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Veterani NK Zgornja Polskava znova na Krku
Veterani Nogometnega kluba Zgornja 
Polskava so priprave za nadaljevanje 
sezone že tretje leto zapored opravili na 
otoku Krku. V okviru mini priprav so 
odigrali tudi dve prijateljski tekmi. Najprej 
so v petek, 20. marca, izgubili proti 
veteranom Omišlja z 2 : 3, dan pozneje pa 

Vrhunski kolesarji
znova v Slovenski  Bistrici 

22. kolesarska dirka 
po Sloveniji – 

Slovenska Bistrica
20. junij 2015

Uspešen c vetni sejem 
V petek, 27. marca, je bilo, kot vsako 
leto na cvetni petek, v Slovenski Bistrici 
živahno. Bistričani in okoličani so 
obiskali prodajalce, ki so od blizu in 
daleč pripeljali vse, kar sodi na tak sejem.
Kljub kislemu vremenu se je obiskovalcev 
kar trlo. Sejemski prostor je obsegal 
tri lokacije: mestne ulice, prostor na 
nekdanjem dvorišču podjetja Crouzet in 
grajsko dvorišče. Vzdušje je popestrila 
godba na pihala, zvezda sejma pa je bil 
lajnar; njegovo glasbilo je bilo namreč že 

nekoč sestavni del sejemskega dogajanja. 
Mestna tržnica, ki je dobila svoj prostor 
na grajskem dvorišču, je znova opravila 
zrelostni izpit. Obiskovalci so si lahko 
na cvetni petek brezplačno ogledali 
tudi grajske zbirke. Za odlično izvedbo 
sejma so poskrbeli Krajevna skupnost 
Pohorskega odreda, Medobčinska 
turistična zveza Slovenska Bistrica in 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Tomaž Ajd 

so premagali veteransko ekipo Baške z 2 : 
0. Predvsem pa je šlo za prijetno druženje 
in  navezovanje stikov.  Hrvati so obljubili, 
da  bodo obisk vrnili jeseni.      

Tomaž Ajd

Foto: Edi Grobler

Foto: Tomaž Ajd
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Mladen Tramšek, predsednik konference SKEI Impol

Praznik dela, ki je tudi praznik delavskih 
pravic, živi naprej. Očitno 1. maj ni zgolj 
spomin na nekdanje boje delavstva za 
prvinske, danes same po sebi umevne, a v 
trdem boju s kapitalom pridobljene pravice. 
Praznovanje praznika dela kaže tudi in 
predvsem spoštljiv odnos Slovencev do 
dela in spoštovanje dela, s katerim smo se 
Slovenci kot narod preživeli skozi zgodovino.
Tudi v sedanjem času velikih sprememb, 
ki so za kratek čas našemu sistemu dale 
večjo veljavo liberalističnemu vrednotenju 
kapitala in so razvoj družbe poenostavljeno 
vrednotile le s kazalci ekonomske 
učinkovitosti, zdaj že vrsto let v ospredje 
znova postavljajo druge vrednote. Tiste, ki 
govorijo o kakovosti življenja, med njimi 
posebej tudi delo. Ob njem pa zdravje, 
srečo, zadovoljstvo, solidarnost, povezanost 
in trdnost družbe. Delo znova postaja 
vrednota, tista, ki človeku omogoča svobodo, 
dostojanstvo in samozavest, občutek, da je 
sposoben sam poskrbeti zase, da ni nikomur 
v breme in da zmore pomagati tudi drugim. 
Gotovo je na ta odnos vplivalo dejstvo, da 
je zdaj dela manj, kot je tistih, ki ga iščejo, 
pa tudi dejstvo, da se narava dela in njegova 
zahtevnost močno spreminjata. Zato so tudi 

dileme in premišljanja ob prazniku dela 
drugačne, kot so bile nekoč.

aktivnih 5600 prebivalcev več.
Prvi maj je praznik tistih, ki si prizadevajo, 
da bi se s poštenim delom lahko potrdili kot 
koristni člani družbe, za katere prihodnost se 
jim zdi smiselno in vredno živeti. »Pošteno 
delo« ni propagandna puhlica sindikalistov, 
ampak je bistven poudarek: zaželeni cilj ni 
večji zaslužek ne glede na vse drugo, ampak 
plačilo, ustrezno temu, da delavci »vlagajo« 
v svoje delo svojo človečnost: znanje, 
spretnost, ponos, pričakovanja, sodelovanje 
z drugimi, medsebojno solidarnost in iz nje 
izhajajoče medsebojno spoštovanje.
Prvi maj je lahko praznik naše medsebojne 
solidarnosti samo tako, da praznujemo 
konkretne vrednote.
Slovenija je iz časov boja za preživetje 
prestopila v delo za prihodnost. Pred njo so 
veliki izzivi in priložnosti. Verjamem, da jih 
bo dobro izkoristila. V njej je uporniški duh, 
ki ne sprejema sedanjosti kot nepreklicne 
danosti. Hoče jo spremeniti, na boljše. 
Takšen uporniški duh zmore veliko.
Upanje, da bo krize kmalu konec, da bodo 
naši otroci dobili zanesljive službe, ugodna 
posojila, socialna in kadrovska stanovanja, 
da bi nateklo dovolj denarja v lokalne 
skupnosti in podjetja, da bi prejeli dovolj 
denarja vsi pomoči potrebni, nas združuje v 
boju za ohranjanje in spoštovanje delavskih 
pravic, za njihovo dostojno, sodobnega 
človeka vredno življenje.
Naj vaš uporniški duh živi tudi v novih 
rodovih, da bodo tako kot vi gospodarji 
svoje prihodnosti.

Obeležujemo praznik dela, a 
je veselja ob tem dnevu vse 
manj. Zaposlenih je vse manj, 
brezposelnih vse več, novih 
delovnih mest ni, mnogi delajo 
v strahu pred izgubo službe.
Praznik dela v Sloveniji 
praznujemo od sredine 20. 
stoletja, 1. maj pa je bil kot 
državni praznik uzakonjen 
leta 1948. Kot uvod v praznik 
tradicionalno zagorijo kresovi, 
postavljajo se mlaji, na sam 
praznik pa potekajo številne 
proslave.
Dela prost 1. maj, simbol 
delavskih pravic in solidarnosti, 
je posvečen delu in delavcem. 
Teh pa je zaradi krize vsako 
leto manj. Konec februarja 
letos je bilo v Sloveniji nekaj 
več kot 783 tisoč delovno 
aktivnih ljudi, od tega več kot 
90 tisoč samozaposlenih. Še 
lani februarja je bilo delovno 

Foto: osebni arhiv
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Posadili lipo                                                      

Občane obveščamo, bo v začetku maja 
2015 začela delovati prenovljena spletna 
stran Občine Slovenska Bistrica www.
slovenska-bistrica.si. Spletna stran bo tre-
nutno med najsodobnejšimi in vsebinsko 
najpopolnejšimi v Sloveniji, saj bo prilago-
jena delovanju na mobitelih in drugih na-
pravah in bo vključevala vse sodobne nači-
ne poslovanja z občino, kot so elektronske 
vloge in spletno plačevanje taks.
Med ključnimi cilji prenove spletne strani 
sta bila:

•popolna dostopnost do storitev občine 
na spletu (e-vloge, plačevanje taks), 
predstavitev utripa v občini (ključni 
podatki o občini, pomembni kontakti itd.);
•večanje vključenosti občanov (podajanje 
pobud in predlogov).
1. Upravni del poslovanja 
•uradni elektronski obrazci s spletnim pla-
čevanjem taks preko monete, spletnih kar-
tic in spletnih bank (vse iz naslanjača);
•oddajanje predlogov in pobud občanov;
•objava uradnih podatkov o občini;

•objava občinskih razpisov;
•možnost pošiljanja SMS-obvestil občanom.
2. Medijska vsebina portala slovenskih občin:
•občani se lahko naročijo na SMS-obvešča-
nje ali e-pošto;
•objava občinskega glasila Informator.
Spletno stran bomo v nadaljevanju vsebin-
sko še nadgrajevali in vas o tem obveščali.
Vabimo vas k obisku spletne strani in k so-
dobnemu e-poslovanju z nami.

Na skupščini Skupnosti občin Slovenije  v 
Lukovici so predstavniki Čebelarske zve-
ze Slovenije predstavili tudi pobudo, da bi 
vse občine na javnih površinah sejale in 
sadile avtohtone medovite rastline z na-
menom, narediti korak naprej pri ustvar-
janju čebelam prijaznega okolja. Ob tej 
priložnosti so predstavniki sodelujočih 
občin prejeli sadiko lipe.
Lipo, ki jo je prejela Občina Slovenska 
Bistrica, smo skupaj z Vrtcem Otona Žu-
pančiča Slovenska Bistrica posadili na 

površini enote 
Vrtca Sonček 
v Slovenski Bi-
strici.

Na študijskem obisku delegacija iz Kosova          Vojka Osojnik
1. aprila se je v okviru projekta »Decen-
tralization and Municipal Suppport (De-
mos)«, ki ga Skupnost občin Slovenije 
organizira v sodelovanju z organizacijo 
HELVETAS Swiss Intercooperation Swiss 
Development Cooperation, na študijskem 
obisku v občini Slovenska Bistrica mudila 
delegacija predstavnikov kosovskih ob-
činskih svetov.
Predstavniki Občinskega sveta Občine 
Slovenska Bistrica, Lea Ornik, Drago Ma-
horko, Stanislav Mlakar in župan, dr. Ivan 
Žagar, so kosovskim kolegom predstavili 

pravice in dolžnosti članov ob-
činskega sveta, občinski svet 
v odnosu do drugih organov 
občine, odnos med občinskim 
svetom in županom ter občin-
skim svetom in nadzornim od-
borom.
Župan dr. Žagar je kosovski 
delegaciji še predstavil aktual-
ne spremembe, s katerimi se 
sooča lokalna samouprava v 
Sloveniji.

V torek, 24. marca, je v prostorih Čebe-
larske zveze Slovenije v Lukovici potekala 
volilna skupščina Skupnosti občin Slove-
nije (SOS). Županje in župani so izbrali 
novo vodstvo za naslednja mandatna šti-
ri leta. Za predsednika sekcije mestnih 
občin so izvolili župana Bojana Kontiča 
(MO Velenje), na mesto podpredsednika 
pa župana MO Maribor Andreja Fištrav-
ca. Člani sekcije občin s sedežem uprav-
nih enot so za predsednika sekcije izvolili 

Ivana Žagarja, za podpredsednika pa žu-
panjo Mojco Čemas Stjepanovič. Za pred-
sednika ostalih občin je bil izvoljen župan 
Občine Rače-Fram, Branko Ledinek, za 
podpredsednika pa Marjan Kardinar, žu-
pan Očine Dobrovnik. 
Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vr-
stnim redom, ki ga določi predsedstvo na 
naslednji seji po skupščini, v enakih časov-
nih obdobjih znotraj štiriletnega mandatne-
ga obdobja delijo predsedniki sekcij SOS. 

Župani izvolili novo vodstvo Skupnosti občin Slovenije

Prenovljena spletna stran Občine Slovenska Bistrica

Foto: Tomaž Ajd
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Potrditev DIIP-ov na dopisni seji 

Občina Slovenska Bistrica je v ponedeljek, 
30. marca, sklicala drugo dopisno sejo za-
radi potrditve treh DIIP-ov (dokumentov 
identifikacije investicijskega projekta) za 
naslednje projekte:
•Rekonstrukcija ceste proti vodarni,
•Rekonstrukcija ceste Partizanska ulica,
•Ureditev Gradišča.
Rekonstrukcija ceste proti vodarni: Vsebi-
na investicije se nanaša na rekonstrukcijo 
vozišča v dolžini 736 metrov, izgradnjo 
pločnika, ureditev meteorne kanalizaci-
je in ureditev javne razsvetljave. Skupna 
ocenjena vrednost investicije po tekočih 
cenah znaša 335.143 evrov, investicija pa 
naj bi bila zaključena do konca tega leta.
Rekonstrukcija ceste Partizanska ulica: 
Vsebina investicije se nanaša na prepla-
stitev asfaltnega vozišča v skupni dolžini 
1.140 metrov in širini 6,30 metra. Skupna 
ocenjena vrednost investicije po tekočih 
cenah znaša 121.199 evrov, investicija pa 
naj bi bila zaključena do konca tega leta.
Ureditev Gradišča: 1. faza predvideva 
ureditev ožjega kroga okoli kostanjev kot 
prostora za počitek in infotočke. V sklopu 
te faze se bo uredilo okolje okoli kosta-
njev, tlakoval križ iz granitnih kock, zatra-
vilo proste površine in postavila urbana 
oprema (klopi, pitniki, konfini, svetila, 
vodnjak, smetnjaki). Prav tako se bosta 
v sklopu te faze uredila ožji promet (ure-

ditev krožnih muld iz granitnih kock in 
asfaltiranje vmesnih pasov) in odvodnja-
vanje. 2. faza predvideva ureditev parkir-
nih mest, preplastitev celotne površine in 
ureditev odvodnjavanja.
Skupna ocenjena vrednost investicije po 
tekočih cenah znaša 104.438 evrov, inve-
sticija pa naj bi bila zaključena do konca 
tega leta.
Za vse tri projekte naj bi s strani Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo v letošnjem letu prejeli 149.389 evrov 
sredstev in v naslednjem letu enak znesek.
Predlagane sklepe o potrditvi treh DIIP
-ov je z glasovanjem ZA podprlo 22 sve-
tnikov, devet svetnikov se je opredelilo z 
NE GLASUJEM.
Zakaj sklic dopisne seje? Razlog za sklic 
dopisne seje, na kateri so bili sprejeti inve-
sticijski dokumenti (v nadaljevanju DIIP) 
za tri investicije na področju še kako pot-
rebne obnove prometnic s pripadajočo 
infrastrukturo v samem  mestu Slovenska 
Bistrica, je narekovala pravočasna prijava 
na razpis pristojnega ministrstva. To je 
prvo informacijo o razpisu (in sicer nepo-
polno, ki je porajala in še vedno številna 
vprašanja o obsegu pripadajočih sredstev 
iz naslova sofinanciranja) objavilo na 
spletni strani in o tem občine obvestilo 16. 
marca 2015, obvestilo za vložitev načrtov 
občin pa šele 27. marca 2015 in postavi-

