se podrobneje posvetimo nekaterim
temam, ki se, posredno ali neposredno, pravzaprav tičejo vsakega
izmed nas. Tako bomo v četrtek, 6. junija 2019, z začetkom ob 10.
uri v Bistriškem gradu izvedli mednarodno konferenco z naslo-

Foto: Aleš Kolar

Po zaključku okrogle mize je sledila svečana akademija s podelitvijo Pučnikove plakete za prispevek k razvoju demokracije v
Sloveniji, ki jo je posthumno prejel Justin
Stanovnik. Po krajšem nagovoru dr. Matevža Tomšiča, predsednika akademskega
sveta Instituta Jožeta Pučnika, je sledila še
podelitev potrdil o uspešnem zaključku
akademije dr. Jožeta Pučnika. Ob zaključku simpozija je spregovoril Janez Janša,
predsednik SDS.
(ur)

vom Izzivi EU in prihodnost podeželja po letu 2020. Konkretne
teme, ki se jim bomo na dogodku posvetili, so skupna evropska
politika, razvoj podeželja danes in v prihodnje, evroskepticizem
ter solidarnost v Evropi. Iskali bomo vprašanja na odgovore, kot
npr. kako skupna evropska politika vpliva tudi na vsakega posameznika oziroma kako lahko posameznik vpliva na razvoj skupnih
politik; kakšen je razvoj slovenskega podeželja v primerjavi s tujim
podeželjem ter kako ga spodbuditi; kakšno vlogo imajo pri uresničevanju razvoja podeželja lokalne akcijske skupine; kaj lahko
pričakujemo v Sloveniji in še zlasti na lokalnem podeželju v novi
finančni perspektivi po letu 2020 ter kako se evroskepticizem odraža v vsakdanjem življenju. Vljudno vabljeni torej v Bistriški grad
v četrtek, 6. junija, ob 10. uri, kjer bomo še posebej veseli tudi vaših
pogledov in mnenj glede omenjenih vprašanj.
Več informacij o dogodku je na voljo na facebook.com/RICslovenskabistrica in na spletni strani ric-sb.si, vabljeni pa tudi k ogledu
strani projekta na facebooku facebook.com/ensurenetwork/.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
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AKTUALNI RAZPIS EKO SKLADA: NAPRAVE
ZA SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Navkljub intenzivnemu izvajanju ukrepov
učinkovite rabe energije je tudi v prihodnosti predvideno povečevanje porabe
električne energije. Z opuščanjem uporabe fosilnih goriv za proizvodnjo električne
energije bo potreba po njeni proizvodnji
iz obnovljivih virov vse aktualnejša. Temu
sledi tudi Eko sklad s spodbudami na področju uvajanja naprav za samooskrbo z
električno energijo.
Namen prispevka je kratka predstavitev
JAVNEGA POZIVA 49SUB-SOOB17:
Nepovratne finančne spodbude občanom
za naprave za samooskrbo z električno
energijo (UL RS št. 18/17 in 53/18).
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih
odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne
energije (v nadaljnjem besedilu: naprava
za samooskrbo z električno energijo) in ki
imajo nazivno električno moč največ 11
kVA.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je
zgrajena na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno
dovoljenje po 1. ali 3. točki prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 s kasnejšimi
dopolnitvami). Naprava za samooskrbo
z električno energijo je lahko nameščena
tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi

in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi
s področja graditve objektov. Nepovratna
finančna spodbuda se lahko dodeli le za
nove naprave za samooskrbo z električno
energijo. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega
na osnovi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o
tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo
z električno energijo iz obnovljivih virov
energije (Uradni list RS, št. 1/16).
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA
inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in
sicer za največ 11 kVA nazivne električne
moči naprave za samooskrbo z električno
energijo.
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV,
so stroški:
•nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;
•montaže naprave za samooskrbo z električno energijo;
•pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
•lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba,
•imetnik stavbne pravice na nepremičnini,
kjer bo izvedena naložba,;
•družinski član (zakonec, zunajzakonski
partner, otrok oziroma posvojenec, starš,

OTROŠKA PUSTNA POVORKA
Otroška pustna povorka po ulicah Slovenske Bistrice, ki smo jo, kot že vsa leta
prej, ponovno pripravili RIC Slovenska
Bistrica, 2. osnovna šola, OŠ Pohorskega
odreda in OŠ Minke Namestnik – Sonje, je za nami. Pri preganjanju zime so
se maškar'ce zelo potrudile, izdelale in
predstavile najrazličnejše pustne like,
zato se prav vsem zahvaljujemo in čestitamo za izvirne maske in njihov trud,
kakor tudi vsem učiteljem, mentorjem,
staršem in sploh vsem, ki so pri izdelavi
mask sodelovali.
Tudi v letošnjem letu so se nam pridružile skupine najmlajših mask – otroci iz
Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in Vrtca Črešnjevec pa miška Frida,
ježek Rudi in otroci iz Fridine mišnice ter

tudi nekaj drugih posameznih mask, ki so
se z veseljem predstavile obiskovalcem.
Kakor tudi nastopajoči, KUD Gasilske
godbe na pihala Spodnja Polskava, KUD
Frajhajmska godba 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 najboljših, saj ne želimo spodbujati tekmovalnosti, temveč skupno ustvarjanje, sodelovanje in druženje ob izdelavi
skupinskih mask, ki jih lahko otroci izdelujejo sami, ali pa ob pomoči mentorjev,
staršev … In tako so simbolično nagrado
dobili prav vsi učenci in drugi udeleženci
v pustni povorki. Za piko na i letošnjega

posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer
bo izvedena naložba, ki je predmet javnega
poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
•najemnik nepremičnine oziroma stavbe,
kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
S pravočasno in popolno prijavo na aktualni razpis Eko sklada in s pridobitvijo finančnih spodbud bo vaša naložba
postala donosnejša. Ob upoštevanju vseh
pogojev glede vgradnje ustreznih materialov in načina izvedbe, skladno z zakonodajo in pravili stroke, bodo doseženi
pričakovani učinki.
Za več informacij v zvezi z obravnavano
problematiko vas vabimo, da nas obiščete v
svetovalni pisarni Slovenska Bistrica, ki se
nahaja v prostorih Razvojnega informacijskega centra (RIC-a) na Trgu svobode 5 v
Slovenski Bistrici, vsak četrtek med 16. in
18. uro. Svetovanje poteka po predhodnem
dogovoru. Naročite se po telefonu na telefonskih številkah 02 843 02 46 ali 02 620
22 71. Program BREZPLAČNEGA ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA OBČANE
– mreža ENSVET nudi občanom individualno, brezplačno, neodvisno energetsko
svetovanje ter informacijske izobraževalne
in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije. Več na www.
ekosklad.si.
Igor Drobež,
energetski svetovalec mreže ENSVET
pustnega veselja nam preostane še zahvala vsem, ki so s svojimi prispevki omogočili nagrado za vse učence ali kakorkoli
sodelovali pri izvedbi prireditve. To so:
Občina Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, Impos, d. o. o., tednik Panorama, Studio Bistrica – KTV Slovenska
Bistrica, Planet znanja Slovenska Bistrica,
Gasilci PGD Slovenska Bistrica, Gasilci
PGD Zgornja Bistrica, medobčinska redarska služba, policisti PP Slovenska Bistrica. Vsem iskrena hvala! Vsem šoferjem, podjetjem, zavodom, stanovalcem
in drugim udeležencem v prometu pa se
zahvaljujemo za razumevanje v času popolne zapore Partizanske ceste.
Jana Jeglič,
RIC Slovenska Bistrica

Pridobite si dodatna znanja Marca 2019 manj brezposelnih v
in veščine za lažjo zaposlitev vseh območnih službah Zavoda
Za lažjo zaposlitev si lahko pridobite
dodatna znanja in veščine, tako da se
vključite v neformalno izobraževanje
in usposabljanje. V okviru programa se
lahko udeležite različnih izobraževanj in
usposabljanj za dela in naloge, po katerih
povprašujejo delodajalci. Pridobite si
dodatna znanja in veščine, ki jih lahko
uporabite na konkretnem delovnem
mestu, in si s tem povečajte zaposlitvene
možnosti.
Vključite se lahko, če ste prijavljeni med
brezposelnimi in imate:
•več kot 50 let,
•najmanj 30 let in ste najmanj 12 mesecev
prijavljeni v evidenci brezposelnih
(dolgotrajno brezposelni),
•najmanj 30 let in ste končali največ
osnovno šolo (ISCED 2),
•najmanj 30 let in ste prejemnik denarne
socialne pomoči.
Program je še posebej namenjen tistim,
ki imate delovne izkušnje ali poklic, po
katerem ni povpraševanja med delodajalci.
Z vključitvijo pridobite:
• nova znanja, veščine in spretnosti, ki jih
lahko uporabite na delovnem mestu,
•boljšo usposobljenost za opravljanje

Meseca marca smo na Zavodu za zaposlovanje zabeležili novo znižanje brezposelnosti. Brezposelnost je upadla v vseh
območnih službah Zavoda. Ob koncu
meseca je bilo v evidencah Zavoda za
zaposlovanje skupno po vseh območnih
službah registriranih 76.533 brezposelnih
oseb, kar je 5,2 % manj kot februarja in 5,8
% manj kot v lanskem marcu 2018.
Zaradi povečanih potreb po dodatnih zaposlitvah so razveseljujoči podatki o dodatnih potrebah delodajalcev po novih
kadrih, saj je bilo le v mesecu marcu letos
na območju Slovenske Bistrice objavljenih
že 129 prostih delovnih mest. Tako se je
zaradi zaposlitve na območju Slovenske
Bistrice v marcu letos iz evidence brezposelnih oseb odjavilo 184 brezposelnih
oseb.

Registrirana brezposelnost

V marcu 2019 je bilo na območju Urada
za delo Slovenska Bistrica registriranih
1.142 brezposelnih oseb, kar je za 7,2 odstotka manj kot v mesecu februarju v letu
2019 in za 5,0 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, meseca marca 2018.
Med registriranimi brezposelnimi je bilo

Stopnja reg.
brezposelnosti
(jan. 2019)

V letu 2019 se lahko tudi prejemniki denarne socialne pomoči, ki so stari več
kot 30 let, vključijo v nekatere programe
usposabljanja ali v subvencionirano zaposlitev. Namen razširitve ciljne skupine
je prispevati k zmanjšanju neskladij med
ponudbo kandidatov in povpraševanjem
delodajalcev, prejemnike denarne socialne pomoči spodbuditi k čimprejšnji aktivaciji na trgu dela – da se zmanjša prehod
iz brezposelnosti v zaposlitev. Hkrati novost prejemnikom denarne socialne pomoči nudi izboljšanje dostopnosti do čim
hitrejše in bolj kakovostne zaposlitve ter
poskrbi za boljšo socialno vključenost ter
enake možnosti na trgu dela.
V programe Neformalno izobraževanje
in usposabljanje (NIU), Usposabljanje na
delovnem mestu (UDM), Zaposli.me in
praktične programe za spodbujanje zaposlovanja MIC se po novem lahko vključijo
tudi prejemniki denarne socialne pomoči,
ki so starejši od 30 let in so prijavljeni v
evidenci brezposelnih oseb.

v mesecu marcu 246 mladih, kar znaša
21,5 odstotka. Stopnja registrirane brezposelnosti je v mesecu januarju 2019 na
Uradu za delo Slovenska Bistrica znašala 8
odstotkov (kar je za 0,6 odstotka manj kot
v istem obdobju lani), na območju celotne
Slovenije pa je znašala 8,6 odstotka.
Pregled brezposelnosti, zaposlenosti in stopnje
registrirane brezposelnosti po občinah
Štev. delovno
aktivnih
(jan. 2019)

Več priložnosti za vključitve
v programe usposabljanja in
subvencionirane zaposlitve

konkretnih del in nalog, po katerih
povprašujejo delodajalci, s čimer si
povečate zaposlitvene možnosti,
•nova poznanstva in informacije o novih
priložnostih.
Ne prezrite: neformalno izobraževanje
ali usposabljanje ne pomeni stopnje
izobrazbe, zanj vam ni treba nazaj v redno
šolo.
Kakšna izobraževanja in usposabljanja so
na voljo? Udeležite se lahko programov za
pridobitev neformalnih znanj na različnih
poklicnih področjih. Preverite, katera
izobraževanja in usposabljanja so na voljo
na vašem območju.
Z vključitvijo v program vam povrnemo
naslednje stroške, in sicer mesečno za
pretekli mesec:
•dodatek za prevoz: potni stroški za
vsak dan vaše dejanske udeležbe na
usposabljanju znašajo 0,15 EUR za vsak
kilometer od kraja vašega bivanja do kraja
usposabljanja in nazaj (če je med obema
krajema najmanj en kilometer v eno
smer),
•dodatek za aktivnost, znaša 1,20 EUR
za vsako uro vaše dejanske udeležbe na
usposabljanju. Izplača se za usposabljanja,
ki trajajo najmanj 100 ur.
Višina dodatkov velja za vključitve od 1.
februarja 2019.
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Štev. reg.
brezposelnih
oseb
(mar. 2019)
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Makole