Branko Žnidar, direktor občinske uprave

lo prvi rok za vložitev 31. marec 2015 in 
drugega 15. julij 2015. Ker nismo želeli 
tvegati izgube sredstev in ker imamo spre-
jet proračun za leto 2015 in tako tudi v 
proračunu že potrjene navedene projekte, 
smo si, čeprav ob tako rekoč nemogočih 
časovnih rokih, zastavili projekte prijavi-
ti na prvi rok, kar nam je na srečo in ob 
odgovornem ravnanju 22 svetnikov, ki so 
projekte podprli, tudi uspelo. Nujnost o 
prijavi na prvi možni rok pa sledi tudi iz 
pridobljenih izkušenj iz preteklih razpi-
sov istega ministrstva, ko so o uvrstitvi o 
sofinanciranju projektov odločale sekun-
de posredovane vloge od začetka odprtja 
razpisa in nikakor njena vsebina in kako-
vost. Glede na javnofinančne razmere pa 
obstaja tudi realna možnost, da država z 
morebitnim rebalansom proračuna za leto 
2015 prenese sofinanciranje v naslednje 
leto, kot se je to že zgodilo za leto 2014, ali 
pa bi sredstva lahko celo izgubili. 
Izjemno kratki časovni roki, znotraj ka-
terih je bilo potrebno, glede na pogoje 
poziva in tudi glede na nekatera odprta 
vprašanja o sofinanciranju, pripraviti vso 
potrebno gradivo, so nas napotili na spre-
jetje investicijskih dokumentov na dopisni 
in ne na izredni seji, čeprav bi si želeli, da 
bi se tudi te kot vse druge odločitve spre-
jemale na redni seji. Žal smo v tem prime-
ru bili ujetniki načina delovanja državnih 
organov, kar v Sloveniji vse bolj postaja 
praksa.
Treba je poudariti, da so navedene investi-
cije že bile potrjene s sprejetjem proraču-
na za leto 2015 v načrtu razvojnih progra-
mov (NRP) in gre s potrjevanjem DIIP-ov 
dejansko za tehnično dokumentacijo, v 
kateri so opredeljeni vsi parametri investi-
cije. Sprejete odločitve ne pomenijo novih 
obremenitev sprejetega proračuna za leto 
2015, razlike povečanja NRP namreč za-
padejo v plačilo proračuna za leto 2016 in 
so torej predmet proračuna za leto 2016. 
Ob tem je potrebno poudariti, da v skladu 
s 5. členom dogovora o višini povprečnine 
za leto 2015 med Vlado Republike Slove-
nije in reprezentativnimi združenji občin 
Občini Slovenska Bistrica pripada okvir-
no še dodatnih 150.000 evrov sofinancira-
nja navedenih investicij v letu 2016 za leto 
2015, kar smo v posredovanem gradivu 
tudi navedli in je bilo tudi v največji meri 
predmet omenjenih usklajevanj s pred-
stavniki ministrstva. V skladu s pooblasti-
li župana pa bi lahko s prerazporeditvami 
znotraj veljavnega proračuna že v letoš-
njem letu zagotovili vsa potrebna sredstva 
za izvedbo predmetnih investicij.Foto: Tomaž Ajd
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Občinska uprava, Oddelek za gospodarstvo
NAJAVA

V Občini Slovenska Bistrica se 
sprejemajo pravni akti in razpisi, 
vezani na gospodarstvo in kmetij-
stvo, in sicer:
•Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za 
podaljšan obratovalni čas v Občini Sloven-
ska Bistrica;
•Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za pospe-

ševanje razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Slovenska Bistrica;
•Pravilnik o dodeljevanju državnih pomo-
či, pomoči de minimis in izvajanju drugih 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
in podeželja v Občini Slovenska Bistrica;
•Razpisa za kmetijstvo in malo gospodar-
stvo se predvidevata v mesecu maju oziroma 
juniju, če bodo potrjeni pravilniki na občin-
skem svetu.
Hkrati vas obveščamo, da je v postopku po-
sodobitev baze podatkov za odmero nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča. V 
celoti bodo posodobljeni osnovni podatki, 
potrebni za izračun odmere nadomestila pri 

pravnih osebah, in vnesli se bodo osnovni 
podatki, potrebni za izračun odmere nado-
mestila fizičnih oseb, ki še niso v bazi po-
datkov. V nadaljevanju vas obveščamo, da 
nam lahko morebitne spremembe, ki vpli-
vajo na višino odmere nadomestila, sporo-
čite najpozneje do 31. maja 2015 v skladu z 
18. členom Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 
29/1996 in 73/2003).

Nežka Jurič, univ. dipl. inž. kmet.;
mag. Monika Kirbiš Rojs, vodja

oddelka za gospodarstvo

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA

Občinska uprava, Oddelek za gospodarstvo
OBVESTILO

Občina Slovenska Bistrica obvešča, da je 
objavljen 

Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti društev in aktivov na 
področju kmetijstva občine Sloven-
ska Bistrica iz proračuna Občine Slovenska 
Bistrica v letu 2015 (uradna spletna stran: 
www.slovenska-bistrica.si).

Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo 
na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumen-
tacije in z vsemi potrebnimi prilogami.
Prijave morajo biti predložene v sprejemni 
pisarni Občine Slovenska Bistrica najpozne-
je oziroma vključno do ponedeljka, 11. maja 
2015. Po tem roku prejete prijave se v po-
stopku točkovanja in razdelitve sredstev ne 
bodo upoštevale.
Prijavo lahko kandidati pošljejo s pripo-
ročeno pošto ali oddajo osebno na naslov: 
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 
2310 Slovenska Bistrica. Na sprednji strani 

kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS 
– KMETIJSKA DRUŠTVA 2015«, na hrbtni 
strani pa naslov kandidata na razpisu.
Vse dodatno potrebne informacije lahko 
kandidati pridobijo v rednem delovnem 
času na naslovu: Občina Slovenska Bistrica, 
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, 
po telefonu na telefonski številki 843 28 38 
ali na elektronski pošti: slavka.zafosnik@
slov-bistrica.si.

Slavka Zafošnik, dipl. inž. agr.;
 mag. Monika Kirbiš Rojs,

vodja oddelka za gospodarstvo

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA
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Domačija družine Janžekovič v Pesjem 
grabnu pred 2. svetovno vojno

Družina Janžekovič v Pesjem grabnu (od 
leve brat Boris, sestra Vida, Zora, mama 
Helena, oče Matko in sestra Marica)

Oče Matko Janžekovič kot 
učitelj-levo zgoraj

Oče Matko kot učitelj z bistriškim 
učiteljem Metliko in župnikom 
Šolincem pred vojno

Zora Janžekovič v nižji gimnaziji (v 
drugi vrsti, druga z leve leta 1936)

Zora Janžekovič (1938)

Zora Janžekovič in njena velika ljubezen 
dr. Basil Barycki med 2. svetovno vojno

Promocija dr. Zore Janžekovič na Me-
dicinski fakulteti v Zagrebu (1947)

Zora Janžekovič na praksi v varaždin-
ski bolnišnici ob koncu 2. svetovne 
vojne

Obisk dr. Alistaira B. Wallacea 
(drugi z leve), generalnega sekretarja 
Svetovnega opeklinskega  združenja 
v mariborski bolnišnici (1964)

5. svetovni opeklinski kon-
gres v Stockholmu - dr. Zora 
Janžekovič desno (1978)
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Prim. prof. dr. Zora Janžekovič 
17. marca 2015 je v Radencih umrla častna 
občanka občine Slovenska Bistrica dr. Zora 
Janžekovič.
Njena dolga in bogata življenjska zgodba, 
ki jo je sama v pozni starosti opisala v knjigi 
Kako je bilo, je zgled in spodbuda, kako je 
vredno in smiselno uresničevati možnost 
življenja in izkoristiti svoje talente in prido-
bljeno znanje.
Dr. Zora Janžekovič se je rodila v Slovenski 
Bistrici. Vse svoje življenje je, ne glede na 
to, kaj je počela, kje je živela in delala, bila 
in ostala v srcu prežeta Bistričanka. Doma-
či kraji so ji pomenili zelo veliko, čeprav 
je poklicno delovala drugje. Nanje je bila 
čustveno navezana in vse svoje življenje se 
jim je velikodušno razdajala in zanje goji-
la posebno skrb. Še zlasti v poznejših letih 
življenja, ko je za to imela več možnosti, je 
zelo veliko svojega prostega časa preživela 
na Bistriškem. 
Leta 2000 je postala častna občanka obči-
ne Slovenska Bistrica. Njena življenjska in 
delovna bera je zelo bogata. Bila je trdna, 
močna in delovna osebnost, zato ji je uspe-
la zelo posebna, uspešna, plemenita in dol-
ga življenjska zgodba.
Leta 1947 je promovirala na Medicinski 
fakulteti v Zagrebu in se nato zaposlila v 
Splošni bolnišnici Maribor. Specializacijo 
iz plastične in rekonstruktivne kirurgije je 
opravila v Ljubljani in Beogradu, kjer jo 
je leta 1957 s specialističnim izpitom tudi 
sklenila.
Leta 1955 je v mariborski bolnišnici usta-
novila oddelek za plastično in rekonstruk-
tivno kirurgijo, ki ga je uspešno razvijala in 
vodila do svoje upokojitve. Z leti je postal 
eden najbolj znanih oddelkov mariborske 
bolnišnice. Leta 1967 ji je bil priznan naziv 
primarija, 1978. leta pa je bila izvoljena za 

profesorico kirurgije na Medicinski fakul-
teti v Ljubljani.
Z ogromno samoodrekanja, entuziazmom 
in dolgoletnim napornim strokovnim in 
raziskovalnim delom je Zora Janžekovič 
razvila lastno in izvirno metodo zdravlje-
nja. Nov postopek zdravljenja, ki ga je 
vpeljala in ga odtlej imenujejo kar »ma-
riborski postopek« oziroma »metoda dr. 
Janžekovič«, pa pomeni novo obdobje v 
zdravljenju opeklin. Mariborska bolnišnica 
in njen oddelek sta s tem postali mesti, kjer 
se srečujejo številni strokovnjaki iz tujine in 
domovine ter si izmenjujejo mnenja, ideje 
in izkušnje. Njeno metodo pa so sprejeli, 
priznali in uvedli po vsem svetu.
Predavala je v domovini in univerzitetnih 
centrih Evrope, Severne in Južne Amerike, 
Bližnjega vzhoda, Indije, Kitajske idr. Njena 
dela so objavljena v domačih in tujih stro-
kovnih revijah; prav gotovo pa tudi ni so-
dobnega učbenika kirurgije, ki ne bi ome-
njal njenih dosežkov in metode zdravljenja.
Prejela je številna tuja in domača priznanja 
in odlikovanja. Med drugim je kot prva in 
edina kirurginja in peti zdravnik na sve-
tu prejela odličje Everetta Idrisa Evansa, 
Ameriškega združenja za opekline, naju-
glednejšega svetovnega združenja, kate-
rega častna članica je bila. Poleg številnih 
drugih mednarodnih odlikovanj in častnih 
nazivov je prejela tudi naziv častne članice 
Slovenskega zdravniškega društva in častne 
članice Hrvaškega zdravniškega društva. 
Za svoje življenjsko delo je leta 1986 prejela 
priznanje dr. Jožeta Potrča, mesto Maribor 
jo je nagradilo z najvišjimi priznanji, med 
drugim pa je tudi častna doktorica Univer-
ze v Mariboru.
Predvsem in najbolj pa ostaja prim. prof. 
dr. Zora Janžekovič s svojim enkratnim in 

nesebičnim delom vzornica sedanjih in bo-
dočih generacij zdravnikov. 
Ob tej bogati življenjski beri je bila dr. Jan-
žekovičeva vsekakor velik življenjski in 
človeški zgled za vse ljudi nasploh, v po-
polnosti pa tudi za nas Bistričane, ki smo 
nanjo lahko upravičeno ponosni in ji hva-
ležni.
Do svojih domačih krajev, kot je bilo že 
omenjeno, nikoli ni bila brezbrižna in se je 
zelo velikodušno odzivala vselej, ko je za-
čutila kakšno vitalno potrebo pri razvoju in 
rasti našega okolja.
Pomagala je mladim Bistričanom pri štu-
diju medicine, finančno pomagala pri ob-
novi gradu v Slovenski Bistrici in poklonila 
sredstva za vgraditev dvigala. V gradu je 
tudi njena spominska soba, ki je opremlje-
na s predmeti in s pohištvom iz njenega 
doma v Mariboru.
Gospa dr. Janžekovičeva je bila zasebno 
zelo klena in pokončna in vendar tudi ob-
zirna in senzibilna osebnost in ženska. Bila 
je tudi zelo pozorna in gostoljubna. Sreče-
vati jo je bilo prijetno, saj je bila proniclji-
va sogovornica, ki je navduševala s svojo 
izjemno pozitivno energijo. In to tudi še v 
pozni starosti.
Življenje še ene častne osebnosti, torej 
častne občanke naše občine, se je izteklo. V 
veliko čast nam je bilo, da smo ji mogli in 
smeli nadeti ta naziv in jo zaradi tega tudi 
nekoliko pogosteje srečevati.
Za seboj je pustila močne in neizbrisne sle-
di.
V zgodovinskem spominu naše občine in 
naših krajev bo vselej ostala kot izjemen 
zgled, ki mu je vredno slediti. 

Herta Žagar

Podelitev nagrade zlata britev Evropskega kluba za 
otroške opekline podeljena na gradu Seggau (Avstrija) 
in ustanovitev sklada Zore Janžekovič (2007)

Dr. Zora Janžekovič postane častna 
občanka občine Slovenska Bistrica (2001)

Dr. Zora Janžekovič ob 200-letnici 
mariborske bolnišnice s predsedni-
kom Milanom Kučanom (1999)

Dr. Zora Janžekovič 
postane častna občanka 
občine Maribor (2000)

Predstavitev knjige Z britvijo na sam 
vrh opeklinske kirurgije (2009)
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Občinska uprava
Oddelek za gospodarstvo

OBVESTILO 
Občina Slovenska Bistrica z Odlokom 
o proračunu Občine Slovenska Bistrica 
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 16/15) 
zagotavlja namenska sredstva za 
sofinanciranje dejavnosti društev in 
zveze na področju turizma občine 
Slovenska Bistrica.
Občina Slovenska Bistrica obvešča, da je 
na uradni spletni strani www.slovenska
-bistrica.si objavljen Javni razpis za sofi-
nanciranje dejavnosti društev in zveze na 

področju turizma občine Slovenska Bistri-
ca iz proračuna Občine Slovenska Bistrica 
v letu 2015.
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo 
na priloženih izpolnjenih obrazcih z vse-
mi zahtevanimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno po-
što ali oddajo osebno na naslov: Občina 
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 
Slovenska Bistrica.
Prijava mora biti podana v kuverti. Na 
sprednji strani kuverte mora biti razviden 
pripis »RAZPIS – TURIZEM 2015«, 
na hrbtni strani pa naslov kandidata na 
razpisu.
Prijave morajo biti predložene v sprejem-

ni pisarni Občine Slovenska Bistrica naj-
pozneje do vključno ponedeljka, 11. maja 
2015. Po tem roku prejete prijave se v po-
stopku točkovanja in razdelitve sredstev 
ne bodo upoštevale. Obrazci naj bodo iz-
polnjeni čitljivo in pregledno. Podatkov, 
ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri 
točkovanju ne bo upoštevalo.

Slavka Zafošnik, dipl. inž. agr.;
 mag. Monika Kirbiš Rojs,

vodja oddelka za gospodarstvo

OBČINA  SLOVENSKA BISTRICA

Svetovalna pisarna mreže ENSVET Slovenska Bistrica
Učinkovita raba energije in rabe 
obnovljivih virov energije v stavbi
Energetski nasveti za občane

Stranka želi graditi novo hišo velikosti 
150 lvadratnih metrov uporabne pov-
ršine, grajena klasično z modularno ope-
ko. V fasado bi vgradil 15 centimetrov 
izolacije EPS, v strešno konstrukcijo 30 
centimetrov steklene volne, na temeljno 
ploščo pod tlake 15 centimetrov izolacije 
XPS. Stavbno pohištvo leseno s troslojno 
zasteklitvijo, ogrevanje in priprava tople 
vode s kondenzacijskim plinskim kotlom.
Vprašanje: Zakaj bi moral pri novi hiši 
lepiti stike parne ovire?
Odgovarja: Mark Bržan, energetski 
svetovalec ENSVET
Toplotno izolacijo vaše nove strehe si lah-
ko predstavljamo tudi kot debel volnen 
pulover, ki nas pozimi odlično greje. Ko 
pa zapiha veter ali začne deževati, veter 
in dež prehajata skozi tkanino in izničita 
prednosti, ki jih daje toplo oblačilo. Zara-
di navedenega je smotrno, da imamo s 
seboj tudi »vetrovko« ali anorak, ki sicer 
ne daje dodatne toplotne zaščite, temveč 
le zaščito pred vetrom in dežjem.
Zelo podobna je situacija pri toplotni izol-
aciji strehe, saj nas varuje pred neugodni-
mi vremenskimi vplivi, da se v notranjosti 
hiše čim bolje počutimo. Ker v hiši zaradi 
dihanja ljudi in našega načina življenja 
nastajata toplota in vodna para, je do-
bro, da omogočimo nadzorovan prehod 
toplote in vodne pare iz prostora navzven. 
Paroprepustne folije omogočajo, da vod-
na para, ki nastaja v notranjosti, čimbolj 
enakomerno prehaja skozi obodne kon-
strukcije.

Zelo pomembno je torej, da se toplotna 
izolacija ne navlaži, saj večina material-
ov s povečanjem vlažnosti izgublja svoje 
toplotnoizolacijske lastnosti, pa tudi ce-
lotna konstrukcija, vključno z lesenimi 
tramovi, lahko začne gniti v notranjosti. 
Folija oziroma parna ovira, lepljena na 
stikih, preprečuje, da bi na netesnih mes-
tih v notranje okolje hiše pozimi vdiral 
mrzel zrak, ki lahko povzroča nastanek 
kondenza – črnih sten, poleti pa prepreču-
je vstop vročega zraka, ki bi po nepotre-
bnem segreval notranjost. Netesna mesta 
v konstrukciji pomenijo tudi vdor vlage iz 
hiše v samo konstrukcijo, kjer ta vlaga lah-
ko zaradi nižje temperature kondenzira in 
namoči izolacijo ter ostrešje. Parna zapora 
ali ovira mora biti postavljena pred toplot-
no izolacijo, gledano z notranje strani, 
oziroma le malenkostno v prvi sloj izolaci-
je, nikakor pa ne globlje kot 20 odstotkov 
celotne debeline toplotne izolacije.
Stike folije oziroma obodnih zidov in osta-
lih prebojev se v praksi polepi s tesnilnimi 
masami iz tube oziroma s tesnilnimi trak-
ovi. Pomembno pa je, da se izbere prim-

eren certificiran material in da so spoji 
kakovostno izvedeni in trajni. Potrebno 
je tudi zatesniti vse raztrganine oziroma 
ostale poškodbe, ki se zgodijo med samo 
izvedbo. Na tržišču, tudi v Sloveniji, je že 
veliko dobrih materialov za tesnjenje stik-
ov folije in stika folije z zidom. Prav tako 
je pomembno, da je celotni toplotni ovoj 
hiše zgrajen čim bolj zrakotesno, da pre-
prečimo nepotrebno in neželeno izmenja-
vo zraka z okoljem in zmanjšamo toplotne 
izgube. Zrakotesnost objekta se preverja s 
testom zrakotesnosti, tako imenovanim 
testom »Blower door«.
Za odgovore na vaša vprašanja in nasvete 
se lahko oglasite v Energetsko svetovalni 
pisarni mreže ENSVET Slovenska Bistri-
ca, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 
(v prostorih RIC Slovenska Bistrica), vsak 
četrtek od 16. do 18. ure.
Naročanje po telefonu na telefonskih 
številkah 02/620 22 71 ali 02/843 02 46 
(Tomaž Pristovnik) med 8. in 13. uro.

 Mark Bržan, energetski svetovalec

Dodatne informacije lahko dobite na 
Občini Slovenska Bistrica pri 
Slavki Zafošnik, tel. 843 28 38.
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Projekt oskrbe s pitno vodo v občini Slovenska Bistrica
V občini Slovenska Bistrica se v sklopu 
projekta oskrbe s pitno vodo zaključu-
je gradnja vodovodnega omrežja in treh 
vodohranov. Projekt oskrbe s pitno vodo 
v občini Slovenska Bistrica je del celovito 
zasnovane oskrbe s pitno vodo v porečju 
Dravinje. Projekt v Slovenski Bistrici je 
tehnično in ekonomsko samostojna faza 
in obsega izgradnjo vodohranov Velenik 
in Črnec, dobrih 16,5 km vodovodnega 
omrežja Šikole–Slovenska Bistrica in 15 
km vodovoda Šmartno–Pokoše ter vo-
dohrana Bojtina.

Namen projekta je zagotavljanje trajne in 
varne oskrbe s pitno vodo prebivalcem v 
občini Slovenska Bistrica. Socialni in eko-
nomski cilji projekta so zagotovitev in-
frastrukture za zanesljivo oskrbo s pitno 
vodo, zagotovitev možnosti priključitve 
novih uporabnikov, izboljšanje življenj-
skih pogojev prebivalcev in izboljšanje 
pogojev za gospodarski in turistični ra-
zvoj. V občini se bo povečalo število oseb, 
ki bodo oskrbovani iz novih vodovodnih 
sistemov, s čimer bo projekt prispeval k 

vodovoda Šmartno–Pokoše omogočen 
priklop novih uporabnikov, ki se trenu-
tno oskrbujejo z lokalnimi vodnimi viri. 
Izboljšane bodo tlačne in hidravlične raz-
mere vodovoda. V ta namen je zgrajen 
nov vodohran Bojtina s kapaciteto 200 m3 
na novi, bolj ustrezni lokaciji.
Vodovod Šmartno–Pokoše je zgrajen, na 
vodohranu Črnec in na vodohranu Bojti-
na se izvajajo zaključna dela, na vodohra-
nu Velenik intenzivno potekajo gradbena 
dela, ravno tako na vodovodu Šikole–Slo-
venska Bistrica, kjer je dobrih 50 odstot-
kov vodovoda že zgrajenih. Gradnje na 
projektu potekajo skladno s pogodbenimi 
roki in bodo zaključene do konca poletja 
2015. Črpanje evropskih sredstev poteka 
skladno z izvršenimi deli.
V občini Slovenska Bistrica se uspešno za-
ključuje pomemben projekt oskrbe s pitno 
vodo. Skupaj z drugimi večjimi okoljskimi 
projekti, kot sta projekta odvajanja in či-
ščenja odpadne vode in center za ravnanje 
z odpadki, bo prispeval k nadaljnjemu ra-
zvoju občine iz gospodarskega, turistične-
ga in športno-rekreativnega vidika.

Vojteh Anderluh, Ministrstvo za okolje in prostor

Cevodov Šikole-Slovenska Bistrica

Vodohran VelenikVodohran Črnec

Vodohran Bojtina

uresničevanju ciljev Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in prometne infra-
strukture v obdobju 2007–2013.
Vrednost projekta brez davka na doda-
no vrednost je dobrih 7 milijonov evrov. 
Evropska unija sofinancira projekte na 
področju okolja in prometa iz Kohezijske-
ga sklada z namenom krepitve gospodar-
ske in socialne kohezije v ekonomsko šib-
kejših državah članicah. EU bo iz Kohezij-
skega sklada prispevala skoraj 5 milijonov 
evrov, slabih 900.000 evrov bo prispevala 
Republika Slovenija, ostalo pa bo financi-
rala občina Slovenska Bistrica.
Z izvedbo projekta bo omogočena trajna 
in varna oskrba s pitno vodo. Z izgradnjo 
vodohrana Črnec s kapaciteto 3.000 m3 
in vodohrana Velenik s kapaciteto 1.000 
m3 bo omogočeno ohranjanje zadostnih 
količin pitne vode za pokrivanje konic 
porabe pitne vode, izboljšane bodo tudi 
tlačne razmere. Z izgradnjo vodovodne-
ga omrežja Šikole–Slovenska Bistrica bo 
omogočen priklop novih uporabnikov, 
omogočene bodo nove poselitve in razvoj 
tega območja. Ravno tako bo z izgradnjo 
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mag. Andreja Črnko, univ. dipl. soc. del., rehabilitacijska svetovalka

Zaposlitev invalida – prednost za podjetje, priložnost za invalida

Vloga Zavoda RS za zaposlovanje na trgu 
dela je zagotoviti čim hitrejši prehod 
brezposelnih oseb, tudi invalidnih, 
v zaposlitev in hkrati delodajalcem 
zagotoviti učinkovito kritje njihovih 
potreb po delovni sili ter tudi svetovanje 
glede možnosti, ki jih ponuja država na 
področju zaposlovanja invalidov, ki bi 
utegnile koristiti podjetjem za njihovo 
optimalno delovanje glede na možnosti, 
ki so na voljo.
Zaposlitve
V obdobju od januarja do decembra 
2014 se je zaposlilo 74 invalidnih oseb, 
prijavljenih pri Uradu za delo Slovenska 
Bistrica, kar je za 20,3 odstotka več 
kot prejšnje leto v enakem obdobju. V 
obdobju od januarja do februarja 2015 
pa se je zaposlilo deset brezposelnih 
invalidnih oseb, kar predstavlja 1,7 
odstotka invalidnih oseb manj kot v 
enakem obdobju lani. 
Registrirana brezposelnost
Konec februarja 2015 je bilo na območju 
Urada za delo Slovenska Bistrica 
registriranih 360 brezposelnih invalidnih 
oseb, kar je za 2,9 odstotka manj kot v 
predhodnem mesecu in za 6,5 odstotka 
manj kot v enakem obdobju lani.
Pravna podlaga pri zaposlovanju 
invalidov
Pri zaposlovanju invalidov veljajo enaki 
predpisi kot za vse ostale, in sicer s področij 
delovnih razmerij, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, varnosti in 
zdravja pri delu in Zakon o urejanju trga 
dela.
Posebej previdni moramo biti le pri 
zaposlovanju delovnih invalidov 
(invalidov po ZPIZ), da se pred 

zaposlitvijo uredi in pridobi ustrezna 
dokumentacija. Poznati je potrebno tudi 
Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave 
v zavarovanje za invalide.
Zakonodaja, ki ožje ureja 
področje zaposlovanja invalidov
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov je temeljni 
zakon, ki ureja pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije in nekatera vprašanja 
zaposlovanja invalidov ter določa 
druge oblike, ukrepe in spodbude za 
njihovo zaposlovanje ter način njihovega 
financiranja.
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje 
invalidov določa delež zaposlenih 
invalidov od celotnega števila zaposlenih 
pri posameznem delodajalcu, dokazila 
o izpolnjevanju kvote, obračunavanje 
in plačevanje obveznosti ter spodbude 
za zaposlovanje invalidov, pomoč 
delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov 
po pravilu »de minimis« in nadzor.
Veljavna zakonodaja je objavljena na 
spletni strani pristojnega Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.
Kvota in kvotni sistem
Javni jamstveni, preživninski in 
invalidski sklad Republike Slovenije 
nadzira izpolnjevanje kvote zaposlenih 
invalidov, odloča o pravicah invalidov 
in delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, 
odloča o obveznostih delodajalca zaradi 
neizpolnjevanja kvote.
Kvota je obvezni delež zaposlenih 
invalidov od celotnega števila zaposlenih 
delavcev pri posameznem delodajalcu. 
Med zaposlene štejejo prijavljeni v 
zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 