67

319

7,8

Oplotnica 117

676

6,3

Poljčane

153

1.178

8,8

Slovenska
Bistrica

862

8.681

8,1

Delovno aktivno prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS se
število delovno aktivnega prebivalstva povečuje. Januarja 2019 je bilo na območju
Urada za delo Slovenska Bistrica 10.854
delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji
delovnega mesta), kar je za 5,2 odstotka
več kot v enakem obdobju lani. Na območju območne službe Maribor se je delež
povečal za 3,4 odstotka, povečal se je tudi
delež na ravni celotne Slovenije, in sicer za
3,1 odstotka.
Struktura brezposelnih na Uradu za delo
Slovenska Bistrica
56,3

ženske

41,2
16,9

11,8%

iskalci prve
zaposlitve

invalidi

21,5

34,2%

20,8%

dolgotrajno stari do 29 let stari 50 let in brezposelni 2
brezposelni
več
leti ali več

Priložnosti za delodajalce

Ugodnosti Zavoda, namenjene delodajalcem
• Delovni preizkus
Delodajalci lahko skozi ta ukrep spoznate ustrezne kandidate in njihove kompetence. Traja najmanj 100 ur oz. največ
en mesec. Izjema so invalidi, pri katerih
lahko traja vključitev več kot en mesec.
Namenjen je vsem brezposelnim osebam.
Ukrep je aktualen do porabe sredstev oziroma najdlje do 23. oktobra 2019.
• Usposabljanje na delovnem mestu za
mlade
S tem programom lahko mlade brezposelne osebe spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto. V program se lahko vključijo
mladi do izpolnjenega 30. leta, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb najmanj tri mesece. Usposabljanje lahko traja
dva ali tri mesece. V trimesečni program
se lahko vključite le, če ste iskalec prve zaposlitve. Program je aktualen do razdelitve
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sredstev in najdlje do 31. maja 2019.
• Usposabljanje na delovnem mestu 2019
S pomočjo našega programa lahko na
konkretnem delovnem mestu usposobite
brezposelne osebe. Program je namenjen:
starejšim od 50 let, ki so najmanj tri 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
nedokončano ali končano osnovno šolo, ki
so najmanj tri mesece prijavljeni v naši evidence; posameznikom, ki se vključujejo na
trg dela po končanem programu socialne
aktivacije; starejši od 30 let in prejemniki
denarne socialne pomoči. Usposabljanje
traja dva ali tri mesece, odvisno od zahtevnosti del. Ukrep je aktualen do porabe
sredstev oziroma najdlje do 31. maja 2019.
• Inovativni projekti za zaposlovanje
mladih
V vzhodni Sloveniji poteka projekt: Aktivno izobraževanje in usposabljanje mladih
– Aktivium, ki ga izvaja Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Vključijo
se lahko mladi od 15. do 28. leta s stalnim
prebivališčem v vzhodni Sloveniji, ki so
prijavljeni med brezposelnimi osebami.
Program mladim nudi: inovativno, kratko in praktično usmerjeno izobraževanje;
razvoj veščin za samostojno vključevanje
na trg dela in izboljševanje zaposlitvenih
možnosti; stik z delodajalci, ukvarjanje z
njihovimi praktičnimi primeri in izzivi,
spoznavanje delovnega okolja in delovnih
postopkov pri delodajalcih. Izvajalec udeležencem povrne potne stroške in izplača
dodatek za aktivnost.
• Zaposlimo mlade
V zaposlitev s pomočjo subvencije Zaposlimo mlade se lahko vključijo osebe,
ki so mlajše od 30 let, prijavljene v evidenci brezposelnih in so uspešno zaključile
usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje. S subvencijo bo omogočena zaposlitev 225 mladim, od tega 40
% mladim s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Delodajalec
lahko z ustrezno osebo sklene delovno razmerje za nedoločen čas ali za določen čas,
najmanj 12 mesecev. Prav tako delodajalec
za zaposlitev ustrezne osebe iz ciljne skupine prejme subvencijo v skupni višini 5.000
EUR.
• Zaposli.me 2017/2019
Delodajalci, ki bodo zaposlili brezposelne
osebe iz ciljne skupine, bodo za njihovo
zaposlitev prejeli subvencijo v višini: 5.000
EUR za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij iz
ciljne skupine; 6.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija iz ciljne skupine;
7.000 EUR za osebe, ki izpolnjujejo tri kri-
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terije iz ciljne skupine.
Ciljna skupina javnega povabila so brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega
od naslednjih kriterijev: so starejše od 50
let; so starejše od 30 let in so najmanj 12
mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb; so starejše od 30 let in imajo izobrazbo 1. ali 2. stopnje (nedokončana ali
zaključena osnovna šola); so starejše od 30
let in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postale
dejavne na trgu dela; so dopolnile 30 let ali
več in so prejemnik denarne socialne pomoči.
Zaposlitev oseb iz ciljne skupine mora biti
realizirana za polni delovni čas (tj. 40 ur
tedensko) za obdobje 12 mesecev. Javno
povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019.
Sprememba v javnem povabilu je, da se v
program Zaposli.me takoj po prijavi med
brezposelne osebe lahko vključijo starejši
od 50 let in tisti, ki imajo zaključeno največ osnovno šolo in so stari najmanj 30
let, prav tako se lahko vključijo osebe, ki
so dopolnile 30 let ali več in so prejemnik
denarne socialne pomoči.
• Aktivni do upokojitve
Delodajalci, ki boste zaposlili brezposelne
osebe, ki so dopolnile 58 let ali več, boste za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev prejeli
subvencijo v višini 11.000 EUR. Delovno
razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen
čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Javno povabilo je odprto
do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.
junija 2020.
• Usposabljamo lokalno za zaposlitev v
najbolj iskanih poklicih
Usposabljajte brezposelne na delovnem
mestu v deficitarnih poklicih, opredeljenih
po naših območnih službah, še preden se
odločite glede njihove zaposlitve.
S takšnim usposabljanjem
bodo
brezposelne osebe
pridobile dodatna
znanja, veščine in
spretnosti, s katerimi si bodo izboljšale
ali razširile zaposlitvene možnosti
in odprle nove poti
do zaposlitve v deficitarnih poklicih.
V
usposabljanje
se lahko vključijo
brezposelni, ki so
najmanj tri mesece
prijavljeni v eviden-
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ci brezposelnih in katerih znanja ter delovne izkušnje ne omogočajo neposredne
zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Javno povabilo Usposabljamo
lokalno je odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. oktobra 2019.

Potekajo evropski spletni
zaposlitveni sejmi

Spletni zaposlitveni sejmi so priložnost
za evropske delodajalce in hkrati za iskalce zaposlitve, ki iščejo svojo zaposlitveno
priložnost v tujini. Vsako leto v 32 državah
potekajo spletni zaposlitveni sejmi. Delodajalci imajo brezplačen dostop do več
tisoč življenjepisov, iskalci zaposlitve pa se
lahko prijavijo na različna delovna mesta
v Evropi, in sicer v različnih sektorjih –
od medicine do turizma. Ne glede na to,
ali ste izkušen radiolog ali mlada oseba, ki
išče avanturo v drugi državi, nudijo dnevi
evropskega zaposlovanja za vsakogar priložnost za zaposlitev.
Da bi lahko izkoristili ugodnosti, vam ni
treba biti fizično prisoten na dogodku.
Zahvaljujoč spletnim klepetalnicam in
prenosu v živo se lahko udeležite dneva
zaposlitve iz udobja svojega doma ali pisarne in se udeležite intervjuja na spletu.
Udeleženci dobijo tudi praktične nasvete o
življenju in delu v tujini. Na spletni portal
naložite svoj življenjepis ali objavite prosto
delovno mesto in se dogovorite za razgovor z ustreznim kandidatom ali delodajalcem.Spletna platforma vam omogoča
prihranek časa in denarja, ki bi ga sicer
porabili za potovanje, in učinkovito povezuje iskalce zaposlitve in delodajalce širom
Evrope. Vabljeni, da se udeležite evropskih
zaposlitvenih dnevov, ki potekajo na Euresovem spletišču www.europeanjobdays.eu.
Marjeta Kovač, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše in Pesnica
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PODPOLKOVNIK
FRANCI MOGOLIČ,

poveljnik Vojašnice Vincenca
Repnika Slovenska Bistrica
Gospod poveljnik, kako bi se predstavili, če bi morali predati svoj osebni, avtobiografski raport?
Rojen leta 1966 v Slovenj Gradcu, sicer pa
po starših izviram z Dolenjske. V mladosti
povprečen osnovnošolec in srednješolec.
Kot gradbeni tehnik sem želel stopati po
očetovih, gradbeniških stopinjah. Moje
želje leta 1991 spremeni razpad takratne
Jugoslavije. V aprilu 1991 sem oblekel
uniformo Slovenske vojske in odkril, da
me vojska zanima bolj kot gradbeništvo.
Čeprav sem imel doma dva tedna staro hčer, sem – pripravljen na vse – v desetdnevni vojni s kolegi z Iga in iz Peker
poskrbel, da se takratnim prvim nabornikom v Slovenski vojski ni bilo treba soočiti s kako pravo vojaško akcijo. Na srečo se
je vse dobro izteklo.
Pozneje sem diplomiral na obramboslovju
in magistriral na fakulteti za logistiko. Danes, po večletnem delu na področju logistike, poveljujem 670. logističnemu polku,
kar je poseben izziv in nadgradnja moje
kariere.
V začetku lanskega novembra ste na
mestu poveljnika 670. logističnega polka oziroma Vojašnice Vincenca Repnika
nasledili polkovnika Friderika Škamleca. Mimogrede, kaj imata pravzaprav
skupnega oziroma v čem se razlikujeta ti
poveljniški mesti?
Skupni so polk in njegovi pripadniki, naloge in vse, kar sodi v vsakdanje življenje vojašnice. Razlikujeta pa se v tem, da
polku sedaj poveljuje podpolkovnik, prej
polkovnik. Ravno v času mojega prihoda
v Slovensko Bistrico so bila delovna mesta
poveljnikov vseh polkov v Slovenski vojski
s polkovniških znižana na podpolkovniški
čin.
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Če se ne motim,
smo do sedaj imeli dve obrambni
ministrici, prvič
pa se je na položaj
načelnika generalštaba Slovenske
vojske zavihtela
ženska, generalmajorka Alenka
Ermenc. Zaupajte
nam, kakšen je vaš
osebni pogled na
vlogo in položaj
žensk v Slovenski
vojski oziroma v
vojski nasploh?

Praktično od leta 1991 v vojski srečujem
pripadnice nežnejšega spola. Suvereno
lahko trdim, da povsem enakovredno opravljajo ta sicer tradicionalno moški poklic.
V slabega pol leta, odkar ste prevzeli poveljstvo nad polkom, se verjetno ni zgodilo nič pretresljivega. Primarna naloga
je še vedno logistika, se pravi tiste dejavnosti, ki so povezane s storitvami, oskrbo, premiki in transportom materialnih
sredstev in ljudi.
Drži. 670. logistični polk opravi večino
transportov v Slovenski vojski. Poleg tega
poskrbimo za sodobne vojaške tabore z
različnimi tipi šotorov in vso spremljajočo
opremo za higieno vojakov, pripravo hrane, prečiščevanje vode in skladiščenje ter
prve kontrole streliva in minskoeksplozivnih sredstev. Vodimo tudi šolo vožnje
Slovenske vojske. Pripadnik polka pa ni le
logistik, ampak tudi vojak bojevnik. Torej
poleg svojega specialističnega logističnega
znanja obvladuje tudi veščine pehotnega
vojaka.

Ali drži informacija, da se ponovno razmišlja o tem, da naj bi se 670. logistični
polk spet preoblikoval nazaj v bataljon,
in s čim se to utemeljuje?
Res se razmišlja v tej smeri. V prihodnosti je načrtovana optimizacija strukture
vojske. Osebno menim, da je to je posledica upada števila vojakov in na dolgi rok
nepopravljiva škoda za državo. Vedno bolj

namreč izgubljamo vojaško znanje. Res je,
da trenutno nismo vojaško ogroženi, vendar ni nujno, da bo vedno tako. In opisano
v prispodobi: če dva meseca ne pada dež,
še ne pomeni, da bomo nehali delati strehe na hišah.
Koliko pripadnikov Slovenske vojske
trenutno prihaja na delo v vojašnico?
Več kot 300. V večini iz vzhodnega dela
države.
Vojašnica Vincenca Repnika je po tistih
začetnih razmišljanjih po selitvi, takoj
po osamosvojitvi, postala del naše lokalne stvarnosti in korektno sodeluje z lokalno skupnostjo. Domnevamo, da tudi
v prihodnje ne bo kaj bistveno drugače
…
Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo
je ena od mojih visokih prioritet. Nikakor ne želimo biti »'tujek«, temveč tvoren
in aktiven del mesta. V preteklosti se je to
kazalo skozi različna sodelovanja z lokalnimi organizacijami in društvi ter šolami.
Prepričan sem, da bo tako ostalo tudi v
prihodnje.
Ministrstvo za obrambo si je v preteklosti na različne načine prizadevalo v vrste
Slovenske vojske privabiti nov kader.
Eden od razlogov, da vojaški poklic postane privlačnejši, je tudi ustrezno nagrajevanje, plače po domače.
Današnji vojak ni devetnajstletni nabornik, ki je iz objema staršev in domače hiše
prišel na služenje vojaškega roka. Današnji vojak je profesionalec, ki ima družino,
stanovanje ali hišo. Skratka, poskrbeti
mora za svojo eksistenco. Zato je vsekakor
pomemben ali pa kar najpomembnejši
osebni dohodek.
Nekako nerodna je država tudi pri nudenju ugodnosti pripadnikom Slovenske
vojske, ki jih sicer poznajo vojske nekaterih drugih držav. To so različni popusti,
denimo pri vrtcih, davkih na različno blago itd. Tudi sicer je precejšen delež današnje mladine bolj hedonistično naravnan.
Vojaški poklic pa pomeni veliko odrekanja. Pravzaprav pomeni način življenja in
zavestno odločitev, da boš za svojo domovino, če bo treba, dal tudi življenje. Tako
kombinacija pogodbenih omejitev, ki po
45. letu za večino vojakov pomeni konec
aktivnega dela v vojski, in majhen osebni
dohodek vojsko zagotovo ne delajo mladini privlačno. V zadnjem času pa se tudi tu
premika nekoliko na bolje, in sicer tako da
bodo bolj obremenjeni pripadniki plačani
bolje.
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Zaupajte nam še to, kako najraje preživljate prosti čas. Nekje smo zasledili, da
ste tudi zbiratelj Tomosovih mopedov.
APN 4 je bil zakon …
Pravzaprav sem bolj navdušenec kot zbiratelj. Trenutno imam doma le en Tomosov moped, BT50 ki bo letos napolnil 30

let. Sicer pa se strinjam z vašo trditvijo,
da je APN 4 zakon. Ko sem bil srednješolec, se je APN 4 umikal novejšemu APN
6. Ampak prava Tomosova duša je ostala v štirici. Hud adrenalinski paket pa je
ponujal elektronik, s katerim smo takratni mladci na dveh kolesih prvič drveli

preko 100 kilometrov na uro. Tisti malo
bolj drzni pa smo z nekaj znanja tudi prej
omenjeno štirico znali naviti, da je »letelo
blizu stotke«, kot smo to takrat imenovali.

Slovenska Bistrica, 10. in 11. junija 2019
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (ZRC SAZU,
ISN) in Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica (RIC) v okviru projekta
Živa coprnija/Živa štrigarija organizirata
mednarodno znanstveno konferenco z
naslovom Pripovedna kultura v prostoru,
ki bo potekala od 10. do 11. junija 2019 v
prostorih gradu Slovenska Bistrica.
Projekt Živa coprnija/Živa štrigarija je financiran iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. V
njem sodeluje šest projektnih partnerjev iz
Slovenije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je
zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega
izročila Pohorja in Istre.
Pripovedno izročilo je vir, s katerim je
mogoče podpreti raznovrstne aktivnosti,
ki skušajo ozavestiti in ohranjati kulturno
identiteto v lokalnem okolju. S tem so povezani različni načini oživljanja kulturne
dediščine, toda pri tem je pomembno vedeti, kateri pristopi so ustrezni, da izročilo
ostaja čim bolj avtentično.
V okviru konference želimo predstaviti
strategije in kriterije, kako se lahko pripovedno izročilo v okviru tematskih poti,
parkov, pripovedovanja, lutke ipd. premi-

šljeno vključi v lokalno in regionalno kulturno, didaktično in turistično ponudbo.
Ob tem želimo soočiti različne teoretične
in praktične koncepte sodelovanja s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z nesnovno kulturno dediščino. Izpostavljena bodo vprašanja komercialnih interesov, ki so pogosto
v nasprotju z načeli stroke. Predstavljene
bodo tudi tematsko in vsebinsko raznolike
raziskave, ki so povezane s folklornim izročilom in imajo potencial za vključitev v
lokalno ponudbo.
Na konferenci bo sodelovalo 12 referentov
iz šestih držav. Referati bodo predstavljeni
v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, povzetki referatov pa bodo izšli v trijezični knjižici.
PROGRAM KONFERENCE
Ponedeljek, 10. 6. 2019
11.00–11.30
Odprtje konference in pozdravni nagovori
11.30–13.00
1. Monika Kropej Telban (Slovenija): Lokalne pripovedi v prostoru s posebnim ozirom na Pohorje
2. Elis Bačac, Mladen Rajko (Hrvaška):
Vpliv projekta Živa coprnija/Živa Štrigarija
na pićansko lokalno skupnost
3. Katja Hrobat Virloget (Slovenija):Mitski
park. Nesnovna dediščina za izobraževanje

in turizem
14.00–15.30
4. Martina Piko (Avstrija): Prostor in pripovedi – pripovedi in prostor
5. Evelina Rudan (Hrvaška): Toponimi
strahu ali o prostoru v pripovedi
6. Mirjam Mencej (Slovenija): Vloga pripovedi o vilah v strukturiranju prostora
16.00–17.30
7. Smiljana Đordević Belić (Srbija): Povedka o vodnem biku iz jezera Vlasina: medijska predstavitev in turistični potencial
8. Maša Jasinska (Rusija): Demon mora
(zmora, mara) v slovenskem in poljskem
izročilu: k vprašanju o identifikaciji lika
9. Ines Maria Palleiro (Argentina): Meraši
– duhovi, ki prestavljajo mejnike: slovenski
duh s Komata in argentinski »Cairé«
Torek, 11. 6. 2019
9.00–10.30
1. Andrej Pleterski (Slovenija): Prostor pomaga razumeti pripovedi
2. Barbara Ivančič Kutin (Slovenija): Toponimi, povedke in folklorni obrazci o vodah
v Zgornjem Posočju
3. Saša Babič (Slovenija): Prostor v pregovorih
Vabljeni!
Barbara Ivančič Kutin,
Monika Kropej Telban

Drago Čož

PRIPOVEDNA KULTURA V PROSTORU

Občina Slovenska Bistrica obvešča:
• fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine Slovenska Bistrica in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, ter
• podjetnike in obrtnike, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Slovenska Bistrica, da sta na spletni strani občine
Slovenska Bistrica www.slovenska-bistrica.si odprta naslednja
razpisa:
1. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero v kmetijski dejavnosti na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2019. Razpis je odprt od aprila
do 21. oktobra 2019. Za pridobitev posojila je treba oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni občine Slovenska Bistrica, na spletni strani občine in pri Novi KBM, d. d.,
– Poslovanje z malimi in srednjimi gospodarskimi družbami
ter Poslovanje z mikro gospodarskimi družbami, Ljubljanska
cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica. Dodatne informacije lahko
prosilci dobijo pri Novi KBM, d. d., Poslovanje z malimi in

srednjimi GD (pri Nataši Breznik, tel. št. 02 229 1824 ali 041 359 182) in Poslovanje z mikro GD (pri Bogdanu Samasturju, tel. št. 02 229 1799 ali 031 683
869), Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica, in na Občini Slovenska
Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, pri Slavki Zafošnik,
tel. št. 843 28 38.
2. JAVNI RAZPIS sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje malega gospodarstva in obrti na območju občine
Slovenska Bistrica za leto 2019. Razpis je odprt od aprila do 21. oktobra 2019.
Za posojilo je treba oddati izpolnjeno vlogo, ki je dostopna v sprejemni pisarni občine Slovenska Bistrica, na spletni strani občine in pri Novi KBM, d. d.,
Poslovanje z malimi in srednjimi gospodarskimi družbami ter Poslovanje z
mikro gospodarskimi družbami, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica. Prosilci lahko dodatne informacije dobijo pri Novi KBM, d. d., Poslovanje
z malimi in srednjimi GD (pri Nataši Breznik, tel. št. 02 229 1824 ali 041 359
182) in Poslovanje z mikro GD (pri Bogdanu Samasturju, tel. št. 02 229 1799
ali 031 683 869), Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica, in na Občini
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, pri Nežki
Jurič, tel. št. 843 28 04.
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70 LET G LAS BE N E Š O L E
SLOV E N S K A BIS T R I C A

Glasbena šola Slovenska Bistrica letos praznuje 70-letnico delovanja. Jubilej bodo
obeležili s številnimi dogodki. Te je v 11.
marca na novinarski konferenci v prostorih
šole podrobneje predstavila Radmila Bikić
Magdić, ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica. Uvodoma so ob občinskem
prazniku skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica v galeriji Bistriškega gradu

odprli potujočo razstavo ob 200-letnici
glasbenega šolstva v Sloveniji. 1. aprila so v
stari dvorani SNG Maribor predstavili svojo baletno produkcijo, maja bodo ob občinskih praznikih v Poljčanah in Oplotnici pripravili kulturni program, slavnostna
akademija pa bo 25. novembra. Ob častitljivi obletnici bodo jeseni izdali tudi zbornik. V dosedanji zgodovini šole, ki je bila
ustanovljena leta
1949, je bilo precej
pomembnih prelomnic. Pobudnik
za njeno ustanovitev in hkrati njen
prvi ravnatelj je bil
Oskar Štakul. Do
leta 1984 je šola domovala v prostorih
kulturnega doma
(današnji Slomškov
dom), nato sta sledili selitvi v prostore osnovne šole na
Vošnjakovi ulici in

Bistriškega gradu. Dolgoročno so prostorsko stisko rešili leta 1999 z izgradnjo nove
in sodobnejše glasbene šole na sedanji lokaciji v Ozki ulici. Leta 1974 so šolo na željo učiteljev priključili Centru za glasbeno
vzgojo Maribor, ustanovljena sta bila tudi
oddelka v Poljčanah in Oplotnici, ki delujeta še danes. Leta 1980 so pridobili tudi
baletni oddelek. Sicer pa se je šola, ki so jo
večkrat preimenovali, ponovno osamosvojila leta 2010. V tem obdobju je prerasla v
večji javni vzgojno-izobraževalni zavod, v
katerem nudijo možnost osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja. V tem
šolskem letu bistriško glasbeno šolo obiskuje 485 učencev, ki tudi na tekmovanjih
dosegajo zavidljive rezultate. Med najbolj
priljubljenimi glasbili so klavir, kitara in
flavta.
Tomaž Ajd
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PRVA DVAJSETKA SŠSB
JE TUKAJ!
Imeti dvajset let izkušenj ni kar tako … To
ugotavljamo tudi v kolektivu Srednje šole
Slovenska Bistrica. Ravnateljica mag. Iva
Pučnik Ozimič je na osrednji slovesnosti
ob 20-letnici Srednje šole Slovenska Bistrica dejala: »Jubilejno leto je čas za razmislek o našem delu in poslanstvu, predvsem
pa, da se srečamo z generacijami več kot
3.300 mladih, ki so tu obiskovali srednjo
šolo.« Število je res zavidljivo, še posebej,
če imamo v mislih, da se šola poteguje za
vpis obetavnih dijakov in že dvajset let
uspešno kljubuje spreminjajočim se trendom prave izbire srednješolskih programov. Privzamemo lahko, da zaposlene na
SŠSB in dijake povezujejo skupne vrednote, znanje, ustvarjalnost in odprtost, kot je
pred dvorano, polno gostov, predsednikom RS Borutom Pahorjem in pred spodbudnim aplavzom obiskovalcev prepričljivo zatrdila ravnateljica. Na spletni strani
Urada predsednika Republike Slovenije so
o slavnostni akademiji v četrtek, 4. aprila, zapisali nam splošno znano vodilo, da
Srednja šola Slovenska Bistrica »z znanjem, ustvarjalnostjo in s sodelovanjem
odpira vrata v svet«, kar brez dvoma drži
za vse programe, ki se trenutno izvajajo na
šoli; to so gimnazija, ekonomski tehnik,
ekonomski tehnik – PTI, trgovec in metalurški tehnik. Prisotne je na slovesnosti
nagovoril tudi župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar, ki je prizadevanja
šole vseskozi podpiral. Izrekel je priznanje
dosedanjemu delu in nam zaželel uspešno
ustvarjanje tudi v prihodnje.
To šolsko leto se dogaja in se tudi še bo …
Jubilejno leto je poleg osrednje slovesnosti
bogatila in popestrila tudi obilica dogodkov, ki pričajo o raznovrstnosti izobraževalne ponudbe na šoli. Že nekaj let zapored se šola v predbožičnem decembru
zavije v prazničnost dobrodelnega božično-novoletnega koncerta. To šolsko leto
smo ga klicali V objemu jazza, za glasbeno
poslastico 17. decembra 2018 pa je poskrbela Urša Kraševac z bandom, seveda
v sodelovanju s šolskim pevskim zborom.
Kot je v navadi, so se gostje po prireditvi
lahko posladkali s piškotki in ogreli s skodelico čaja.