02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 
65, 84, 85) na glede na število ur delovne 
obveznosti.
Zavezanec za izpolnjevanje kvote je 
vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična 
oseba, registrirana v RS, in zaposluje 
najmanj 20 zaposlenih. Zavezanec za 
kvoto ni tuje diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, invalidsko podjetje in 
zaposlitveni center.
Kvota ne more biti nižja od dveh odstotkov 
in ne višja od šestih odstotkov – odvisno 
od področja glavne dejavnosti SKD.
Izpolnitev kvote
Delodajalec kvoto izpolni:
•z zaposlenimi invalidi (glede na določen 
odstotek),
•s plačilom prispevka (mesečno plačevanje 
prispevka v višini 70 odstotkov minimalne 
plače za vsakega manjkajočega invalida),
•z nadomestno izpolnitvijo kvote (na 
podlagi realizacije pogodbe o poslovnem 
sodelovanju z invalidskimi podjetji 
ali zaposlitvenimi centri lahko zniža 
obveznost plačila prispevka).
Invalidi, ki se štejejo v kvoto:
V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci 
prijavijo v zavarovanje kot invalide 
skladno z Navodilom za izpolnjevanje 
obrazca prijave v zavarovanje za invalide 
(Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05, 53/12) 
z mesecem, v katerem delodajalec z 
obrazcem M1/M2 ali M-3 opravi prijavo 
podatka o invalidnosti na ZZZS in je v 
zavarovanje prijavljen za najmanj 20 ur na 
teden.
Pomembno! Če je invalidnost posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
nastale pri istem delodajalcu, delodajalec 
za takšnega invalida ni upravičen 
uveljavljati spodbude za zaposlovanje 
invalidov, lahko pa ga všteva v kvoto.
Spodbude za zaposlovanje 
invalidov
1.Nagrada za preseganje kvote (vsi 
delodajalci , ki presegajo kvoto, razen 
posrednih in neposredni proračunskih 
uporabnikov invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov);
2.oprostitev plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(vsi delodajalci, ki presegajo kvoto, razen 
posrednih in neposredni proračunskih 
uporabnikov invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov);
3.plačilo stroškov prilagoditve delovnega Foto: www.mlad.si
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mesta in sredstev za delo, če ima za to 
izdelan individualni načrt prilagoditve 
in ni drugega zavezanca za plačilo 
prilagoditve delovnega mesta (vsi 
delodajalci);
4.plačilo stroškov storitev v podpornem 
zaposlovanju, če ima invalid za to izdelan 
individualni načrt podpornih storitev, 
odločbo o zaposljivosti v podporni 
zaposlitvi (vsi delodajalci);
5.subvencija plače na podlagi ocene 
doseganja delovnih rezultatov, vendar 
pa zaradi invalidnosti kljub podpornim 
storitvam in prilagoditvi delovnega 
mesta ne dosega pričakovanih delovnih 
rezultatov (zaščitna zaposlitev, podporna 
zaposlitev, zaposlitev v invalidskih 
podjetjih).
Neizpolnjevanje kvote – plačilo prispevka 
za spodbujanje zaposlovanja invalidov
Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki kvote ne 
izpolni, mora do vključno zadnjega dne v 
mesecu za pretekli mesec plačati v Sklad 
prispevek za spodbujanje zaposlovanja 
invalidov v višini 70 odstotkov minimalne 
plače za vsakega invalida, ki bi ga moral 
zaposliti za izpolnitev predpisane kvote. 
Sklad na podlagi uradnih evidenc 
upravljavcev podatkov (ZZZS in AJPES) 
objavi obveznost plačila prispevka na 
spletnem mestu Sklada za elektronsko 
izmenjavo podatkov najpozneje do 
desetega delovnega dne v mesecu za 
pretekli mesec. Objava velja kot obvestilo 
zavezancem h kvoti o višini mesečnega 
prispevka.
Nadomestno izpolnjevanje invalidskih 
kvot
•Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z 
zaposlenimi invalidi, lahko na podlagi 
elektronske najave uveljavljanja 
nadomestne izpolnitve kvote zniža 
obveznost plačila prispevka za spodbujanje 
zaposlovanja.
•Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v 
koledarskem letu sklenjena in realizirana 
pogodba o poslovnem sodelovanju z 
invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim 
centrom.
•Za izpolnitev kvote za enega invalida 
štejejo realizirani stroški dela v višini 
najmanj 15 minimalnih plač letno. 
Ob tem se upoštevajo le dejansko 
realizirane pogodbe oziroma dejansko 
plačilo računov za opravljene storitve iz 
predložene pogodbe do roka za mesečno 
poročanje. 
•Delodajalec o realizaciji nadomestne 
kvote poroča elektronsko preko spletne 
aplikacije SVZI.Net, e-poročilo pa mora 
poleg odgovorne osebe delodajalca 

Dogodek, ki ga načrtuje Zavod 
RS za zaposlovanje v septembru 
2015
Zaposlitveni dan za invalide, katerega 
namen bo, da se na enem mestu zberejo 
delodajalci, ki bi želeli zaposliti invalidno 
osebo, na drugi strani pa, da imajo 
vsi motivirani in zaposljivi invalidi 
priložnost, da na enem mestu najdejo 
več delodajalcev, ki bi jim lahko dali 
priložnost za zaposlitev.

e l e k t r o n s k o 
potrditi tudi 
o d g o v o r n a 
oseba IP/ZC.
Za vsa 
podrobnejša 
pojasnila 
glede kvotnega 
sistema se 
lahko obrnete 
neposredno:
-elektronsko 
na spletnem 
naslovu http://
www.jpi-sklad.
si/skladi/
invalidski-sklad/ 
ali

na voljo institucionalno usposabljanje, 
nacionalne poklicne kvalifikacije, 
vključevanje v podporne in razvojne 
programe, delavnice vseživljenjske 
karierne orientacije itd. Trenutno so na 
voljo ukrepi javnih del, delovni preizkus 
za mlade, usposabljanje na delovnem 
mestu, Iz faksa takoj praksa itd.
5.Zavod lahko na podlagi Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007 ZZRZI –
UPB 2) odloča o priznanju statusa invalida 
in priznanju pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije ter skozi postopek vključitve 
v program zaposlitvene rehabilitacije 
določi zaposljivost invalidne osebe. V 
postopku zaposlitvene rehabilitacije 
se lahko osebi nudijo svetovanje in 
psihosocialna pomoč, pomoč pri 
iskanju ustreznega dela, usposabljanje 
na konkretnem delovnem mestu, oceni 
se doseganja delovnih rezultatov in 
po potrebi naredi načrt prilagoditve 
delovnega mesta.

Za vse podrobne informacije se lahko 
obrnete na Zavod RS za zaposlovanje, 
OS Maribor, ali na ustrezni urad za delo 
(Slovenska Bistrica, Lenart, Ruše, Pesnica).

-po telefonu vsak delovni dan v času 
uradnih ur med 9. in 13. uro na 
telefonskih številkah (01) 2309 480 in 
(01) 2309 483.
Obstajajo tudi druge spodbude za 
delodajalce, ki jih lahko delodajalci 
pridobite na Davčni upravi RS, kjer lahko 
dobite informacije glede davčnih olajšav 
za zaposlovanje invalidov, o oprostitvi 
plačila prispevkov za zaposlovanje mladih 
in starejših, glede davčne olajšave za 
zaposlovanje brezposelnih (pod 26 let in 
nad 55 let).
Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (ZPIZ), lahko prav tako 
pridobite informacije glede vračila 
prispevkov delodajalcu za prvo zaposlitev.

Možnosti za brezposelne 
invalidne osebe
1.Skozi celostno obravnavo brezposelnih 
oseb imajo vse brezposelne osebe možnost 
vključitve v osnovno karierno svetovanje, 
v poglobljeno karierno svetovanje, v 
rehabilitacijsko svetovanje, v zdravstveno 
zaposlitveno svetovanje, EURES-
svetovanje in informiranje.
2.Uveljavlja se lahko zavarovanje za 
primer brezposelnosti.
3.Vse brezposelne osebe, tudi 
invalidne, imajo možnost vključevanja 
v vseživljenjsko karierno orientacijo 
in uporabo Kariernega središča in 
kariernih kotičkov, kjer se skupinsko 
ali individualno pomaga brezposelnim 
osebam. Nudi se pomoč pri učinkoviti 
pripravi pisne prijavne dokumentacije in 
pripravi na razgovor. Pridobi se lahko tudi 
druge koristne informacije. Za samostojno 
vodenje kariere je na voljo E-svetovanje in 
s tem več spletnih portalov.
4.V okviru aktivne politike zaposlovanja 
imajo brezposelne osebe, tudi invalidne, 
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Jemdomace.si

in okusnega. Skratka zagotovo za vsak okus 
nekaj.
 Vse izdelke lahko naročite v spletni tržnici 
Jemdomace.si ali po telefonu na telefonski 
številki 070 205 430.
Dober tek vam želimo!

Spletna tržnica Jemdomace.si že dobro 
leto in pol opravlja svoje poslanstvo po-
vezovanja lokalnih pridelovalcev bistriške, 
poljčanske in makolske občine ter potro-
šnikov. Ti lahko naročijo in dobijo na svoj 
dom zdrave in kakovostne lokalno pride-
lane pridelke in izdelke. Tržnica torej na 
enem mestu ponuja izbrane pridelke, ki so 
plod skrbnega dela lokalnih pridelovalcev.
Potrošniki se vse bolj zavedajo, kako po-
membno je, da je hrana, ki jo zaužijejo, 
zdrava in sveža, brez nepotrebnih in ško-
dljivih dodatkov ter konzervansov. Pridel-
ki, ki jih lahko naročite v naši spletni tržni-

ci, so pobrani in dostavljeni naročnikom 
praktično isti dan, kar prispeva k veliki 
vsebnosti vitaminov in hranil v pridelkih.
Nakup v naši spletni tržnici lahko opravi-
te hitro in enostavno – naročilo opravite 
bodisi preko spleta na naslovu www.jem-
domace.si bodisi po telefonu na telefon-
ski številki 070 205 430. Račun je mogoče 
poravnati po povzetju ali predhodnem na-
kazilu, lahko pa se odločite tudi za osebni 
prevzem naročenega na sedežu spletne tr-
žnice. Dostava poteka ob petkih, naročilo 
pa je potrebno oddati do četrtka do 12. ure.
Glavne prednosti nakupa v naši spletni tr-
žnici jemdomace.si so:
•lokalno pridelana hrana, katere poreklo je 
natančno znano;
•kratka transportna pot, zaradi katere živila 
ohranijo vse vitamine in hranila;
•prihranek časa, saj vam lahko nakup dos-
tavimo neposredno na dom.
Letos smo že pričeli s prodajo prvih leto-
šnjih svežih pridelkov: solate, peteršilja, 
mlade čebule itd. Že kmalu se v ponudbi 
pričakujejo tudi šparglji in ostala sezonska 
zelenjava. Poleg sadja in zelenjave pa se 
skozi vse leto najdejo tudi sokovi, olja, kis, 
pekovski izdelki, med, žita, omake, mar-
melade, ozimnica in še marsikaj zdravega 

Goran Furlan, RIC Slovenska Bistrica

Občina Slovenska Bistrica, CDUO Rokodelska zadruga 
in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 
vas vabimo, da preživite dan z nami.

»ROKODELSKI PRAZNIK V SLOVENSKI BISTRICI«
16. maj 2015, od 9:00 do 18:00 ure

Program:
•9.–18. ure; dvorišče bistriškega gradu:

ROKODELSKI SEJEM (predstavitev rokodelcev in rokodelskih centrov Slovenije
ter prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti)

•9.–15. ure; prostori Centra domače in umetnostne obrti:
DAN ODPRTIH VRAT

•9.–18. ure; grad Slovenska Bistrica:
BREZPLAČEN OGLED ZBIRK V GRADU SLOVENSKA BISTRICA

•Ob 11. uri; Graslov stolp:
Otvoritev spremljevalne razstave III. MEDNARODNEGA TRIENALA KERAMIKE UNICUM 2015 

»OD TRADICIONALNE DO SODOBNE KERAMIKE – ZGODBA O SKLEDI«
•15.–17. ure; prostori Centra domače in umetnostne obrti:

KERAMIČNA DELAVNICA (IZDELAVA SKLEDE) za udeležence vseh generacij.
Cena delavnice: 5 evrov.

Dišalo bo po pohorskem loncu, okušali boste dobrote slovenske kuhinje, vinsko kapljico in še kaj.
Ne pozabite: sobota, 16. maj 2015. Dobrodošli!
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Dvojčici Živa in Neja Skrbiš po šolanju na Glasbeni šoli v Slovenski Bistrici in Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru nadalju-
jeta v glasbeni smeri. Neja obiskuje 2. letnik Akademije za glasbo v Ljubljani kot študentka klavirja pri prof. Jasmini Stančul, Živa pa 
študira flavto pri prof. Adel Oborzil na Deželnem konservatoriju v Celovcu. Kljub temu da študij glasbe nadaljujeta vsaka na svojem 
koncu, se njuna skupna ustvarjalna pot ni končala, v kar se boste lahko prepričali na koncertu.