Slavnostna podelitev nemških jezikovnih diplom
Konec februarja 2019 je SŠSB gostila predstavnike nemškega veleposlaništva in Goethejevega inštituta ob svečani podelitvi
nemških jezikovnih diplom sodelujočim
dijakom in dijakinjam. Povabljeni – Birgit
Bader, predstavnica ZFA (Zentralstelle für
Auslandswesen) in koordinatorica nemške jezikovne diplome za Slovenijo, direktor Goethejevega inštituta v Ljubljani Uwe
Reissig in sekretar na nemškem veleposlaništvu ter vodja oddelka za kulturo Peter
Lange – so SŠSB svečano podelili tudi plaketo Pasch, ki šolo uvršča v svetovno verigo šol Pasch, na katerih izvajajo nemško
jezikovno diplomo. Slavnostni dogodek
sta z glasbeno točko popestrila dijaka Tisa
Stegne in Blaž Pučnik.
Otvoritev likovne razstave v marcu
Razstava Ideja, podoba, umetnija je odprla svoja vrata v petek, 29. marca 2019, in
sicer s slovesnim otvoritvenim kulturno
-glasbenim programom. Na ogled so pod
mentorstvom profesorja Roka Dragića
postavljena likovna dela sedanjih in nekdanjih likovnih talentov šole. Razstavo si
je še vedno moč ogledati v šolski mali jedilnici.
Pomembnost dvajsete obletnice pa podpirajo na šolskih hodnikih tudi premnogi reki in misli znanih domačih ter tujih
osebnosti, ki vse dijake in profesorje bodrijo pri doživljanju sproščenega vzdušja in
všečnega izobraževanja.
Tudi znana Slovenca na SŠSB!
17. januarja 2019 je za dijake 2. letnikov
SŠSB obiskala popotnica, podjetnica in
pisateljica Petra Škarja. Prepotovala je že
skoraj ves svet in tako marsikaj izkusila ter
se marsičesa naučila. Z dijaki in profesorji
je delila skrivnosti srečnega in uspešnega
življenja, spodbudila pa jih je tudi h kreativnemu in podjetniškemu razmišljanju.
Popotničino predavanje je v vseh prisotnih vzbudilo veliko zanimanja, o čemer
je pričal tudi glasen aplavz.
25. marca se je bistriškim srednješolcem
v predavalnici predstavil tudi slovenski
pisatelj, novinar, kolumnist in alpinist Tadej Golob, avtor uspešnega kriminalnega
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romana Jezero. Pogovor z njim je vodila
Laura Ramšak, šolska glasbena skupina
pa je dogodek popestrila z lahnimi akustičnimi zvoki.
Akademija ob 20. jubileju SŠSB
Slavnostno okrašena dvorana se je po svečanih govorih ravnateljice mag. Ive Pučnik Ozimič, bistriškega župana dr. Ivana
Žagarja in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za nekaj trenutkov
zavila v molk pričakovanja, kmalu zatem
pa predala kulturno-umetniški stvaritvi,
ki jo je zasnovala profesorica Tina Mojzer v sodelovanju s profesorico Nadjo
Stegne, dolgoletno zborovodkinjo in sodelavko Srednje šole Slovenska Bistrica
ter nedvomno eno tistih, ki so sloves in
pevski glas šole največkrat ponesli širom
po Sloveniji. Kulturno-umetniška kompozicija svetlobe, senc, glasbe in besede,
ki je predstavila barvitost in raznorodnost
znanja, ustvarjalnosti ter veščin tamkajšnjih srednješolcev (nedvomno pa tudi
profesorjev), se je pred očmi navdušenih
gledalcev razkrivala pod naslovom Tečaj
čudežev. Omenjenima mentoricama se v
vrsti za zasluge pri izvedbi res prvovrstne
prireditve pridružujejo še: Matevž Gregorič s skupino šolskih lutkarjev, ki so v dvorani pričarali osupljivo senčno kuliso, Matea Brečko, ki je poskrbela za odrski gib,
koreografinja Nuša Detiček s soplesalkama (ob svetlečih palicah za twirling se je v
dvorani res našlo nekaj prav za vsakogar),
suvereni recitatorji, solist Blaž Pučnik z
obetavnim performansom Caro mio ben,
šolska glasbena skupina 32 miligramov
in seveda odličen pevski zbor. Slednja sta
gledalce ves čas prireditve navduševala z
navdihujočim izborom glasbe. Ne nazadnje pa velja omeniti tudi bivše dijake, ki so
se prijazno odzvali povabilu in spet nastopili na odru svoje priljubljene srednje šole.
Lari Gril, Niki Motaln in Juretu Paku so se
hkrati na zborovskem delu odra pridružili
tudi številni alumni in večer popestrili z
neverjetno energijo ter posebnim izkazom predanosti šoli.
Nas letos čaka še kaj?
V nadaljevanju leta se bodo na SŠSB zvrstili še nekateri jubilejno obarvani dogodki.
Naj omenimo, da bomo v goste v aprilu
povabili tudi Kamničana, sicer ameriškega pisatelja in umetnostnega zgodovinarja
Noaha Charneyja, ter ga povprašali o življenju v Sloveniji in o njegovih predstavah
o našem podalpskem biseru.
Mesec maj bo prinesel tudi težko pričakovani dan šole, ki bo letos namenjen skrbi
za ohranjanje telesnega in duševnega
zdravja; septembra pa načrtujemo še sre-
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čanje bivših dijakov in zaposlenih, saj je
dvajsetletno delovanje šole pustilo pečat v
številnih srcih, in prav je, da spomine ohranjamo tudi s stiskom roke in prijetnim
pogovorom, seveda ob dobrem kulturnem programu … a še vedno in v edini ter
najboljši srednji šoli na Bistriškem.
Kaj pa zbornik?
Tovrstne bukve večkrat odbijajo bralce,
saj se precej togo mudijo z na prvi pogled manj zanimivo zgodovino zavodov, a
v naši tokratni posebni izdaji Prva dvaj-
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setka, ki jo je pripravila profesorica Lidija
Ličen z ekipo, se boste lahko prepričali
povsem o nasprotnem. Dvesto šestinšestdeset strani zanimivega branja, ki obsega časoris dvajsetih let ustvarjanja in
snovanja dela zavoda, številne prispevke
bivših dijakov (in danes znanih Slovencev) o guljenju šolskih klopi, umetniške
utrinke in nagovore, predstavitve šolskih
in obšolskih dejavnosti, letošnjih oddelkov, zgodovine razredništev in še kaj …
Vljudno vabljeni k branju!

NOVO SVETOVALNO SREDIŠČE
V prostorih Ljudske univerze Slovenska
Bistrica so v petek, 8. marca, odprli
novo svetovalno središče. Informativno
-svetovalna dejavnost v izobraževanju
odraslih zagotavlja pomoč pri odločanju,
načrtovanju in organizaciji izobraževanja
ter razvoju kariere. Je tisto prvo, s čimer
se sreča odrasli pred vstopom v proces
pridobivanja znanja in kompetenc.
»Vloga
usposobljenega
svetovalca,
ki prepozna njegove potrebe, zazna
strahove in dvome, ki se ga lotevajo, in s
katerim skupaj najdeta to, kar mu najbolj
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ustreza, je ključna. Za to je potrebno
prijetno urejeno in funkcionalno
okolje, ki mu daje občutek varnosti,
zaupljivosti in profesionalnosti. Vse to
nudimo našim uporabnikom v novem
svetovalnem središču,« je ob odprtju
povedala mag. Brigita Kruder, direktorica
Ljudske univerze Slovenska Bistrica.
Dodala je, da je bilo lani 866 odraslih
deležnih svetovanja po modelu ISIO,
ki jim zagotavlja strokovno poglobljeno
spremljanje
pri
izobraževalnih
odločitvah. Storitve financira Ministrstvo

za izobraževanje, znanost in šport, ki
letno nameni okoli 25.000 evrov. Kot je
povedala Teja Dolgan, skrbnica programa
na MIZ, so tako izpolnjeni kadrovski
pogoji, izvajalec pa mora zagotavljati tudi
druge, določene normative in standarde
– tudi prostorske. Pomembne zasluge za
to, da je v stavbi funkcionalno, urejeno
in sodobno opremljeno učno okolje, ima
tudi ustanoviteljica Občina Slovenska
Bistrica. Bistriški župan dr. Ivan Žagar je v
nagovoru poudaril, da je lokalna skupnost
ponovno pridobila lastništvo »prve šolske
stavbe v mestu«.
Tomaž Ajd
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PODJETNOST ZA KAKOVOSTNEJŠE IN
TRAJNEJŠE ZNANJE
2. osnovna šola Slovenska Bistrica je od šolskega leta 2017/2018 vključena v evropski
projekt Krepitev kompetence podjetnosti
in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v osnovnih
šolah, skrajšano POGUM. Namen projekta je pri osnovnošolcih spodbuditi način
razmišljanja in razumevanja podjetnosti
kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika ter skupin. V šolskem letu 2017/2018 smo učitelji, ki smo
vključeni v projekt, opredelili področje, na
katerem se lahko učenci opolnomočijo s
kompetenco podjetnosti. Razmišljali smo,
da lahko naš šolski vrt in učilnica v naravi postaneta odličen didaktični pripomoček, ki bo učencem omogočal izkustveno
učenje. S šolskim letom 2018/2019 smo
pogumno začeli uvajati novosti v pouk.
Pridobili smo kar nekaj novih stvari in
ogromno trajnostnega znanja za življenje.
Nov življenjski prostor na šolskem vrtu
– mlaka
Mlako smo naredili poleti 2018, in sicer
na predlog ddr. Ane Vovk Korže, predavateljice na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru, s katero sodelujemo v zadnjem

letu v okviru projekta. Učenci, ki so poleti
obiskovali počitniško varstvo, so naredili
načrt, kakšna naj bo mlaka. S hišnikovo
pomočjo so izkopali luknjo, vanjo dali
traktorsko gumo, jo obložili s folijo in
nato napolnili z vodo. Pozneje smo vanjo
zasadili vodne rastline, ob mlako pa zasadili dren. Mlaka je septembra dobila prve
prebivalce, žabice. Od takrat dalje je mlaka poseben prostor na šolskem vrtu, kjer
se učenci neizmerno radi zadržujejo.
Razredni vrtički
Razredne vrtičke smo pridobili jeseni
2018. Glavni razlog za njihovo uvedbo je
bil, da učenci spoznajo, da si lahko vsi, z
vsaj malo volje in iznajdljivosti, pridelamo
nekaj zelenjave doma, ne glede na to, kje
živimo (stanovanje, hiša), in ne glede na
letni čas. Hkrati so imeli učenci 7. razreda
možnost obdelave, brušenja in lakiranja
lesa, saj so naredili zaboje, ki služijo kot
vrtički. Prvi so svoj vrtiček dobili učenci
prvega razreda, ko so spoznavali razliko
med sejanjem in sajenjem. Sedaj imajo
svoje vrtičke že vsi oddelki od 1. do 5. razreda.
Akvaponika

Iz naših akvarijev, ki krasijo šolske hodnike, je Peter Maričič ustvaril t. i. urbane
ribnike. Akvaponika je sodobna metoda
gojenja rastlin na vodi, kar pomeni, da
rastlin ni treba zalivati in okopavati, puliti plevela in opravljati drugih vrtnarskih
opravil. Rastline rastejo s pomočjo invazivnih živali, izlovljenih iz okolja, ali s pomočjo ribic, želvic, ki jih imajo ljudje za
hišne ljubljence. Urbani ribnik z akvaponiko ima tudi veliko pedagoško vrednost,
saj lahko učenci spoznavajo princip delovanja akvaponike, uvidijo problem nizke
samooskrbe v Sloveniji in problem invazivnih živali. Akvaponika deluje kot lep,
atraktiven okras, zraven pa opravlja izredno pomembno nalogo, saj predstavlja
medij za saditev okrasnih rastlin, vrtnin
ali začimbnic.
Katja Leva

TEKMOVANJE V RECITIRANJU ŠTEVILA PI

Pi je število, ki ga večinoma uporabljamo
tako, da ga zaokrožimo na dve decimalki
natančno, torej na 3,14. Datuma tekmovanja, 14. marec, je mednarodno poznan
kot dan pi. Na ta dan se je leta 1897 rodil
tudi Albert Einstein. Tudi na 2. osnovni šoli
učitelji matematike že vrsto let organizirajo
tekmovanje v recitiranju števila pi. Moramo priznati, da imajo vsi tekmovalci precej
dober spomnim, še posebej letošnja zma-

govalka, Andreja Komučar iz 6. b-razreda,
ki je na pamet zrecitirala kar 212 decimalnih številk in krepko presegla lanskoletni
rekord. Letos smo dobili tudi nov državni
rekord v recitiranju števila pi, in sicer na
3333 decimalk natančno, ki ga je postavil
Lev Rus, dijak konjiške gimnazije. Morda
pa v prihodnjih letih najdemo novega zmagovalca na naši šoli? Andreji iskreno čestitamo za dober spomin in zmago!

Novinarski krožek 2. osnovne šole
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ČEBELARSKI CENTER ZNOVA ODPRT
Čebelarsko društvo Slovenska
Bistrica obvešča, da bo
Čebelarski center Slovenska
Bistrica od nedelje, 28. aprila, do
konca oktobra ponovno odprt
vsako nedeljo od 15. do 20. ure.

Foto: www.wikipedia

2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA
GOSTILA MLADE RAZISKOVALCE
Na območju celotne Slovenije vsako leto
poteka 15 mestnih in regijskih srečanj
mladih raziskovalcev, na katerih izberejo
najboljše naloge, ki se uvrstijo na državno
tekmovanje. Eno izmed regijskih srečanj
je potekalo 22. marca na 2. OŠ, kjer so
potekali zagovori in predstavitve raziskovalnih nalog za šolsko leto 2018/2019 pred
komisijami Znanstveno raziskovalnega
središča Bistra (ZRB). Zbralo se je 95 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih
šol. Predstavili so 48 nalog, pri katerih jim
je pomagalo 61 mentorjev.
Uvodoma je v telovadnici vse zbrane nagovorila ravnateljica 2. OŠ, Sonja Arbeiter.
Vsem je zaželela dobrodošlico in dobro
počutje na šoli. Izpostavila je, da se tudi
na naši šoli spodbuja učence, še posebej
tiste iz višjih razredov in tiste bolj radovedne ter ustvarjalne, da se odločijo podati
v »svet raziskovanja«. Tako smo letos na
naši šoli bogatejši za osem odličnih raziskovalnih nalog. Ni manjkalo niti spodbudnih besed župana dr. Ivana Žagarja ter
direktorja ZRS Bistra Ptuj Štefana Čelana.
Slednji je vsem raziskovalcem čestital za
vložen trud in poudaril, da so vsi zmagovalci. Pravi, da že ogromno šteje to, da so
učenci svoj prosti čas posvetili raziskovanju, branju literature, iskanju ustnih virov,
ko pa imajo že tako zelo natrpan urnik s
šolskimi in obšolskimi dejavnostmi. Pohvalil je njihovo miselnost, znanje, ideje
ter poudaril, da so oddane raziskovalne
naloge že na ravni diplomskih nalog. Po
skupnem uvodnem delu so mlade raziskovalce razdelili v sedem skupin, glede
na področje raziskave, kjer so predstavili
svoje naloge. Učenci so komisijo presenetili z izjemnimi nalogami in izvirnimi
odgovori. Po predstavitvah je za učence in
mentorje sledil čas za kosilo, za komisijo
pa izredno težko delo – sprejeti odločitve
o lesku priznanj za vse raziskovalne naloge in izmed njih izbrati tiste, ki se bodo
uvrstile na državno tekmovanje.

Foto: Katja Leva (Mladi raziskovalci iz
2. osnovne šole Slovenska Bistrica)

Vsi učenci in učenke 2. OŠ so uspešno zagovarjali svoje naloge. Izmed osmih raziskovalnih nalog je bilo kar pet nagrajenih
z zlatim priznanjem ter tri s srebrnim priznanjem. Raziskovalna naloga Žiga Gaala
in Vasje Lorbeka, ki nosi naslov Pohorski
lonec kamnin, je bila pod vodstvom
mentorja Igorja Kebra ocenjena z zlatim
leskom in tudi uvrščena na državno tekmovanje. Zlato priznanje za raziskovalno
nalogo z naslovom Vpliv različnih gnojil
na rast solate je osvojila Nika Rajzman
(mentor Luka Husu). Prav tako je bila z
zlatom nagrajena raziskovalna naloga z
naslovom »Nič ni boljšega kot mir!«je rekel moj ded, ki sta jo naredila Luka Repnik
in Mai Primec (mentorica Mojca Žunko).
Tudi raziskovalni nalogi Odnos do invalidov v naši družbi (avtorici Anastasiya
Stepanyan in Polina Stepanyan, mentorica
Suzana Ramšak)
in Analiza ŠVK in
prehranske navade
v 3. in 6. razredu
2. OŠ (avtorici Noa
Tušek in Vita Bratkovič, mentorica
Ivana Fekonja) sta
bili zlati. Srebrno
priznanje so osvojile raziskovalne
naloge Divji opraševalci – koristne
ali nadležne žuželke (avtorja Neža
Lunežnik in Jernej
Kosajnč, mento-

rica Katja Leva), Prijetna starost in čim
daljša kakovostna leta: zadovoljevanje socialnih potreb starostnika nekoč in danes
(avtorici Eva Dobnikar Klepec in Neli Nikolina Kos, mentor Dejan Rataj), Od kmetije do tržnice (avtorici Neli Merkaš in Iva
Vrhovšek, mentorica Tanja Keber). Pravijo, da napisati raziskovalno nalogo pomeni, naučiti se misliti, zbrati lastne misli in
podatke, kar pomeni, naučiti se metodičnega dela. Zato ni toliko pomembno, katero temo so učenci raziskovali niti katero
priznanje so osvojili. Šteje samo izkušnja,
ki so jo z delom pridobili. Skozi proces
priprave raziskovalnih nalog so učenci
nadgradili v šoli pridobljena znanja, se
interesno usmerili v področje, ki jih zanima, ter se spoznali z različnimi metodami
dela. Vso znanje, ki so ga z raziskovalno
nalogo pridobili, jim bo v veliko pomoč in
korist v srednji šoli in pozneje na fakulteti.
Mladi so naša prihodnost, zato spodbujajmo v njih radovednost, kreativnost, inovativnost. Čestitke vsem raziskovalcem
in njihovim mentorjem, Žigu in Vasji pa
želimo odlično uvrstitev na državnem tekmovanju.
Novinarski krožek 2. osnovne šole
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EKOKVIZ NA OŠ SPODNJA POLSKAVA

Program Ekošola, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje
in izobraževanja, namenjen spodbujanju
in večanju ozaveščenosti o trajnostnem
razvoju med učenci in dijaki, že več let
prek projekta Ekokviz razpisuje tekmovanje v znanju iz ekologije za osnovno- in
srednješolce.
Tudi v šolskem letu 2018/2019 so učenci
6., 7. in 8. razreda na ekokvizu za osnovne šole lahko tekmovali za naslov največja
ekofaca. Tekmovanje poteka na šolski in
državni ravni. Učenci so letos spoznavali
tri vsebine, ki so bile naslovljene: Podnebne spremembe (za šeste razrede), Ekosistemi in voda (za sedme razrede) in E kot
energija (za osme razrede). Šolska tekmovanja so potekala 7. februarja 2019. Ekipe
treh učencev so prek spletne strani skupaj
in s posvetovanjem med člani odgovarjale
na 30 vprašanj različnih tipov. Na državno
tekmovanje so se uvrstile najboljše ekipe
iz vsake od regij (osrednjeslovenska, gorenjska, mariborska, obalna, severnoprimorska, pomurska, celjska, novomeška

regijska lestvica) ter dve drugouvrščeni
ekipi iz dveh regij, ki sta imeli največ ekip.
Državno tekmovanje, ki se ga je udeležilo
12 ekip, se je odvijalo 22. marca na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, v šolski
telovadnici. Učenci naše šole so namreč
v lanskem šolskem letu osvojili laskav naslov državnih prvakov in uspeh dopolnili
še s tretjim mestom druge ekipe. Najprej
nas je pozdravil in se predstavil voditelj letošnjega ekokviza, Rok Bohinc, sledila sta
pozdravna govora ravnateljice šole, Danice Veber, in župana Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Nato so se učenci
OŠ Antona Ingoliča predstavili s krajšim
kulturnim programom. Tekmovanje je

Pomahajmo v svet je mednarodni projekt,
v okviru katerega otroke oddelka Zvezdice
iz Laporja s pomočjo video omrežja povežemo z otroki vrtca iz Evropske unije z namenom, da se spoznajo, si pomahajo in se
naučijo prvih tujih besed, hkrati pa spoznajo kulturo, običaje in način življenja
otrok iz drugih evropskih držav. Namen
projekta je, da otroke prek različnih, njim
zanimivih dejavnosti opolnomočimo na
področju medkulturnosti in večjezičnosti
ter jih motiviramo za spoznavanje drugih
in drugačnih, rahljamo stereotipe in predsodke do tujcev ter tako prispevamo k večji solidarnosti in spoštovanju v tej vedno

bolj globalno povezani družbi. To šolsko
leto se je Vrtec Laporje povezal z vrtcem
iz italijanske Gorice, kjer vrtec obiskujejo
tudi zamejski Slovenci. Povezovanje med
vrtcema je potekalo v obliki javljanj s pomočjo spletne aplikacije. Pri načrtovanju
spletnih srečanj smo upoštevali dnevno
rutino našega in sodelujočega vrtca. Otroci so nestrpno pričakovali javljanje, nanj
so se vedno skrbno pripravili. Z metodo
»petih prstov« smo predstavili sebe, svojo
družino, vrtec, kraj in državo. Otroci so
svojim vrstnikom pokazali, kako se igrajo, katere pesmi pojejo, v kakšnem okolju
živijo, kaj jedo in kakšen jezik govorijo. V

bilo razdeljeno na dva dela: računalniški
in ustni del. Najprej so učenci s pomočjo
računalnikov rešili pisni del, potem pa so
se v telovadnici pomerili drug proti drugemu v ustnem delu. Znanja, nervoze in
veselja je bilo veliko, rezultati precej izenačeni, na koncu pa je zmagala skupina
Ekosedmarji, ki so jo sestavljali Nik, Eva
in Nika iz OŠ Jurija Vege Moravče. Ekipa
je bila nad zmago zelo navdušena. Člani
pravijo, da so na začetku imeli nekaj dvomov, a skupaj jim je uspelo. Organizator
in nacionalni koordinator programa ekošol, Gregor Cerar, je izjavil, da je bil potek
letošnjega tekmovanja izpeljan odlično,
OŠ Antona Ingoliča se je zahvalil za gostovanje, navdušen je bil tudi nad izkazanim znanjem vseh tekmovalcev. Na koncu so trud vseh tekmovalcev in navijačev
nagradili še s torto, s katero smo sladko
zaključili letošnje državno tekmovanje iz
ekokviza.
Danica Veber, ravnateljica OŠ Antona
Ingoliča Spodnja Polskava

LAPORJE POMAHA V ITALIJANSKO GORICO

preteklih letih je komunikacija vedno potekala v angleškem jeziku v okviru obogatitvene dejavnosti Let's play English, ki
v našem vrtcu poteka brezplačno že vrsto
let. Tokrat pa so lahko otroci komunicirali
tudi v slovenskem jeziku, saj gre za zamejski vrtec, kjer so lahko v lastnem jeziku
veliko spoznali o sosednji Italiji in se naučili nekaj italijanskih besed.
Otroci so stkali nova prijateljstva. Vsako
javljanje je bilo zelo zanimivo in poučno,
precej ganljivo in polno lepih želja za nadaljnje delo.
Valentina Jurko,
vzgojiteljica v Vrtcu Laporje
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STROKOVNA EKSKURZIJA V TUJINO