Napovednik prireditev Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica

•7. maja ob 19. uri: koncert Žive in Neje Skrbiš

•9. maja ob 19. uri: Večeri pod grajsko lipo, Cuker kuhna: koncert: Jazz Ladies

V okviru Večerov pod grajsko lipo Cuker 
kuhna vabi na koncert ženske jazz skupine 
Jazz Ladies. Verjamemo, da vas bodo po-
novno navdušile s svojo izvedbo svetovnih 
jazz uspešnic. V skupini so Natalija Tum-
pej (vokal), Nina Merkoci (saksofon), Taja 
Božič (klavir), Nina Šilovinac (kontra-
bas) in Nina Korošak Serčič (bobni).

Godalni kvartet Tartini je prvi zares reprezentativni tovrstni slovenski ansambel, ki 
je v zadnjih letih delovanja s svojimi koncerti postal ambasador slovenske kulture na 
domačih in tujih koncertnih odrih. Z občudovanja vredno zagnanostjo in predanos-
tjo se člani kvarteta posvečajo tej plemeniti zasedbi in se z vrhunsko izvajalsko višino 
ter prepričljivo muzikalno tehtnostjo naglo približujejo ravni najuglednejših svetovnih 
kvartetnih sestavov.
Vstopnice je možno rezervirati v sprejemni pisarni Bistriškega gradu (02/80 55 356, 
vodniki.zavod@zavod-ksb.si).

•14. maja ob 19. uri: abonma: Godalni kvartet Tartini

•16. maja ob 11. uri: odprtje razstave Unicum 2015 – Od tradicionalne do sodobne keramike – Zgodba o skledi (Graslov stolp)

V soboto, 16. maja, bomo v razstavišču Graslov stolp v okviru trienala UNICUM 2015 odprli spremljevalno razstavo Od tradicion-
alne do sodobne keramike. Poudarek trienala UNICUM je na predstavitvi sodobne umetniške keramike v slovenskem in medn-
arodnem prostoru ter je sestavljen iz tekmovalnega dela in spremljevalnih razstav in prireditev po Sloveniji. Cilj trienala je iskanje 
elementarnih likovnih raziskovanj v povezavi s sodobnimi razmišljanji. Teh ciljev se držimo tudi pri postavitvi naše razstave.
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica že od začetka sodeluje pri trienalu. Vedno se trudi-
mo, da za našo spremljevalno razstavo pritegnemo k sodelovanju priznane »klasične« 
lončarje, na razpisu pa izberemo izmed prispelih prijav najboljše avtorje, ki se ukvarja-
jo z umetnostno keramiko. Prvi dve razstavi sta predstavili keramiko na splošno, letos 
pa smo se odločili, da za temo razstave izberemo skledo.
Veseli nas, da bomo letos poleg domačih avtorjev gostili tudi tri gostje iz sosednje 
Avstrije. Razstava bo odprta do 5. septembra 2015.

Vabimo vas na ogled razstave portretov Matjaža Stoparja iz Lju-
bljane.
Matjaž Stopar je s svojimi portretnimi upodobitvami ostal te-
matsko tradicionalen, a za verno upodobitev človeka je poiskal 
nove interpretativne možnosti, podane z omejeno uporabo 
likovno-izraznih sredstev, s katerimi pa je dosegel prepričljive, 
svojstvene, izrazno bogate in pomenljivo sporočilne vrednos-
ti. Motiv mu je človek, ustvarjalni izziv pa reduktiven pristop 
do likovno-izraznih sredstev. Omejil je namreč barve in orodja 
oz. pripomočke in si skozi proces ustvarjanja nenehno postav-
ljal vprašanja, do kakšne stopnje lahko minimalizira svoje por-
tretne upodobitve, da bodo še vedno ohranile prepoznavnost in 
bo »vidno« tudi tisto, kar ni naslikano.

•Razstava del Matjaža Stoparja  - Obrazi (Galerija Grad, do 22.5.2015)
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•28. maja ob 18.uri: predavanje dr. Ferdinanda Šerbelja o soški fronti •29. maja ob 19. uri: prvi dogodek 
v sklopu Starobistriških večerov
kulture: Dorianov kulinarični večer

•6. junija ob 19. uri: Večeri pod grajsko lipo, Cuker kuhna: Nadja Stegne in pevski zbor Feri
•13. junija ob 19. uri: Večeri pod grajsko lipo, Cuker kuhna: MePZ Glaska
•15. junija ob 12. uri: Županova petica
•18. junija ob 18. uri: odprtje razstave del Iveta Šubica (Galerija Grad)

•19. junija: 2. Bistriški tabor
•20. junija ob 18. uri: Poletna muzejska noč
•24. junija ob 20.30: drugi dogodek v sklopu Starobistriških večerov kulture: koncert Big Banda GŠ Slovenska Bistrica z gosti
•27. junij–5. julij : slikarska šola Rudolfa Španzla

•30.–31. maja: izlet po poteh soške fronte z dr. Ferdinandom Šerbeljem
Ob 100. obletnici začetka bojev na Soči organiziramo ekskurzijo v ta prelepi del 
Slovenije, ki so ga dogodki prve svetovne vojne neizbrisno zaznamovali in uvrstili na 
zemljevid evropske zgodovine.
Ekskurzija bo dvodnevna, in sicer v soboto in nedeljo, 30. in 31. maja 2015. Vodil jo bo 
dr. Ferdinand Šerbelj.
Seznanili se bomo s kraji, povezanimi s starejšo zgodovino, še zlasti pa z dogajanjem 
v I. svetovni vojni. Med vožnjo po slikoviti dolini najlepše alpske reke in vožnji čez 
Kolovrat do Livka bomo obiskali Kobarid, Bovec, trdnjavo Kluže in se po dolini Trente 
zapeljali čez legendarni Vršič v Kranjsko Goro. Pot bomo nadaljevali do Save Dolinke 
in ob njej vse do Ljubljane ter naprej do doma. Tudi na tej poti se bomo srečali oziroma 
seznanjali z bogato naravno in kulturno dediščino zahodne in osrednje Slovenije.
Vožnje bo veliko, a jo bomo dodobra popestrili z zanimivo potjo in s prijetnimi postan-
ki in ogledi. In če so pravi ljudje na pravem mestu, takega izleta ne kaže zamuditi.
Cena ekskurzije je 80 evrov. Cena vključuje avtobusni prevoz, prenočišče, večerjo 
in zajtrk v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu, kosilo v gostišču 
Marinšek pri Kranju, strokovno vodenje in vstopnine.
Prijave s predplačilom zbiramo do vključno ponedeljka, 18. maja, do 12. ure oziroma 
do zasedbe mest v avtobusu.
Prijavite se lahko v sprejemni pisarni Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica (02 80 55 
356).

Ive Šubic je najpomembnejši slovenski avtor del s tematiko NOB. 
Sicer pa imajo v njegovem slikarstvu vidno mesto tudi motivi iz 
kmečkega življenja. Poleg krajinskih je upodabljal tudi figuralne 
motive. Njegova dela so nastala v tehniki olja, tempere, risbe, v 
grafiki, freski, sgraffitu in mozaiku. Ukvarjal se je tudi z mon-
umentalnim slikarstvom. Z mozaikom je okrasil vežo palače 
Skupščine RS v Ljubljani (današnji Parlament). Njegova zgodnja 
dela so obarvana z realizmom, medtem ko se je v poznejših ob-
dobjih bolj posvetil ekspresionizmu, kubizmu in na koncu tudi 
primitivizmu.
Leta 1968 je za razstavljena slikarska dela v galeriji škofjeloškega 
muzeja (1967) prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 1979 pa 
je za likovne stvaritve prejel še Prešernovo nagrado.
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Gospa Leskovar, mogoče uvodoma nekaj 
osnovnih podatkov o vrtcu, v katerem 
že vrsto let opravljate dela in naloge 
ravnateljice, o Vrtcu Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica.
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
deluje v štirih občinah, poleg Slovenske 
Bistrice še v Oplotnici, Poljčanah in 
Makolah. Čez tri leta bo praznoval 
častitljivih sedemdeset let. Če bi šlo za 
obdobje človekovega življenja, bi lahko 
rekli, da je že v zrelih letih. Za vrtec lahko 
rečemo le, da ohranja svojo vitalnost z 
vedno novimi generacijami otrok, staršev 
in zaposlenih. Zanj velja, da se kakor človek 
spreminja, postaja modrejši in vedno bolj 
prisoten v okolju. Na srečo pa se pomlajuje 
tudi s tem, ko lokalne skupnosti – občine 
– gradijo nove vrtce. Temu primerno se 
število otrok v vrtcu veča. Od leta 2002 
se je število vključenih otrok povečalo 
za 31 odstotkov, to je za 408 otrok. Smo 
eden največjih vrtcev v Sloveniji, s 1308 
vključenimi otroki. To število se v prvih 
mesecih novega leta 2015 še povečuje.

Ste na čelu ustanove oziroma javnega 
zavoda, v katerem so v pretežni meri 

Ivana Leskovar
Drago Čož

zaposlene ženske. Ali to dejstvo kaj vpliva 
na način in metode vodenja kolektiva?
Pri nas prevladujejo zaposlitve žensk, kar 
pa ne predstavlja potrebe po drugačnem 
pristopu. Zagotovo je več bolniških 
odsotnosti zaradi nege otrok, vse več je 
tveganih nosečnosti, izbire možnosti, da je 
mati zaposlena le za polovični delovni čas in 
podobno, kar lahko najdemo tudi v drugih 
sredinah. Na srečo je področje predšolske 
vzgoje eno najbolje zakonsko urejenih 
v državi. Za vse odsotnosti strokovnih 
delavcev je potrebno po krajšem času 
poiskati nadomestilo. S številom zaposlenih 
se povečuje delež moških. Prevladujejo 
tehnični delavci, kuharji, vzdrževalci, 
imamo pa tudi tri vzgojitelje.
Način vodenja ni odvisen od sestave 
kolektiva po spolu, ampak od ciljev, ki jim 
sledimo. Novejša spoznanja o vodenju nam 
narekujejo soodvisnost vseh deležnikov, 
ki se srečujemo v vrtcu, ne le zaposleni 
in otroci, ampak tudi starši in drugi, ki 
prihajajo v vrtec. Zaradi tega je pomembno, 
da so vsi deležni vseživljenjskega 
izobraževanja in zagotovila, da lahko 
dobro delujemo samo takrat, ko vsi vemo, 
za kaj si prizadevamo v vrtcu. Spodbujamo 

vsakega posameznika k napredku tako na 
profesionalnem kakor tudi na osebnem 
nivoju. Zavedamo se celovitosti osebnosti. 
Razvoj enega področja odločilno vpliva 
tudi na drugo področje.

Bistriški vrtec Otona Župančiča je menda 
drugi največji vrtec v državi, po številu 
lokacij pa celo vodilni. To seveda terja 
ustrezno organiziranost na operativni 
ravni in ima najbrž svoje prednosti in 
pomanjkljivosti.
Ta trenutek delujemo na 29 lokacijah v 
šestnajstih enotah. Z novo izgrajenimi vrtci 
se nam praviloma manjša število lokacij. 
Praviloma sem dejala zato, ker ugotavljamo, 
da z novo zgradbo ponekod ne zadostimo 
potrebam. Tako imamo na Zgornji Ložnici 
zgrajen dvooddelčni vrtec, ki pa je postal že 
leto potem, ko smo ga odprli, premajhen. 
Sedaj imamo v najemu prostor krajevne 
skupnosti in kabinet šole za dodatna dva 
oddelka. Podobna zgodba se odvija na 
Spodnji Polskavi, na Tinju in Pragerskem.
S premišljenim poverjanjem nalog, 
prepričanjem, da smo ljudje po naravi 
delovni, in zaupanjem nam uspeva v vseh 
enotah gojiti in slediti posebnostim kraja, 
hkrati pa voditi vrtec na visoki kakovostni 
ravni.
Naši predhodniki, prejšnji ravnatelji in 
ravnateljica ter vzgojiteljice, so nam zapustili 
vrtec, v katerem vlada visoka delovna 
morala. Zato ni bilo težko nadaljevati s 
tempom razvoja. Vrtec Slovenska Bistrica 
že od svojega začetka slovi po velikem 
prispevku h kakovostni predšolski vzgoji v 
državi, ne le v regiji.
Prednost sodobne tehnologije je tudi ta, 
da smo si bliže drug drugemu. V času, ko 
sem začenjala svojo poklicno pot, davnega 
leta 1978, ni bilo telefonov, v večini smo bili 
vezani na javni prevoz, zato komunikacija 
med zaposlenimi in vodstvom ni bila 
tako pogosta. Sedaj imamo oblikovano 
e-zbornico. Na njej se dnevno srečujemo. 
Vemo, kaj se na ravni vrtca dogaja, saj je 
potreben le klik na koledar. Vsi strokovni 
delavci in večina ostalih zaposlenih imajo 
e-naslov. Vsako zagato lahko rešujemo 
sprotno, kar pomaga pri dobrih odnosih 
med zaposlenimi.

Kako bi ocenili položaj oziroma stanje na 
področju predšolske vzgoje na tej lokalni, 
se pravi medobčinski ravni v primerjavi s 
situacijo na državnem nivoju?
Poleg ravnateljevanja v našem vrtcu sem 
prevzela tudi podpredsedniško mesto 
največje predšolske asociacije v državi 
Skupnosti vrtcev Slovenije. Zato lahko 

Foto: Aleš Kolar
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Vodje enot so v stalnem stiku z društvi in 
drugimi akterji življenja na podeželju.