Programska skupina Distribuirano vodenje
je ena izmed treh, ki sodelujejo v projektu
Vodenje in upravljanje inovativnih učnih
okolij pod okriljem Šole za ravnatelje. Ta je
med 25. in 28. marcem 2019 v sodelovanju
z Evropskim parlamentom in Cmepiusom
organizirala strokovno ekskurzijo za ravnatelje in člane vodstvenega tima distribuiranega vodenja šol oz. vrtcev, ki sva se
je udeležili pedagoška vodja Vrtca Laporje
Valentina Jurko in članica projektnega tima
OŠ Gustava Šiliha Laporje Albina Avsec.
Distribuirano vodenje predstavlja v mednarodnem prostoru enega najbolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju in obsega
celovit model podpore ravnateljem, ki vodi
k izboljševanju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov in posledično dosežkov
učencev. Gre za novo vlogo srednjega menedžmenta v VIZ. Spremembe lahko spodbudi samo ravnatelj, ki zagotovi primerno
okolje in sodelavcem ponudi možnosti za
vključevanje v vodenje ter omogoči razvijanje njihovih potencialov za vodenje.
Na OŠ Gustava Šiliha Laporje ravnateljica
Margareta Voglar že vrsto let uspešno vpeljuje elemente distribuiranega vodenja, saj
zaposlenim učiteljem, strokovnjakom različnih predmetov, zaupa vodenje strokovnih aktivov in timov, ki skrbijo za razvoj
zavoda. Tako na šoli delujejo aktivi po horizontali, in sicer 1., 2. in 3. VIO ter podaljšanega bivanja, aktivi po vertikali, v katere
se združujejo učitelji istega predmetnega
področja, aktiv razrednikov, aktiv raziskovalcev, aktiv učne pomoči in nadarjenih
učencev, aktiv za branje, razvojni tim, ki
spremlja dejavnosti zavoda, jih sproti evalvira, uvaja spremembe, načrtuje izobraževanja in pripravlja smernice nadaljnjega
razvoja, ter fleksi tim, ki skrbi za kakovost
pouka s poudarkom na formativnem spremljanju, spodbuja medsebojne hospitacije
in medpredmetno povezovanje. V proces
udejanjanja distribuiranega vodenja na področju učenja in poučevanja smo se podali
prav z namenom, da s pomočjo formativnega spremljanja in preverjanja znanja ter
z medsebojnimi hospitacijami izboljšamo
vzgojno-izobraževalno prakso na šoli. Metodo učnega sprehoda smo nadgradili tako,
da je vodenje distribuirano med strokovne
delavce šole, ki kakovostno spremljajo in
analizirajo lastno delo in se postavljajo v
vlogo kritičnega prijatelja sodelavcem. Povratne informacije članov tima distribuirano vodenje po hospitaciji so zastavljene
v obliki vprašanj za razmislek in ponujajo

temo za strokovno debato. V okviru strokovne ekskurzije smo 26. marca najprej
obiskali Evropski parlament v Strasbourgu, kjer nas je pozdravil slovenski poslanec
Milan Zver, član odbora za šolsko politiko.
Poudaril je pomen projekta Erasmus, ki je
v Evropski komisiji ob predstavitvi predloga za financiranje socialne politike, izobraževanja in kulture v obdobju 2021–2027
dobil 26 milijard evrov, kar v Bruslju opisujejo kot podvojitev sredstev. Janez Vouk
nam je predstavil delovanje parlamenta.
Sledil je obisk galerije in plenarne dvorane. Presenetila nas je odprtost Evropskega
parlamenta, saj smo srečali ogromno drugih skupin, ki so bile prav tako deležne vodenih ogledov. Naslednji dan smo obiskali
Evropsko šolo Frankfurt. Ena izmed petih
članov vodstvenega tima te šole je Anastazija Avsec, Slovenka, ki skrbi za pedagoško
vodenje. Učenci prihajajo iz različnih držav
EU, njihovi starši so večinoma zaposleni v
Evropski centralni banki, ki ima sedež prav
v Frankfurtu. Več kot 1000 otrok je razvrščenih v oddelke od dveletnega vrtca, kamor vstopijo že pri štirih letih, do petletne
osnovne šole, to je
primarna stopnja,
za katero je odgovorna
Anastazija
Avsec, in nato še
sedemletne srednje
šole, tako imenovane sekundarne
stopnje. Na šoli smo
hospitirali različnim uram pouka,
vsi pa smo zaznali,
da so učenci umirjeni,
motivirani,
samoiniciativni, da
je učitelj vzornik,
moderator in koordinator otrokovih
dejavnosti, da imajo učenci do njega
spoštljiv odnos, da
so oboji sproščeni
in da dajejo velik
poudarek učenju
otrokovega maternega jezika. Že ob
vhodu smo naleteli
na varnostnika in
ugotovili, da jih je
na šoli kar veliko
število, presenetilo
pa nas je tudi, da si
vsak učenec prinese

od doma svojo malico.
Zadnji dan smo imeli možnost obiskati
javno šolo, osnovno šolo Montessori ali
srednjo vzgojiteljsko šolo v Innsbrucku.
Široki hodniki nudijo zavetje otroku raziskovalcu, ki se rad umakne iz razreda v svoj
kotiček, opravi nalogo ter poišče povratno
informacijo učitelja, pri čemer niti ni treba,
da mu zvezek izroči osebno, saj obstajajo
mesta z napisom »Preglej me« in spet druga z napisom »Vzemi me«, kamor učenci
odložijo zvezke oziroma jih po pregledu
dobijo nazaj. Ravnateljica šole Montessori
je dejala, da učitelji ne poučujejo, ker so
potem aktivni učitelji, vsekakor pa nudijo
spodbudno učno okolje, v katerem se vsak
otrok uči sam, na svoj način in s svojim
tempom, ter ga usmerjajo na poti njegovega lastnega napredka.
Strokovna ekskurzija nam je ponudila primere dobrih praks, ki jih bomo vsekakor
lahko vključili tudi v lastno vzgojno-izobraževalno delo s ciljem pridobiti učence,
poglobljene v učenje, v katerem vidijo jasen pomen in takojšnjo vrednost.
Albina Avsec, prof.
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ZDRAVLJENJE VIRUSNIH BRADAVIC
Navadne bradavice (Verrucae vulgares)
so majhne hrapave bunčice rjavkaste, belkaste ali kožne barve in so omejene na
kožo in sluznice. Povzročene so s humanimi papilomavirusi (HPV), ki jih poznamo
več kot 150 genotipov. Recidivi so pogosti,
zdravimo jih z destruktivnimi in ablativnimi metodami, med drugim neboleče s
srebrovim nitratom.
Bradavice so zelo razširjene, večjemu tveganju za okužbo so izpostavljeni otroci in
imunsko oslabele osebe. Večina brada-

vic spontano izgine v letu do dveh, kljub
temu veliko bolnikov poišče zdravniško
pomoč zaradi stigmatizacije in psihičnih
obremenitev.
Prenos bradavic poteka z neposrednim
stikom ali prek okuženih predmetov ali
površin. Okužbe lahko preprečujemo z
nošnjo natikačev ali copatov v telovadnicah, bazenih in podobnih javnih površinah. Bradavic ne grizemo, trgamo ali praskamo, noge in roke naj bodo vedno tople
in suhe.

Informator, april 2019
Poznamo genitalne in kožne bradavice.
Glede na izgled, lokacijo in histologijo
poznamo več različnih tipov kožnih bradavic, ki jih povzročajo različni HP-virusi:
navadne (vulgarne) bradavice, plane bradavice, mozaične bradavice itd. Navadne
bradavice so tipično prisotne na prstih in
hrbtiščih rok, sicer pa so lahko prisotne
povsod po koži telesa. Lahko so linearno
razporejene kot posledica avtoinokulacije ob praskanju. Palmarne in plantarne
bradavice, torej bradavice na dlaneh in
podplatih, so zaradi pritiska lahko v nivoju kože ali pod nivojem centralno, okolica
je zadebeljena. Bradavice lahko pokrivajo
večja območja, takrat jih imenujemo mozaične bradavice. Hoja
lahko zaradi bradavic postane
boleča. Plane bradavice so manjše
ploščate bradavice na hrbtišču rok
ali obrazu, lahko so razporejene
linearno.
Zdravljenje je lahko dolgotrajno,
recidivi so pogosti. Priporočena
domača terapija virusnih bradavic
na koži je namakanje v topli vodi,
nato previdno odstranjevanje odmrle kože ter nanos salicilne kisline, klorocetne kisline ali 5-fluorouracila. Okolico bradavic je pred
tem treba dobro zaščititi z mastno
kremo. Drugi domači pripravki
niso podprti s študijami in obstaja
nevarnost draženja, pojava alergijske reakcije ali okužbe.
Dermatologi se poslužujemo lokalno destruktivnih in ablativnih
metod, pri zdravljenju genitalnih
bradavic so na voljo tudi lokalni
imunomodulatorji. Največkrat se
uporablja krioterapija s tekočim
dušikom, vendar je postopek boleč in lahko pride do poškodbe
okolnega tkiva pri preveč intenzivni terapiji. Neboleča metoda je
nanos srebrovega nitrata, ki je na
voljo tudi v naši ambulanti.
Viri:
• Bolognia JL., Jorizzo JI., Schaffer
JV. Dermatology. Elsevier, 3. ponatis, 2012.
• Kansky A., Miljković J., Dolenc
-Voljč M. Kožne in spolne bolezni,
3. izdaja, 2017.
• Lipke MM. An armamentarium of
wart treatments. Clinical Medicine
& Research. 2006 Dec;4(4):273-93.
Irena Peteln, dr. med., specialistka
dermatovenerologije
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KRAJEVNI PRAZNIK NA ZGORNJI POLSKAVI
PD Pohorje Zgornja Polskava je v soboto,
23. marca, organiziralo že 20. tradicionalni pohod po polskavski planinski poti z
Zgornje Polskave k Trem kraljem. Pohoda
se je v sončnem dnevu udeležilo 27 pohodnikov. Te je zjutraj pozdravil predsednik
sveta KS, Uroš Klajderič, in jim zaželel
varen korak na poti. V soboto smo veliko
pridobitev za našo krajevno skupnost in s
tem še boljšo oskrbo krajanov s pitno vodo
obeležili s slavnostno otvoritvijo novega
vodohrana. Dogodka se je udeležilo veliko krajanov in gostov, za popestritev programa so poskrbeli Frajhajmska godba,
osnovnošolec Jan Goričan s harmoniko
ter slavnostni govorniki, predsednik sveta KS Uroš Klajderič, predsednik komisije
za vodovod Simon Leskovar in župan dr.
Ivan Žagar. Vodohran je blagoslovil dekan

Tomislav Šantak, nato sta sledila prerez
traku in simboličen spust vode v novi vodohran. Za pogostitev so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Kočno. Kapaciteta vodohrana znaša 240 kubičnih metrov,
iz njega pa oskrbujemo 950 gospodinjstev.
Vrednost investicije je znašala 128.440,20
evra z DDV.

GREGORJEVANJE V GAJU

V Turističnem društvu Breza Pragersko Gaj so marca pripravili Gregorjevanje in
tako tradicionalno pričakali pomlad. V
potok Trojšnico so letos spustili 58 čudovitih in skrbno izdelanih plovil. Izdelovali
so jih najmlajši v vrtcu in v šoli, nekateri
otroci so jih izdelali skupaj s starši. V vsakem gregorčku je gorela lučka, za varno
pot pa so poskrbeli gasilci PGD Prager-

sko, ki so ladjice po 500 metrih pobrali
iz potoka in poskrbeli, da je okolje ostalo
čisto. Vsak otrok, ki se je dogodka udeležil
s svojim gregorčkom, je prejel simbolično
darilo. Društvo je za več kot 230 obiskovalcev poskrbelo tudi s čajem, kuhanim
vinom in s prigrizkom.
Brigita Ptičar

DVA DOGODKA ČREŠNJEVŠKEGA
DRUŠTVA INVALIDOV
Člani Društva invalidov Črešnjevec so se
marca sestali na volilnem zboru. Na srečanje na Kmečkem turizmu Ačko na Štatenbergu pri Makolah jih je prišlo 113.
Predsednik Anton Kolar je predstavil lansko delo, ki je bilo zelo bogato in uspešno,
saj je društvo pridobilo nove društvene
prostore, in predstavil letošnje načrte. Na

srečanju so obeležili tudi dan žena in materinski dan. Plesali so in si zaželeli čim
več uspehov, ženske pa so kar žarele od
veselja, saj tako veselo in lepo že dolgo ni
bilo. To je pravo zdravilo za invalide, ki si
željo, da bi se večkrat sešli.

RAZSTAVA KARIKATUR
UROŠA ČOŽA V IMPOLU

V centralni jedilnici podjetja Impol so od 12. aprila dalje na
ogled portretne satirične ilustracije avtorja Uroša Čoža. Nastajale so med letoma 2011 in 2018. Skozi literarne domislice
in komične dialoge na humoren način v prostoru in času zrcalijo posamezne dogodke, pojave in osebnosti iz obdobja
tako s področja politike, kulture, špor- Foto: Drago Čož
ta in še česa. To je že deveta avtorjeva
razstava, med drugim so njegovi portreti viseli tudi v predverju Narodnega
doma v Mariboru. Razstava, razstavljenih je 50 portretnih karikatur, bo
na ogled dober mesec dni.

Brigita Ptičar

V nedeljo, 24. marca, pa je v Gaju pri
Pragerskem potekela komemoracija pri
spomeniku 30 talcev. Prisotni so bili člani
združenja za vrednote NOB Slovenska Bistrica, člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica
in člani območnega združenja borcev za
vrednote NOB Radeče. Talcem so se s polaganjem venca poklonili podžupan občine Stanislav Mlakar, predsednik KS Uroš
Klajderič in podpredsednik Franc Pišek.
V programu so sodelovali učenci podružnične šole Zgornja Polskava, Frajhajmska godba in MPZ Obrtnik. Vsem nastopajočim in sodelujočim na dogodkih ob
krajevnem prazniku se vodstvo krajevne
skupnosti iskreno zahvaljuje.
Nevenka Mesarič
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DRUŠTVA, ŠPORT

Obiskovalci Centra za starejše Metulj so se februarja z avtobusom
odpravili v zdravilišče v Laškem. Metuljčki se radi kopajo in uživajo
v toplih zdraviliških bazenih, malce telovadijo, še najraje pa poklepetajo. Veselih druženj je bilo še več, med drugim tudi na proslavi ob
materinskem dnevu. Da so proslave vedno nekaj posebnega, poskrbi
Štefka Krhlanko. Pred kratkim so uživali tudi na svežem zraku pri
Treh kraljih. Sicer pa ima Center za starejše Metulj tudi novo vodjo,
Ano Flis, in novo koordinatorko, Nino Robar.
Brigita Ptičar

LETNI ZBOR
VETERANOV VOJNE
ZA SLOVENIJO

ARJAN
BISLIMAJ
UBRANIL
ZLATI GRB
Foto: Tjaša Brglez

17.

BISTRIŠKI TEK
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je
pod pokroviteljstvom Občine Slovenska
Bistrica v nedeljo, 7. aprila, izvedel 17.

METULJI V TERMAH
LAŠKO

Na letnem zboru so se zbrali člani Območnega združenja veteranov vojne
za Slovenijo Slovenska Bistrica. V združenje, katerega predsednik je Miran Krušič, je vključenih 560 članov in članic iz občin Slovenska Bistrica,
Oplotnica, Makole in Poljčane. Najprej so obravnavali delo v preteklem
letu in sprejeli delovni program za leto 2019. Podelili so tudi več zahval
in priznanj zaslužnim članom. Srebrno medaljo so prejeli Erih Štribl, Stanislav Tič, Ivan Ferk in Miran Krušič. Zlato medaljo so podelili Konradu
Knezu in Darku Kodriču, srebrno plaketo pa Zdravku Šauperlu in Miroslavu Mullerju. Letni zbor so popestrili z nastopoma Okteta veteranov pod
vodstvom Franje Jamnikar in Veselih veteranov.
Brigita Ptičar

Boksarski klub Slovenska Bistrica je v soboto, 30. marca, izvedel že 25. turnir za
zlati grb občine Slovenska Bistrica. Okoli
200 ljubiteljev boksa je v športni dvorani v
Slovenski Bistrici spremljalo osem dvobojev, v katerih so se pomerili tekmovalci s
Hrvaške, iz Srbije in iz Slovenije. Vrhunec
večera se je zgodil ravno v zadnji borbi,
ko sta v ring stopila Arjan Bislimaj (BK
Slovenska Bistrica) in Petar Kuhar (BK
Koprivnica). Domači boksar si je s prepri-

čljivo zmago drugič zapored priboril zlati
grb. Na jubilejnem tekmovanju so podelili tudi več pokalov. Pokal za najmlajšega
zmagovalca je osvojil Rilind Raminaj (BK
Slovenska Bistrica), za najbolj borbeni
par sta nagrado dobila Alen Šišič (Golden
Gloves, Ljubljana) in Nikola Djuka (BK
Greatest, Lazarevac), pokal za najboljšo
tehniko pa je prejel Nikola Kamaljević
(BK Greatest).
T. A.

Bistriški tek. V različnih kategorijah je
skupaj nastopilo okoli 900 tekačev in tekačic. Za še posebej množično udeležbo
so poskrbeli najmlajši, en krog na stadionu je preteklo okoli 300 otrok iz enot Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica.
Učenci in učenke so se pomerili v štirih
kategorijah. V ospredju je bil najdaljši
tek, ki šteje za štajersko-koroški pokal.
Pri moških je lansko zmago ubranil Matej
Šturm, v ženski konkurenci pa je slavila Berny Čeplak Poznič. Član Atletskega
društva Slovenska Bistrica je progo pretekel v dobrih 33 minutah, predstavnica

Slovenske vojske pa je za 10 kilometrov
potrebovala nekaj manj kot 42 minut.
Občinstvo je znova navdušila najstarejša
udeleženka Kazimira Lužnik. Na medobčinskem prvenstvu v štafetnem teku je
tekmovalo 14 ekip, najhitrejši čas je postavila moška ekipa AD Slovenska Bistrica.
Tudi v družinskem teku se je pomerilo 14
ekip, zmagala je družina Novak. Prireditev je letos štela tudi za državno veteransko prvenstvo. Pri moških je bil najhitrejši
Aleš Žontar (ŠD Nanos, Podnanos), pri
ženskah pa Berny Čeplak Poznič.
T. A.

NOGOMETNI TURNIR
OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Športna zveza Slovenska Bistrica in Javni
zavod za šport Slovenska Bistrica sta ob
občinskem prazniku pripravila tradicionalni turnir v malem nogometu. V športni
dvorani v Slovenski Bistrici se je v ponede-
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ljek, 11. marca, pomerilo šest ekip. Lansko
zmago so ubranili novinarji, ki so v finalu
premagali športne delavce z 2 : 1. Tretje
mesto je osvojila Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, ki je v odločilni

tekmi z 9 : 2 slavila proti policiji. V tekmi
za peto mesto je Občina Slovenska Bistrica s 7 : 2 premagala direktorje. Kljub
tekmovalnemu naboju pa je bilo tudi letos
v ospredju prijetno druženje. Najboljšim
trem ekipam je pokale podelil dr. Ivan
Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica,
druga tri moštva pa so prejela praktične
nagrade. Najboljši strelec na turnirju je
bil Damjan Bezjak (Vojašnica Vincenca
Repnika Slovenska Bistrica). Pokal za najboljšega vratarja je prejel Henrik Stegne
(športni delavci).
T. A.
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UTRINKI IZ KNJIŽNICE
S predstavitve knjige Odrešitev
Klementine Novak
Klementina
Novak
je ženska, ki s svojim
nasmehom in dobro
voljo vsakogar okuži.
Nasmejana
frizerka
iz Mihovcev, preživlja
se z delom v lastnem
frizerskem salonu, je
mama dvema odraslima hčerama in žena svojemu tretjemu možu Branku, ki ji je,
kot sama pravi, zelo pomagal pri prebolevanju kalvarije, ki jo je
doživljala od ranega otroštva pa vse do poznih mladostniških
let. Da se je ojunačila in v Knjižnici Makole s svojo zgodbo o
spolni zlorabi prvič stopila pred javnost, je trajalo kar nekaj
časa. Morda so se ji pomisleki porajali zato, ker je svoje otroštvo
preživela prav tu, v Makolah. Med tednom je namreč živela pri
svoji babici in dedku v majhni vasi Pečke v bližini Makol, med
vikendi in počitnicami pa so starši njo in brata jemali k sebi.
Da jo oče spolno zlorablja, ni povedala nikomur, niti mami.
V sebi je nosila svojo skrivnost vse do dne, ko je oče z ročno
bombo končal svoje življenje, mami pa je takrat odtrgalo obe
roki pod komolci. Še danes o zlorabi težko govori in pravi, da je
papir njen prijatelj ob težkih trenutkih. Je bil očetov samomor
njena odrešitev? Na to vprašanje niti sama ne zna odgovoriti.
Pravi, da je v tej besedi skritih več dejanj in več oseb.
Mojca Plaznik Plavec

KITAJSKA IN NJENI VRTOVI SKOZI
TATJANINE OČI
Na pragu pomladi smo v osrednji knjižnici gostili Tatjano P.
Nekrep, ki nam je ponudila priložnost pokukati skozi njene
oči v izjemno zanimivo deželo in njene vrtove. Deželo delovnih ljudi z izredno bogato preteklostjo, hkrati pa zazrtih v
prihodnost. Kljub naglemu razvoju ohranjajo bogato kulturno
zapuščino in jo spoštujejo. Z družino je Tatjana P. Nekrep v
dveh tednih obiskala štiri mesta: Šanghaj, Suzhou, mesto najstarejših vrtov, Hangzhou, Peking in kitajski zid. Njihova vrtna
umetnost je osupljiva. Nenavadno urbana, skrbno načrtovana smiselna celota. Prostori se odpirajo in zapirajo, vendar so
vedno prisotni in jih tudi oblikujejo štirje elementi: voda kot
vir življenja, rastline, skale oziroma kamenje in stavbe. Hiše so
vedno spojene v smiselno celoto z vrtom. Kitajska arhitektura
je strogo pravilna, vrt pa svoboden in sledi naravi. V želji, da
bi čim bolj posnemali naravo, so ustvarili umetne hribe, jezera
in potoke. V vrtovih so prisotni tudi vrtni paviljoni z bogatimi
detajli, vijugaste poti, mostovi, razne skalne skulpture in še kaj.
Naj bodo vrtovi naši ali kitajski, pomembno je, da se v njih
sprostimo, da jih čutimo, čutimo povezavo in so nam v veselje.
Tanja Jakolič

ZAKAJ NLP COACHING?
Odgovor na vprašanje, zakaj, nam je
predavatelj Alan Gregorc na tokratnem predavanju v osrednji knjižnici podal na zanimiv motivacijski in
spodbujajoč način, v smislu razmišljanja o ciljih in o svojem delovanju.
NLP je kratica za nevrolingvistično
programiranje, ki temelji na učenju
in spoznavanju samega sebe ter sveta
okoli nas. NLP coaching je namenjen
učinkovitemu doseganju zasebnih in
poslovnih ciljev. Pomaga nam odkriti
potenciale vsakega posameznika, ki jih
morda sam ne vidi. Torej lahko skozi misli spreminjamo navade in vzorce obnašanja tako v zasebnem življenju kot v kolektivu. V tem pa uspejo le tisti, ki so pripravljeni spremeniti svoje
navade, pripravljeni spoznati svoja prepričanja, ki nas pogosto
omejujejo, ter prepoznati negativna čustva in se prenehati vrteti
v krogu vsakdanje rutine. Predavatelj nam je predstavil še teorijo
osebnosti s pomočjo štirih osnovnih barv: rumene, rdeče, zelene
in modre. Vsaka od štirih barv predstavlja prirojene osebnostne
lastnosti. Pri tem pa velja opozorilo, da smo vsi ljudje mešanica
več barv, samo ena, ki je naša osnovna in prevladuje, pa določa
naš način vedenja in postavljanja prioritet. Vsak uspešen kolektiv
je sestavljen iz vseh barv in je mavrica osebnosti.
Tanja Jakolič

S predavanja dr. Vesne Barovič Kelacija

V marcu smo na predavanju v sodelovanju z Društvom zeliščarjev
Hermelika gostili dr. Vesno Barovič, ki je ena izmed redkih v Sloveniji, ki se ukvarja s kelacijo ali čiščenjem ožilja. Dr. Barovičeva
je dodatno dvoletno izobraževanje opravila v Bostonu v ZDA in
se s kelacijo ukvarja že pet let.
Predavateljica je v uvodu spregovorila splošno o pojmu kelacija,
med ločevanjem med naravno in kemično kelacijo oz. naravnimi in kemičnimi kelatorji, s katerimi očistimo ožilje težkih kovin. Učinkovitost kelacijskega zdravljenja pravzaprav temelji na
zaviranju nastanka prostih radikalov. Po kelaciji se pomembno
izboljša pretok krvi skozi najpomembnejše organe, kar povzroči splošno izboljšanje zdravstvenega stanja in preventivno varuje
pred izbruhom raka.
V drugem delu predavanja je dr. Barovičeva odgovarjala predvsem na vprašanja poslušalcev, ki so z velikim zanimanjem srkali
njene odgovore iz dolgoletnih izkušenj.
Na izredno zanimivem in poučnem predavanju smo tako zagotovo izvedeli veliko koristnih informacij, ki nam lahko pripomorejo
pri ohranjanju dobrega zdravja in splošnega počutja. Kot bralno
priporočilo pa ne spreglejte knjige Dr. Elmerja M. Crantona: Ubranite svoje žile.
Janja Pepelnak
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PLODOVKE IN MEŠANI POSEVKI
Marec je mesec, ko načrtujemo, kaj bomo postorili, ali pa morda
že kaj malega opravimo zunaj na samem vrtu. Odličen čas torej
za obisk strokovnjakinje Miše Pušenjak, specialistke na področju zelenjadarstva in okrasnih rastlin. Tokrat nam je predavala
na temo plodovk na zelenjavnem vrtu. Vrtna opravila v marcu
nam narekuje spreminjajoče se vreme, ki lahko naše načrte prestavi na april. Vsekakor pa je bil v marcu čas za setev paradižnika, saj bodo v tem primeru naše sadike primerne velikosti, ko
jih bomo presadili na prosto. Na predavanju smo izvedeli goro
uporabnih nasvetov, kako na domačem vrtu pridelati čim bolj
zdrave pridelke. Predavateljica je poudarila pomembnost kolobarjenja na vrtu, še posebej v rastlinjakih, kjer smo prostorsko
omejeni in je lahko slab kolobar vzrok nastanka nekaterih bolezni. Kako oziroma s čim gnojiti na vrtu in kakšne naj bodo
sadike, ki jih presajamo, da pri spremembi okolja ne doživijo
prevelikega šoka, je bila še ena tema predavanja. Prav tako je
strokovnjakinja opozorila na način zalivanja, še bolje namakanja plodovk in natrosila še mnogo uporabnih nasvetov pri delu
na vrtu. Izpostavila je prednosti in slabosti različnih vrst zastirk, ki jih lahko izbiramo na trgu, vsekakor pa njihovo uporabo
priporoča. Posebej je opozorila na nekatera ravnanja pri delu
na vrtu, ki nam pomagajo preprečiti nastanek bolezni rastlin.
Miša Pušenjak je vir neizčrpnih informacij, znanja, izkušenj in
čas, namenjen predavanju, je kar prehitro minil. Poudarja, da
osnovno poslanstvo domačega vrta ni v tem, da imamo rekordne pridelke, ampak da pridelamo svojo, zdravo in svežo hrano.
Tanja Jakolič