Čemu bo potrebno v segmentu predšolske 
vzgoje v prihodnje posvetiti največ časa, 
energije in pa seveda, v okviru možnosti, 
tudi denarja?
V nenehnem iskanju možnosti sodelovanja 
z okoljem in s tem prevzeto odgovornostjo 
smo se s podporo župana dr. Ivana 
Žagarja odločili, da ustanovimo center, 
ki bo omogočal širše delovanje v skupno 
dobro. Vsekakor bo zelo pomembna vloga 
centra povezovanje vseh deležnikov med 
sabo. Naš cilj je center, v katerem se bo 
prepletalo delo vseh javnih služb, društev, 
prostovoljcev … Vsi pa bomo delovali 
za skupno dobro. Center kot podpora 
družinam, posameznikom, mladostnikom 
v različnih situacijah. Ves čas bo potrebno 
raziskovati, kaj kdo potrebuje, in razvijati 
načine, kako povezati teorijo s prakso, 
da bomo uspešno dosegli zastavljene 
cilje. Začeli bomo s podporo družinam 
(v pričakovanju otroka, na porodniški, 
priseljencem, socialno šibkim idr.). 
Pozneje, ko bomo imeli vpogled v dejansko 
stanje, bomo dejavnosti širili, razvijali in 
dopolnjevali.
Ta trenutek gradimo dva vrtca v občini 
Slovenska Bistrica. Dogradili bomo vrtec 
na Zgornji Ložnici in skoraj na novo 
zgradili vrtec na Zgornji Polskavi. Projekti 
za mesto Slovenska Bistrica so v veliki meri 
že pripravljeni, zato lahko gledamo na 
prihodnost z zaupanjem.

Novozgrajeni vrtec v Poljčanah velja 
za enega najlepših in najmodernejših 
v državi. Temu primerna je bila seveda 
tudi višina naložbe. Ob otvoritvi je objekt 
požel obilo pohval, čeprav je bilo slišati 
tudi nekaj nasprotnih mnenj oziroma 
dvomov o potrebi po takšnem standardu.

Poljčanski vrtec je bil predstavljen na 
posvetu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport kot primer vrtca, 
ki je ta trenutek največ, kar premore 
Slovenija. Pridružujem se stališču, da je 
za otroke dobro le najboljše. Mnogi se še 
premalo zavedajo, da vrtec gradimo za 
daljše časovno obdobje. Poljčanskemu 
napovedujejo dolgo življenjsko dobo.
Tudi sama sem bila priča pripomb 
nekaterih obiskovalcev otvoritve vrtca, 
da otroci takega objekta ne potrebujejo. 
Prepričana sem v nasprotno. Otroci so 
takega vrtca vredni! Občina Poljčane je 
upravičeno ponosna na svoj vrtec. Zgrajen 
ni le za sedanjo generacijo, ampak ga bodo 
obiskovali številni rodovi, za katere niti ne 
vemo, v kakšen svet se bodo rodili. Sedaj 
prihajajo številni obiskovalci iz Slovenije 
in tujine, ki z občudovanjem pogledajo 
notranji in zunanji prostor. Hvaležna sem 
za čas, ko se je poklopilo vse tako, kot je 
potrebno. Velik prispevek k sedanjemu 
izgledu smo prispevali zaposleni, saj nam je 
občina omogočila tvorno sodelovati. Vanj 
so vgrajeni detajli, ki smo jih predlagali 
na podlagi izkušenj pri delu z najmlajšimi 
ali smo jih videli na naših strokovnih 
ekskurzijah v vrtcih po Evropi.

Uspešen razvoj otroka je pogojen z dobro 
vzgojo in izobraževanjem. Slednje je 
seveda kompleksen sklop, ki ga skupaj z 
otroki tvorijo še zaposleni in starši …
Starši so v času, ko je njihov otrok majhen, 
pripravljeni na sodelovanje. S starostjo 
otroka se izgublja interes za učenje, kako 
biti najboljši starš. Zanje organiziramo 
delavnice, pogovore, igre vlog, ki so 
podpora razvoju njihovega učinkovitega, 
odgovornega in polnega starševstva. Z 
vključitvijo otroka v vrtec vstopajo vanj tudi 
starši. Samo družno z njimi omogočamo 
otrokom njihov razvoj v polni meri danosti.

brez slepomišenja ugotovim, da naši štirje 
ustanovitelji zelo dobro skrbijo za nas. 
Lahko se v miru posvečamo stroki, torej 
vzgojno-izobraževalnim nalogam, kar je 
naša osnovna naloga, hkrati pa imamo tudi 
družbeno odgovornost, da prispevamo 
k skupnosti še nekoliko več. Zavedamo 
se dejstva, da za naše delovanje največ 
finančnih sredstev prispevajo prav občine, 
zato je prav, da izkoristimo naš velik vpliv, 
ki ga imamo na širšo skupnost. Vrtec skrbi 
za zdravje otrok na način, da pride v vrtec 
vedno več lokalno pridelane hrane. To 
ima večplastno korist. Po eni strani tako 
prispevamo k ohranjanju delovnih mest, 
izognemo se ogljičnemu odtisu, ki ga imajo 
živila, pripeljana iz drugih koncev Evrope 
ali še dalje, ter skrbimo, da se počasi dviguje 

slovenska samooskrba. 
Kolegice ravnateljice mi povedo, da 
pogosto naletijo na nerazumevanje lokalne 
skupnosti, ki v vrtcu vidi le največjega 
proračunskega porabnika, ne razume 
pa njegove širše vloge. Morda se okolje 
ponekod še premalo zaveda prispevka vrtca 
k ohranjanju poseljenosti podeželja. To 
skušamo pokazati z našim sodelovanjem 
s krajem ob različnih praznovanjih in na 
prireditvah, kjer je vrtec vedno prisoten. 

Foto: osebni arhiv Ivane Leskovar
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V okviru vrtca pripravljate in izvajate 
kopico programov in projektov. Naštejva 
jih nekaj.
•Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju: 
Letošnje leto začenjamo z novim modulom 
Življenje, narava, zdravje. Poudarek 
tega modula je na spoštovanju življenja, 
spoštovanju narave in okolja, zdravja ter na 
bioetičnih vrednotah.
•Senzibilizacija: Program je usmerjen k 
doseganju večje ustvarjalnosti otrok in 
njihove povezanosti z naravo. To je moč 
doseči le s pozitivnim vpogledom vase. 
Program je naravnan na spoznavanje 
lastne identitete z notranjim zaznavanjem. 
Izvajanje programa je sofinancirano s 
posodobitvenimi programi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v šolskem letu 2014/15 Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport.
•Evalvacija in samoevalvacija: Preko 
kolegialnih hospitacij in nastopov je 
spremljanje, učenje in evalviranje dosežkov 
otrok sistematično. Načrtovanje v skladu s 
Kurikulom za vrtce, interesi in potrebami 
otrok glede na starost. (UU, aktivno učenje, 
opismenjevanje, skrb za nadarjene, odprta 
vrata od načrtovanja izvedbe in evalvacije, 
otrokov listovnik, vključevanje staršev 
v program Etika in vrednote, uspešno 
sodelovanje z okoljem od načrta do 
izvedbe, uporaba diktafona, kamere itd.).
•Krepitev družin: Staršem nuditi strokovno 
podporo. V pomoč nam je pet zaščitnih 
faktorjev oziroma dejavnikov: prožnost 
staršev, socialne mreže, znanje o starševstvu 
in otrokovem razvoju, konkretna podpora 
v kriznih časih, otrokov socialni in čustveni 
razvoj za razvijanje njegovih ključnih 
kompetenc.
•Naravoslovje: Ekološke vsebine: V našem 
vrtcu so vse enote pridobile EKO zastavo. 
Če jo želimo ohraniti, moramo vsako leto 

izbrati področja v okviru projekta Zgodnje 
naravoslovje. Aktivnosti bomo usmerili 
tudi k ozaveščanju ločevanja odpadkov 
in varčevanja z energijo. Tematske sklope 
bomo kot že vrsto let izvajali v okviru vrtca 
kot celote.
•Promocija zdravja na delovnem mestu: 
Vključevanje vseh zaposlenih v aktivnosti 
(pilates, odbojka, Bistriški tek – ekipe, 
kolesarjenje, pohodništvo, potapljanje), ki 
so jih predlagali strokovni delavci in jih 
tudi sami vodijo.

Tudi permanentna skrb za izobraževanje 
zaposlenih je eden od predpogojev za 
kakovostno izvajanje nalog in storitev, ki 
jih vrtec izvaja.
Vrtec je živ organizem, zato je pomembno, 
da so vsi zaposleni deležni vseživljenjskega 
izobraževanja in zagotovila, da lahko dobro 
delujemo samo takrat, ko vsi vemo, za 
kaj si prizadevamo v vrtcu. Spodbujamo 
vsakega posameznika k napredku, tako 
na profesionalnem kakor tudi na osebnem 
nivoju. Zavedamo se celovitosti osebnosti. 
Razvoj enega področja (npr. izobraževanje 
zaposlenega na višjem nivoju) odločilno 
vpliva tudi na drugo področje.
Vsi zaposleni imajo ustrezno izobrazbo 
ali celo višjo od zahtevane. Podpiramo 
napredovanje posameznika ob izpolnjenih 
izobrazbenih pogojih. V vrtec prihajajo 
dijaki in študenti, ki se skupaj s kolektivom 
oblikujejo. Ko se ponudi možnost za novo 
zaposlitev, je nabor sicer vedno mnogo 
večji, kot je razpoložljivih delovnih mest, 
pa vendar so v ožjem izboru vselej tisti, ki 
so že prihajali k nam. Na ta način imamo 
možnost vzgajanja kadra, ki bo zagotovo 
hitreje pripravljen za delo, kot nekdo, ki 
vrtca še ni videl od znotraj.
V zadnjih letih predstavlja veliko težavo 
množica prekvalifikacij. Osebe zaključijo 

Skoraj nedopustno je, da silimo mlade ljudi 
k lenarjenju ob tem, da bi radi delali. Tukaj 
bi morala država poskrbeti ne samo za fi-
nančno podporo, ampak za delo. 

Vrtec je bil povabljen, da v okviru 
kampanje o integralnem zelenem 
gospodarstvu s predstavitvijo primera 
dobre prakse sodeluje v knjigi Integral 
Green Slovenia.
Vrtec je bil prepoznan po Integralnem 
modelu kot središče dogajanja – moralno 
jedro v Sloveniji. Preko otrok povezuje 
starše in lokalno skupnost, krepi znanje, 
vednost, družbeno odgovoren odnos do 
narave, dediščine in vrednot.

Ste tudi dobitnica kar nekaj priznanj 
in nagrad, posebej bi kazalo izpostaviti 
državno nagrado na področju šolstva, ki 
ste jo prejeli leta 2009 in velja za najvišje 
državno priznanje v tej kategoriji.
Nagrado sem sprejela z zavestjo, da si jo 
delim z vsemi sodelavkami in sodelavci 
ter s tistimi, ki so naš vrtec zasnovali in 
ga vodili pred menoj. Podeljena je za 
posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, 
inovacijsko in organizacijsko delo na 
področju predšolske vzgoje. Ves čas me 
vodi nemiren pedagoški duh, ki zahteva 
neprestano spremljanje in sledenje 
dogajanjem in strokovnim spoznanjem. 
Zavedam se odgovornosti za vsakega 
otroka v tesnem, zaupljivem sodelovanju 
s starši. Z medsebojnim delovanjem 
tako vplivamo drug na drugega in se 
krepimo v profesionalnem razvoju. Sledim 
ciljem razvoja osebne integritete vsakega 
posameznika v naši skupnosti – otroka, 
starša in zaposlenega. Na nagrado sem zelo 
ponosna. Pomeni mi dodatno odgovornost 
za predšolsko področje v Sloveniji.

Kako preživljate prosti čas? Menda 
veljate za hiperaktivno, če smem tako 
reči. Planinarite, kolesarite, se potapljate, 
bili ste članica folklorne skupine, aktivni 
ste v kar nekaj društvih.
S športnimi aktivnostmi sem se začela 
sistematično ukvarjati šele z vstopom v 
odraslo dobo, ki je sovpadala z začetkom 
službovanja in materinstvom. Prej sem se 
kakršni koli aktivnosti, razen planinarjenju, 
na daleč izogibala. Kljub temu pa menim, 
da smo v vrtcu dolžni otrokom približati 
gibanje kot nekaj, kar je zabavno in kar 
gradi našo osebnost.
Res pa je, da vse, kar v življenju počnem, 
počnem z največjim veseljem in vlagam 
največ, kar zmorem in znam.

neko drugo sre-
dnjo šolo, nato 
pa se v enoletnem 
tečaju usposobijo 
za vzgojiteljice. 
Zagotovo so med 
njimi tudi odlič-
ne vzgojiteljice, ki 
jim je bilo polože-
no v zibelko delo 
z najmlajšimi, v 
večini primerov 
pa temu ni tako. 
Na nas se obrača 
veliko brezposel-
nih oseb z ustre-
zno izobrazbo 
(vzgojitelj). 
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Ko se na obmejnem območju združijo znanja in izkušnje
Mirjana Predikaka, RIC Slovenska Bistrica

Zaključuje se čezmejni projekt, v 
katerem je ob partnerjih iz Varaždina, 
Krapine, Velike Gorice, Šmarja pri 
Jelšah in Rogaške Slatine kot partner 
sodeloval tudi RIC Slovenska Bistrica. 
Projekt s skrajšanim naslovom Mala šola 
podjetnikov SI-HR, delno financiran iz 
sredstev EU, je bil v prvi vrsti namenjen 
srednješolski mladini, potencialnim 
podjetnikom in ostalim zainteresiranim iz 
obmejnega področja Slovenije in Hrvaške. 
Z različnimi projektnimi dejavnostmi 
smo ponudili zanimive vsebine o 
podjetnosti, podjetništvu, informacijski 
komunikacijski tehnologiji, predstavili 

dobre prakse in podjetnike iz naših 
krajev ter jih spodbudili k aktivnemu 
razmišljanju, kako postati uspešen 
podjetnik. Ob zaključku projekta lahko 
tako nanizamo rezultate: 26 izobraževalnih 
modulov, šest informativnih delavnic 
na srednjih šolah, dve borzi idej, dve 
sejemski predstavitvi projekta, spletna 
stran z »on line« bazo podjetnikov, štiri 
informacijske točke za nove podjetnike, 
skupni priročnik ter spletna aplikacija 
»Jaz sem mali podjetnik«. Omenjena 
aplikacija je dosegljiva na spletni strani 
projekta www.malasolapodjetnikov.eu. 
Gre za interaktivno simulacijo poslovnega 
okolja, kjer lahko posameznik skozi igro 
vodi svoje podjetje.
Na zaključni konferenci, ki je potekala 
konec februarja v Šmarju pri Jelšah, smo 
se s kratkimi, a zanimivimi predstavitvami 
udeležencev dotaknili vseh tem, ki so se 
prepletale skozi projekt: o podjetnosti in 
podjetništvu v slovenski srednji šoli je 
spregovorila ravnateljica Šolskega centra 

iz Rogaške Slatine Dubravka Berc Prah, 
o bodočih projektih v prostoru EU mag. 
Monika Kirbiš Rojs, o pomembnosti 
komunikacije v podjetništvu mag. Saša 
Ogrizek in gostja iz Krapine Rajka 
Hrbić ter o podjetništvu pri mladih 
Irma Dračić iz Varaždina. Pozornost sta 
pritegnili dve podjetnici; najprej uspešna 
in mednarodno uveljavljena podjetnica 
Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica in 
lastnica podjetja Afrodita kozmetika, d. 
o. o., Jasminka Davutović iz Velike Gorice 
pa se je na podlagi obilice informacij in 
podpore, ki je je bila deležna v okviru 
aktivnosti našega projekta, odločila za 
samostojno pot in je ravno v teh dneh 
ustanovila svoje podjetje.
Projekt smo ljudje, ki v njem sodelujemo, 
in verjamem, da smo vsi dobili dodatno 
širino. O tem smo si bili enotni vsi, ki smo 
odlično sodelovali preteklih 14 mesecev. 
To kliče po novih povezavah, brez preprek 
zaradi meja ali jezika.

9. srečanje turističnih podmladkov »Tkanje prijateljstva z nitkami turizma«
Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica

V četrtek, 21. maja, od 14. ure dalje na 
Trgu svobode v Slovenski Bistrici

V Sloveniji potekajo različni projekti, s 
katerimi želi Turistična zveza Slovenije 
spodbuditi delovanje mladih v turizmu. 
Eden takšnih, ki ga lahko spremljamo že 
nekaj let, je »Turizmu pomaga lastna gla-
va«, ki je namenjen osnovnošolcem. Temu 
sta se pridružila še projekta »Turizem in 
vrtec«, v katerem najmlajši z igro spozna-
vajo prve korake v turizmu, in »Več znanja 
za več turizma«, ki je namenjen srednjim 
šolam, sicer pa gre za nadaljevanje in ka-
kovostno nadgradnjo osnovnošolske de-
javnosti. Skupno pri vseh je, da se vsebi-
ne navezujejo na raziskovanje domačega 

kraja, spoznavanje običajev, odkrivanje 
naravnih in kulturnih znamenitosti, jedi 
po starih receptih in podobno ter ugota-
vljanje možnosti za njihovo vključevanje 
v ponudbo kraja. Regijskih tekmovanj 
se vsako leto udeležujejo tudi turistični 
podmladki iz naših krajev, ki svoje delo 
predstavijo na izviren, poučen, zabaven in 
zanimiv način, kar je že mnogim prineslo 
visoke uvrstitve. 
Ker pa želimo, da bi si zanimive predsta-
vitve mladih turističnih delavcev ogleda-
li tudi domačini, bomo letos v Slovenski 
Bistrici že devetič pripravili prireditev, ki 
smo jo poimenovali »Tkanje prijateljstva 
z nitkami turizma«. Organizatorja prire-
ditve sta RIC Slovenska Bistrica in MTZ 

Slovenska Bistrica v sodelovanju z osnov-
nimi šolami, srednjo šolo in bistriškimi 
vrtci, pokroviteljica prireditve pa je Obči-
na Slovenska Bistrica. 
Gre za srečanje turističnih podmladkov, 
ki delujejo na območju občin Slovenska 
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. 
Naše srečanje ni tekmovalnega značaja. 
Gre zgolj za spoznavanje in raziskovanje 
domačega okolja, izmenjavo mnenj in 
izkušenj, predvsem pa prijetno druženje 
mladih, ki jih vežejo skupni interesi.
V zadnjih letih smo prireditev iz prosto-
rov bistriške srednje šole, ki je bila vrsto let 
naša gostiteljica, preselili v središče mesta. 
Tudi letošnja predstavitev bo potekala na 
osrednjem mestnem trgu s predstavitvami 
raziskovalnih nalog, s turističnimi stojni-
cami in z nastopi na odru, kjer se bodo 
podmladkarjem pridružile tudi druge 
skupine (glasbene, plesne, pevske), ki 
bodo s svojim nastopom predstavile šolo 
in kraj ter popestrile dogajanje na trgu. 
21. maja se nam na Trgu svobode v Slo-
venski Bistrici ponovno obeta zanimiv, 
pester in razigran popoldan. Vabimo vas, 
da nas obiščete.
Letos so mladi raziskovali in ustvarjali na 
temo »Zgodbe turizma«.

Foto: Aleš Kolar
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Socialna dejavnost Rdečega križa
(Javno pooblastilo države Rdečemu križu 
Slovenije na področju zbiranja prosto-
voljnih prispevkov za splošno koristne 
namene – Zakon o RKS, Ur. l. RS, št. 
7/93.)
S prostovoljnim delom Rdeči križ zago-
tavlja osnovo za izvajanje različnih prvih 
in nujnih pomoči posameznikom in dru-
žinam v stiski, ki nimajo osnovnih eksis-
tenčnih pogojev za življenje. Pri izvajanju 
socialne dejavnosti sodeluje 275 prosto-
voljk in prostovoljcev Rdečega križa.
Sredstva za socialno dejavnost so pro-
stovoljni prispevki občank in občanov 
(za koledarje RK, članarina RK, donacije 
itd.), sredstva FIHO in sredstva solidar-
nostnih akcij RKS ter ustvarjena lastna 
sredstva, preusmerjena iz drugih dejav-
nosti (npr. tečaji prve pomoči).
Leta 2014 je Rdeči križ evidentiral več kot 
3600 prejemnikov materialne in nemate-
rialne pomoči ter razdelil več kot 70 ton 
materialne pomoči. Vsi prejemniki mo-
rajo predložiti odločbo centra za socialno 
delo o prejemanju redne ali enkratne de-
narne socialne pomoči ali prošnjo za hu-
manitarno pomoč z dokazili dohodkov. 
V skladišču Rdečega križa je bilo preteklo 
leto razdeljeno:
•30.519 kosov oblačil (otroških, moških, 
ženskih),
•2821 parov čevljev,
•71 kosov pohištva (postelje, omare, kav-
či, kuhinjsko in drugo pohištvo),
•778 kosov posteljnine, 128 kosov brisač, 
140 zaves, 32 prtov, 14 preprog,
•2184 plenic in higienskih vložkov,
•29 kosov bele tehnike, 
•343 kosov kuhinjske posode,
•34 jogi vložkov,
•83 leposlovnih knjig, 
•566 igrač (razdelili med letom in v otro-
ških novoletnih paketih),
•drugi predmeti: ženske torbice (243), 
potovalke in nahrbtniki (18), smuči (3), 
rolerji (3), otroški voziček in otroški se-
dež (7), kolo (2), računalniki (2),
•835 prehrambnih paketov (8350 kg) 
in 2505 kg pralnega praška v vrednosti 
20.875,00 evra,
•205 otrok je prejelo: 138 šolskih torb, 
1494 zvezkov in več kot 3000 drugih šol-
skih potrebščin.
Finančno (plačilo računov in položnic) je 
Rdeči križ pomagal 119 družinam v so-
cialni stiski (plačilo elektrike, ogrevanja, 
vode, zdravstvenega zavarovanja in drugo 
ter plačila za šolo v naravi in zdravstveno 

letovanje otrok), skupaj 17.255,00 evra.
V skupnih solidarnostnih akcijah RKS 
– območno združenje in krajevne orga-
nizacije Rdečega križa v primeru elemen-
tarnih in drugih nezgod, predvsem tak-
rat, ko je ogroženo bivanje ljudi (požari, 
poplave, žled ipd.) – je prispevek v letu 
2014 znašal 11.909,00 evra. Te akcije so 
vedno namenske in zbrana sredstva so v 
celoti namensko porabljena.
Rdeči križ zbira tudi zamaške, saj ima 
akcija socialni, ekološki in vzgojni po-
men, razvija in krepi odnos do narave in 
vrednoto solidarnosti.

HRANA IZ INTERVENCIJSKIH 
ZALOG – UKREP EU
Namen ukrepa je dodatna pomoč social-
no ogroženim osebam v Sloveniji, katerih 
stanje socialne in finančne odvisnosti je 
ugotovljeno ali priznano na osnovi meril 
o izpolnjevanju pogojev, ki jih je sprejelo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve RS, oziroma na podlagi kriterijev, 
ki so jih določile humanitarne organi-

Skladišče Rdečega križa (v prostorih 
gasilskega doma Prostovoljnega gasil-
skega društva Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska ulica 23) je odprto vsak torek 
od 9. do 13. ure in vsako sredo od 12. 
do 16. ure. Tu lahko oddate stvari, ki jih 
več ne potrebujete, a so še uporabne. 
Oblačil pred oddajo ni potrebno od-
nesti v čistilnico, naj pa bodo čista, cela 
in uporabna.

zacije. Pretekla leta je nalogo ukrepa EU 
opravljalo Ministrstvo za kmetijstvo, od 
leta 2014 pa Ministrstvo za delo družino 
in socialne zadeve, ki pa prevzete naloge 
ni odgovorno opravilo. Prvo dobavo hra-
ne iz ukrepa EU v letu 2014 (16.538 kg 
prehrambnih artiklov) je Rdeči križ prejel 
v drugi polovici decembra in jo razdelil 
2015 (v preteklosti je bila dobava in deli-
tev trikrat letno). Leta 2013 je Območno 
združenje RK Slovenska Bistrica iz ukre-
pa EU prejelo in razdelilo 33.599 kg pre-
hrambnih artiklov, leta 2012 47.148 kg. 
Obseg pomoči iz ukrepa EU je iz leta v 
leto manjši, potrebe pa večje.
HRANA IZ BLAGOVNIH 
REZERV REPUBLIKE 
SLOVENIJE
Zaradi izpada ukrepa EU v letu 2014 je 
Vlada RS zagotovila pomoč v prehramb-
nih artiklih (8957 kg). Pomoč je prejelo 
1206 oseb.
Letos je materialno pomoč dobilo že več 
kot 1500 ljudi. Vse več ljudi pa prosi za 
pomoč pri plačilu položnic, vendar Rdeči 
križ nima namenskih sredstev za to obli-
ko pomoči oziroma je odvisen od zbranih 
prostovoljnih prispevkov. 
V okviru socialne dejavnosti RKS – Ob-
močno združenje Slovenska Bistrica izvaja 
tudi programe ohranjanja socialnih sti-
kov:
•druženje in pomoč na domu, obiskovanje 
ostarelih in mlajših bolnih, invalidnih in 
osamljenih oseb, obiskovanje in druženje 
ob visokih osebnih jubilejih in praznikih;
•srečanja starejših krajank in krajanov;
•druženje s stanovalci Doma dr. Jožeta 

Foto: commons.wikimedia.org
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Čebelarski center na Zgornji Bistrici bodo začeli urejati maja
Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica, 
ki je letos prejelo listino občine 
Slovenska Bistrica za 90 let delovanja 
ter ustvarjalnega in plodnega dela 
na družbenem področju, pospešeno 
nadaljuje svoje dejavnosti. Poleg rednih 
aktivnosti pripravljajo vse potrebno za 
izgradnjo čebelarskega centra. 
Slovenjebistriško društvo je največje v 
okviru Čebelarske zveze Maribor in eno 
izmed najbolj uspešnih v Sloveniji. Veliko 
pozornosti namenjajo delu z mladimi. 
Predsednik društva Maksimiljan Prah 
je poudaril, da so bili zadovoljni, ko 
so izvedeli, da bodo dobili občinsko 
priznanje.
»Še posebej smo bili počaščeni, ko je 
občinski svet soglasno podprl predlog, da 
bi listino podelili čebelarskemu društvu. 
To je vsekakor spodbuda za naprej. Poleg 
tega smo veseli, da je lani občina povsem 
zasluženo pridobila priznanje 'čebelam 
prijazna občina'. To je še en dokaz, da se 
v bistriški občini zelo dobro zavedamo 
poslanstva čebel.«
Sicer pa bodo, po besedah Maksimiljana 
Praha, denarno nagrado, ki so jo prejeli 
ob občinskem prazniku, namenili za 
začetek gradnje čebelarskega centra 
na Zgornji Bistrici. »Pridobili smo že 
projektno dokumentacijo in gradbeno 
dovoljenje. Z denarjem, ki smo ga dobili 
za listino občine, bomo maja zgradili 
temeljno ploščo, ki bo velika 16 × 9 
metrov. Pred tem bomo odstranili tri 
kontejnerje, ki so nameščeni v sedanjem 
čebelarskem centru. Celotna naložba je 

vredna približno 200 tisoč evrov. Center 
bomo zgradili večinoma z lastnimi 
sredstvi, prav tako pa računamo na 
pomoč donatorjev in občine. Upam tudi, 
da bomo del denarja pridobili v okviru 
projekta Las – dobro za nas.
Septembra in oktobra letos bomo postavili 
zidove, sicer pa naj bi po načrtih center 
vsaj deloma zaživel prihodnje leto. V 
spodnjih prostorih bomo uredili manjšo 
trgovino s spominki, čajno kuhinjo in 
sanitarije, največji del pa bo zavzela 
predavalnica za približno 60 ljudi. Na 

vrhu bodo klubski prostori z razstavnim 
prostorom in manjšo pisarno. Poleg 
tega bomo zgoraj uredili še knjižnico, 
saj imamo na voljo ogromno strokovne 
literature. V novih prostorih bodo lahko 
svoja izobraževanja imela tudi nekatera 
ostala društva, npr. zeliščarji.«
Maksimiljan Prah je še povedal, da 
imajo vsako nedeljo od 15. do 20. ure 
v čebelarskem centru odprta vrata. 
Vabljeni so vsi, ki jih zanima čebelarsko 
delo, vstop je prost.