SKRITI PARADIŽ Jasmina Čauševića

Na ponedeljkovem predavanju smo tokrat gostili Jasmina Čauševiča, slovenskega jadralca, popotnika, samostojnega novinarja in pisatelja. Na potopisnem predavanju je predstavil svojo
tretjo etapo, na kateri je prejadral dobršen del Pacifika. Pot je
podrobno opisal v svoji četrti knjigi z naslovom Skriti paradiž.
Natančni opisi so podkrepljeni s čudovitim fotografskim gradivom, ki nas docela navduši. Pred tem je izdal že knjige Ljubezen
pod jadri, Šepet vetra in valov in Sam prek oceana, ki so na voljo
tudi v naši knjižnici. Skriti paradiž je njegov tretji potopis in
opisuje pacifiška otočja, ki veljajo za popotnikovo najdražjo in
najlepšo plovbo. V potopisu opisuje 9000 navtičnih milj dolgo
plovbo od Karibov do otočja Tonga v Tihem oceanu, ki je trajala eno leto. V Panami je na barko vzel sojadralca, s katerim sta
preplula Panamski prekop in prešla v Tihi ocean. 40 dni in 22 ur
sta plula neprekinjeno iz Paname do otoka Hiva Oa in dosegla
Markeško otočje v Francoski Polineziji. Vso pot, vse lepote in
doživetja z nepozabnimi vtisi je strnil v svoj že tretji potopis
Skriti paradiž. Sam meni, da so pacifiška otočja skriti biseri, in
kot je najdražji črni biser Tihega oceana, tako je njemu najdražja in najlepša prav zadnja plovba. Obiskovalci predavanja so bili
vidno navdušeni nad doživeto predstavitvijo in so se tudi sami
z zanimanjem in vprašanji vključili v pogovor.
Janja Pepelnak
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Otroci so uživali ob predstavi MALA
MURSKA DEKLICA

V osrednji knjižnici in v krajevnih knjižnicah na Tinju, Keblju in
Pragerskem smo otroke razveselili z obiskom deklice, ki je prišla iz globin reke Mure, in njenega prijatelja, štrka Jožija. Skupaj
z otroki sta popotovala po slovenski pokrajini. Iz Prekmurja sta
odletela na Štajersko in obiskala mesto Ptuj, nadaljevala pot na
Koroško in Dolenjsko, pristala tudi na Triglavu, si ogledala naše
glavno mesto, se srečala s človeško ribico, občudovala širno morje
... A domotožje ju je odpeljalo nazaj v Prekmurje, k reki Muri in
njenim lepotam – tja, kjer je bilo njuno srce. Predstava Mala murska deklica gledališča Ku kuc je topla in poučna zgodba o lepotah
Slovenije, o prijateljstvu, o odkrivanju naravne in kulturne dediščine naše domovine. Pripoved je obogatena z značilno prekmursko glasbo in govorico. Otroci so v predstavi uživali, sodelovali,
pomagali pri iskanju poti in se nasploh zelo vživeli v zgodbo.
Aleksandra Repnik Merc

LITERARNI VEČER S TADEJEM
GOLOBOM OB ZAČETKU VOŠNJAKOVE
BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE
Za nami je izjemno zanimiv večer z novinarjem, urednikom, pisateljem, kolumnistom in alpinistom ter otvoritev 6. sezone bralne značke za odrasle. Še pred začetkom je bilo nekaj v zraku. Napetost, ki ni popuščala, in pričakovanje razpleta. Morda je k temu
pripomoglo tudi to, da se letos berejo kriminalke in bralna značka
nosi naslov Sezona umorov. Sodelujoči preberejo vsaj pet del s
priporočilnega seznama in v zloženko vpišejo njihove naslove ter
morda tudi svoje vtise in misli o prebranih knjigah.
Najprej je vse obiskovalce literarnega večera pozdravila in jih
hkrati tudi povabila k sodelovanju v projektu Vošnjakova bralna
značka za odrasle direktorica knjižnice Patricija Breznikar. Pogovor je vodila Mojca Plaznik Plavec.Skozi pogovor smo spoznali
začetno pot Tadeja Globa kot novinarja. Sam pravi, da nikoli ni
bil tipični novinar, ki bi imel redno zaposlitev oziroma službo.
Vedno dela tisto, kar čuti in v kar verjame. Kot alpinist je stal
na najvišji gori sveta in pozneje je svoje vtise združil v knjigi Z
Everesta, v kateri opisuje smučanje Dava Karničarja s te mogočne gore. Skozi novinarstvo in intervjuje je nastala prva, Vilfanova
biografija, saj se je med pogovori nabralo toliko materiala, da ga
je bilo enostavno preveč za en sam članek. Biografije so bile most
med novinarstvom in pisateljevanjem. Pri pisanju biografij avtor
sodeluje s precej pomembnimi in različnimi osebnostmi. Za svoj
literarni prvenec Svinjske nogice je Tadej Golob prejel kresnika.
Nagrada mu je prinesla potrditev njegovega dela na eni strani in
večje pričakovanje ter breme na drugi strani. Žanr, ki ga je na
srečo bralcev avtor izbral pri naslednjem pisanju, je kriminalka. Kriminalke so mu izziv, so garanje in nikakor niso nekaj, kar
lahko počneš z levo roko. Jezero je njegova prva in zelo uspešna
kriminalka in je hkrati prvi del trilogije. Leninov park je težko
pričakovana naslednica, ki po avtorjevih besedah nikakor ni bil
ustvarjalno lahek zalogaj. Seveda pa težko pričakujemo zadnji,
tretji del, ki je v nastajanju.
Tanja Jakolič
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2018/19 ZA SNOVNOŠOLCE
Tudi v šolskem letu 2018/19 smo v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
gostili v okviru projekta Rastem s knjigo več kot 300 sedmošolcev. Na ogled in
predstavitev knjižnice in njene dejavnosti
so nas v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali sedmošolci iz Osnovne šole
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 2.
osnovne šole Slovenska Bistrica, Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica
in Kebelj, sedmošolci Osnovne šole Anice Černejeve Makole, Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, Osnovne šole Jožeta
Pučnika Črešnjevec, Osnovne šole bolnice Jesen Tinje, Osnovne šole Šmartno
na Pohorju, Osnovne šole Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica, Osnovne
šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava in
Osnovne šole Pragersko ter sedmošolci iz
Osnovne šole Fram, sedmošolci Osnovne
šole Kajetana Koviča Poljčane pa so obiskali našo knjižnico v Poljčanah.
Projekt Rastem s knjigo je nacionalni
projekt spodbujanja bralne kulture, ki
za sedmošolce poteka že od leta 2006.
Z njim tudi v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica skušamo sedmošolce motivirati za branje mladinskega
leposlovja slovenskih avtorjev in jih ob
tej priložnosti spodbuditi k obiskovanju
splošne knjižnice. Ob obisku sedmošol-

cem predstavimo knjižnico in njene dejavnosti, izpostavimo pomen branja, saj
mlade ob tej priložnosti spodbujamo k
dostopnosti kakovostnih in izvirnih slovenskih mladinskih knjig, promoviramo
domače avtorje in ustvarjalce za mladino. Mlade skozi razgovor spodbujamo k
bralni motivaciji, rednim obiskom knjižnice in njenih dejavnosti ter k prepoznavanju in izboru kakovostnih knjig ob
pomoči programa Cobiss. Ob tem pripravimo še manjšo razstavo knjig, ki so že
bile vključene v projekt Rastem s knjigo,
in jim pripravimo projekcijo o knjigi, ki
jo sedmošolci prejmejo v dar. Predstavimo tudi Cobiss in njegovo široko paleto
možnosti uporabe, omogočimo jim vpis
brez plačila izkaznice in skušamo knjižnico ponuditi v naročje kot sobo kreativnosti, kakovosti in dobrega počutja.
Ob zaključku projekta ugotavljamo, da
je to čudovita popotnica za mlade, ki se
ob tej priložnosti prvič srečajo s splošno
knjižnico. V našo knjižnico je bila vpisana že večina sedmošolcev, kljub temu pa
se jih je po obisku včlanilo kar 78.
Letošnje šolsko leto so sedmošolci v
okviru projekta Rastem s knjigo prejeli v
dar knjigo avtorice Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh.
Darja Kolar

VOŠNJAKOVA BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
Vošnjakova bralna značka za odrasle poteka od marca do novembra. Prebrati je
treba vsaj pet del z izbrano tematiko – Sezona umorov. Bralec na priložen list zapiše
avtorje in naslove prebranih del ter nekaj
svojih misli o prebranem. Izpolnjeno zgibanko odda knjižničarki najpozneje do

konca meseca oktobra 2019. V mesecu
decembru 2019 bo knjižnica organizirala prireditev ob zaključku bralne značke.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje. Zgibanke so na voljo v matični knjižnici, v vseh krajevnih knjižnicah in na
spletni strani knjižnice www.kjv.si.

NE SPREGLEJTE
COBISS+ omogoča uporabo ELEKTRONSKE IZKAZNICE
COBISS+ je na voljo tudi kot aplikacija za
mobilne naprave, ki jo uporablja že veliko
zadovoljnih uporabnikov naše knjižnice.
Namestitev je zelo preprosta. Namestite
aplikacijo Cobiss in se prijavite v izbrano
knjižnico s člansko številko in geslom, ki
ga pridobite v knjižnici ali ga že uporab-

ljate za storitev Moja knjižnica v Cobissu.
Znotraj storitve Moja knjižnica je na mobilnih napravah na voljo tudi elektronska
izkaznica oziroma črtna koda, s katero se
identificirate v knjižnici. Dodatne informacije pridobite pri knjižničarkah ali na
spletnem naslovu https://m.cobiss.si/.

BIBLOS – knjige še nikoli niso bile tako blizu
Biblos je spletni portal, namenjen izposoji ali nakupu e-knjig. Člani naše knjižnice
imajo možnost izbirati med pestro ponudbo knjig, ki jih v sklopu Biblosa ponuja naša
knjižnica. Trenutno je članom naše knjižnice na voljo 346 aktualnih naslovov elektronskih knjig z različnih tematskih področij. Za podrobnejša navodila obiščite našo
spletno stran: https://www.kjv.si/e-knjiznica/biblos/.
Janja Pepelnak
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RAZSTAVLJAMO ZA VAS

Zgodbe v steklu in Pomladna potepanja
To sta razstavi, ki vas do 6. maja vabita v
Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Zgodbe v steklu je razstava Alojza Praha.
Na razstavi je steklo, ki mu je Bistričan z
graviranjem in brušenjem dodal dragoceno vrednost. Ogledate si lahko najrazličnejše motive iz narave, veliko je lovskih
motivov. Za Čebelarsko društvo Slovenska
Bistrica je ob njihovem praznovanju 90-letnice izdelal panjske končnice. Na ogled je
tudi šah, za katerega avtor razstave pravi,
da mu je dal največ. Bil je preizkušnja po
zahtevnosti in po času; vanj je vložil namreč več kot dvesto ur dela. Gre za šah,
kjer je vsaka figura iz kosa stekla izrezljana
oz. izbrušena (in ne vlita). Svoje znanje iz
službe, pokojnino si je namreč prislužil v
steklarnah, je v svoji mali delavnici ob popoldnevih in vikendih v hobiju izbrusil do
potankosti.

Pomladna potepanja je slikarska razstava Zvonimire Male, Bistričanke, po rodu
Primorke. Po odhodu v pokoj si je čas
zapolnila s spoznavanjem najrazličnejših
dejavnosti, najbolj pa se je našla v slikarstvu. Na razstavi se predstavlja s pestro
paleto motivov. Sicer pa je bila leta 2013
med ustanovnimi članicami Likovnega
društva Paleta, katerega članica tudi je. Že
večkrat se je predstavljala na skupinskih in
samostojnih razstavah ter je prejemnica
številnih priznanj in nagrad.
RAZSTAVE V MAJU
V maju bomo za vas gostili razstavo Centra domače in umetnostne obrti, Rokodelske zadruge, na kateri se bodo v okviru
Društva Majolika predstavile tri sekcije, in
sicer slikarska, rokodelska in keramična.
Na ogled bodo slikarska dela s pestro paleto motivov. V okviru keramične sekcije
bodo na razstavi izdelki iz gline. Rokodelska sekcija pa se bo predstavila z izdelki
iz kamna, kovine in lesa. Razstavljeno bo
na ogled do 8. junija. (Natalija Stegne)
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Piše: Drago Čož
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