Tomaž Ajd    

Potrča Poljčane in enote Doma Slovenska 
Bistrica ter obiski v drugih domovih;
•medgeneracijska druženja;
•skupine starejših za samopomoč.
Krajevne organizacije Rdečega križa so v 
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in 
občino organizirale tradicionalna srečanja 
starejših občanov in občank (več kot 1450 
udeležencev).
Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa 
so preteklo leto obiskali več kot 1400 os-
tarelih, osamljenih, bolnih in invalidnih 
oseb.
LETOVANJE OTROK
IN ODRASLIH
V 59. sezoni letovanja otrok v MPD Fran-
kopan v Punatu na otoku Krku je preteklo 
leto iz občin Slovenska Bistrica, Oplotni-
ca, Poljčane in Makole na predlog zdrav-
nika, centra za socialno delo, krajevnih 

Za učinkovitejšo in pravično socialno 
pomoč ljudem v stiski bi bilo potrebno 
kontinuirano in intenzivno sodelova-
nje, načrtovanje in povezovanje vseh 
socialnih partnerjev – centra za social-
no delo in drugih vladnih in nevladnih 
organizacij –, da bi posamezniku in 
družini v stiski nudili hitro in učinko-
vito pomoč. 

RKS – OZ SLOVENSKA BISTRICA
ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK 2015
Spoštovani starši, vašemu otroku omo-
gočimo zdrave, doživete in prijetne de-
setdnevne počitnice: zdravstveno letova-
nje na predlog zdravnika (prispevek star-
šev 100,00 evra) ali samoplačniško (cena 
350,00 evra). Informacije dobite pri Ob-
močnem združenju RK Slovenska Bistrica 
(telefonska številka 02/80 50 160, številka 
mobilnega telefona: 041 723 565).
Izmene zdravstvenega letovanja v MPD 
Frankopan Punat:
1. izmena: 1. do 11. 7. – predšolski in šol-
ski otroci
2. izmena: 11. do 21. 7. – šolski otroci
3. izmena: 21. do 31. 7. – šolski otroci
4. izmena: 31. 7. do 10. 8. – šolski otroci

organizacij Rdečega križa in samoplačni-
ško v štirih 14-dnevnih izmenah letovalo 
137 predšolskih in šolskih otrok. V MZL 
RKS Debeli rtič je letovalo 12 otrok v soli-
darnosti akciji Engrotuša in devet otrok iz 
sredstev FIHO. Dve starejši osebi in enajst 
otrok je letovalo v Punatu v akciji »Peljimo 
jih na morje«. Skupaj: 171 oseb. ZZZS je 
krčil pravice do zdravstvenega letovanja 
otrok.

Foto: Aleš Kolar
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Društvo Al-Anon za samopomoč družin 
alkoholikov je skupnost moških, žensk in 
tudi otrok, katerih življenja so bila ali so 
prizadeta zaradi prekomernega uživanja 
alkohola družinskega člana ali prijatelja. 
Alko¬ho¬li¬zem je namreč dru¬žin¬ska 
bo¬le¬zen, ker ne prizadene le alkoholika, 
ampak vse, ki so z njim v kakršnem koli 
odnosu. Posledica tega je čustvena, včasih 
tudi fizična invalidnost.
Alkoholizem prizadene skoraj milijon 
Slovencev. Alkohol je najbolj razširjena 
legalna droga, ki jo kot del tradicije 
nezmerno uživa vsak četrti prebivalec. A 
dejstvo je, da alkohol ne uniči le uživalca, 
temveč vse, ki so z uživalcem v kakršnem 
koli odnosu.
Kdor se želi spoprijeti s temi bolnimi 
dogajanji, naj se čim bolj pouči o 
alkoholizmu in poišče orodja, ki jih do 
sedaj še ni poznal ali preizkusil. Ena od 
zelo učinkovitih možnosti so vsekakor 
srečanja družinskih skupin Al-Anon s 
programom, ki je duhovno usmerjen in 
smiselno prirejen za pomoč svojcem. 
Srečanja lahko obiskujejo ljudje različnih 
starosti, narodnosti, pripadniki različnih 
veroizpovedi, ateisti, ljudje iz različnih 
socialnih, gospodarskih in kulturnih 
sredin. Vse nas združuje samo ena in 
enaka težava – alkoholizem v ožjem 
družinskem krogu. Edini namen Al-
Anona je pomagati družinam alkoholikov, 
ki so pripravljeni sprejeti našo pomoč. 
Ne postavljamo nobenih pogojev in 
obveznosti, vsakega novega člana toplo 
sprejmemo; ne dajemo nasvetov, ljudem 
posredujemo svoje znanje in izkušnje, ki 
so osebno pomagale nam. Zato novi člani 

D r u š t v o  A L - A N ON dobrodošle. Na voljo so tudi v Slovenski 
Bistrici, v Slomškovem domu na Trgu 
Alfonza Šarha 6 vsak torek od 19. do 21. 
ure.
Al-Anon je anonimna skupnost. Ne 
vodimo nobenih kartotek ali seznamov 
svojih članov. Vedno pazimo, da ščitimo 
anonimnost drug drugega in tudi vseh 
članov Al Anona in AA ja. Za vključitev 
v program ni potrebna zdravniška 
napotnica, a vedno več tudi slovenskih 
strokovnjakov prepoznava posledice 
alkoholizma pri iskalcih pomoči in jih 
napoti k Al-Anonu, kjer je za tiste, ki želijo 
zares nekaj narediti zase ali za družino, 
pomoč učinkovita in brezplačna. Skupnost 
Al-Anon nima predpisane članarine, 
podpirajo jo člani, ki po srečanju skupine 
prostovoljno prispevajo za stroške v višini 
kave, čaja ali soka.
Družinska skupina Al-Anon je skupnost 
svojcev in prijateljev alkoholikov. Če je v 
vašem domu težava alkohol ali trpite za 
posledicami alkoholizma, se nam lahko 
pridružite, ne glede na to, ali alkoholik še 
pije ali ne. S svojimi bogatimi izkušnjami 
smo vam pripravljeni brezplačno 
pomagati. V ljubečem ozračju boste 
deležni razumevanja, tolažbe in opore; 
tako boste zagotovo našli rešitev za svoje 
težave.
Srečujemo se v vseh večjih slovenskih 
krajih. Informacije dobite na telefonskem 
odzivniku na telefonski številki (01) 251 
30 00, na številki mobilnega telefona 
041 319 719 in po e-pošti na e-naslovu 
info@al-anon.si. V Slovenski Bistrici 
je skupina začela delovati 14. aprila; 
srečanja bodo vsak naslednji torek od 19. 
do 21. ure (razen praznikov) v prostorih 
Slomškovega doma.

kmalu začutijo sprejetost in pripadnost 
sebi enakim ljudem in postanejo del tega 
tvornega programa, ki nas usmerja v delo 
na sebi, nas vodi v osebno izpolnitev, v nov 
način gledanja in doživljanja alkoholizma 
ter v nov način življenja. Govorimo o tem, 
kako živimo in delujemo po programu in 
ga uporabljamo v vsem svojem početju.
Večina ljudi se vključi v program z 
namenom, da bi streznila alkoholika, a pri 
nas izvejo, da je za okrevanje od posledic 
alkoholne bolezni zelo pomembno, da 
najprej poskrbi vsak zase, da najprej 
spremenimo sebe in na srečanjih tudi 
govorimo samo o sebi, saj ni nihče 
odgovoren za bolezen niti za ozdravljenje 
drugega človeka. Na naša srečanja lahko 
svojci alkoholika pridejo sami, ne glede 
če alkoholik že živi trezno ali ne, če se 
je že odločil za zdravljenje ali ne. Ko 
vsaj nekdo od njegovih svojcev obiskuje 
srečanja skupnosti Al-Anon, spremeni 
svoj pogled na alkoholizem, svoje vedenje 
do alkoholika, alkoholiku velikokrat 
tudi pomaga, da se sooči s samim seboj, 
prepozna svoje stanje in se odloči za eno od 
možnih oblik zdravljenja. Pri al-anonskih 
srečanjih vsak spozna, da so tudi ostali, ki 
so se vključili v program pred njim, imeli 
podobne težave, ki so jih s pomočjo al-
anonskih idej izboljšali ali uspešno rešili, 
tako da so ti moški, ženske in otroci danes 
polni poguma in samozavesti. Našli so 
razumevanje za svoje težave in se naučili, 
kako si pomagati.
V Sloveniji je že več kot 30 skupin, ki 
uspešno delujejo že 24. leto. Na srečanjih 
slišimo mnogo modrosti, ki jih kujejo 
življenjske izkušnje, in te so mnogokrat 

Društvo invalidov Črešnjevec in Zveza 
delovnih invalidov Slovenije pripravljata 
17. revijo pevskih zborov. Na reviji, ki bo 
v soboto, 16. maja, z začetkom ob 15. uri, 
v športni dvorani Slovenska Bistrica, bo 
nastopilo 21 pevskih zborov iz 21 društev 
invalidov. Organizacijo revije je prevzelo 
Društvo invalidov Črešnjevec, ki letos 
obeležuje 20 let delovanja. Prireditev 
je tudi del projekta Občina po meri 
invalidov (Občina Slovenska Bistrica je 
listino prejela leta 2014, tudi na pobudo DI 
Črešnjevec). Revija je enkraten dogodek, 
na katerem je predstavljeno delo zbora, 

V Slovenski Bistrici maja 17. revija pevskih zborov 
društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji petja, da se 
nam pridružite!

Anton Kolar, predsednik DI Črešnjevec

poleg tega pa je priložnost za spoznavanje 
in druženje ljubiteljev kulture, predvsem 
petja, saj na reviji nastopijo pevci iz vseh 
delov Slovenije. Tudi za Slovensko Bistrico 
je to enkratna promocija in priložnost, da 
jo bolje spoznajo. Zato moramo Slovensko 
Bistrico čim bolje predstaviti, jim pokazati 
njene lepote in lepote njene okolice ter 
jim ponuditi del naše kulinarike. Zato 
pozivam vsa društva, da dodajo svoj del 
k promociji našega kraja in hkrati tudi 
posameznega društva. Na dan revije 
pričakujemo okoli 800 pevcev in še 350 
spremljevalcev.
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Razvojni elektronski listovnik učenca in učitelja 
(EUfolio) na OŠ Gustava Šiliha Laporje
Na OŠ Gustava Šiliha Laporje smo že dru-
go leto zapored pod okriljem ZRSŠ vklju-
čeni v mednarodni projekt EUfolio, tako 
da skupaj z učenci razvijamo sodobne 
strategije učenja ter spremljanja in vred-
notenja znanj in veščin ob podpori sple-
tnega učnega okolja Mahara. E-listovnik 
ali e-portfolio je učenčevo osebno elek-
tronsko učno okolje, v katerem lahko sa-
mouravnava in dokumentira svoj napre-
dek.
Lani so bili v projekt vključeni osmošolci, 
ki nadgrajujejo svoja znanja s pomočjo e-
listovnika tudi letos, pridružili pa so se jim 
osmošolci, katerim so devetošolci z vese-

ljem ponudili tutorsko pomoč pri delu v 
projektu. Razširili smo tudi projektni tim 
učiteljev, in sicer s petih na devet članov.
Posebno pozornost namenjamo razvijanju 
veščine sodelovanje in komunikacija, se-
veda pa obenem spodbujamo tudi kritič-
no mišljenje in ustvarjalnost.
V okviru projekta smo izvedli tudi dva 
medpredmetno povezana tematska sklo-
pa, in sicer Človek ob lani aktualni da 
Vincijevi razstavi o Vitruvijskem človeku 
ter Slovenci v 1. svetovni vojni ob 100-le-
tnici začetka 1. svetovne vojne. Pouk je te-
meljil na raziskovalnem pristopu, eksperi-
mentalnem delu in sodelovalnem učenju. 
Učenci so svoje delo in s tem lastno uče-
nje dokumentirali in ga delili s sošolci in 
učiteljem. Dobili so povratno informacijo. 
Drug drugemu so bili kritični prijatelji. 
Spletno učno okolje Mahara omogoča 
učitelju, da naloži navodila za učenje v 
obliki spletne učne poti, s pomočjo katere 
učenci sami prihajajo do novih znanj, kri-
tično prijateljevanje s pomočjo povratne 
informacije tako s strani učitelja kot so-

šolca pa spodbuja veščino sodelovanje in 
komunikacija ter usmerja učence na poti 
do zastavljenih ciljev. Sooblikovanje vseh 
faz učnega procesa od načrtovanja ciljev, 
ugotavljanja predznanja, oblikovanja stra-
tegij, nalaganja dokazov do sprotne in 
končne samoevalvacije s strani učencev 
pomeni velik doprinos k znanju in razvi-
janju veščin 21. stoletja. Formativno spre-
mljanje lastnega napredka pa je osnova za 
izgradnjo in nadgradnjo lastnega znanja. 
Mahara je zelo priročna kot spletna učil-
nica za samostojno vodeno delo, portfolio 
in seveda tudi okolje, ki na nek novi način 
povezuje in spodbuja učence k sodelova-
nju in komunikaciji.

Albina Avsec, prof., vodja projektnega tima

Društvo za promocijo zdravja Impol:
zdravje je na prvem mestu
Društvo za promocijo zdravja Impol 
je bilo ustanovljeno z namenom, da se 
zaposlenim v Industrijski coni Impol 
in tudi izven zagotovijo širše možnosti 
pri zagotavljanju storitev in izdelkov na 
področju zdravega življenja, športa in 
kulture.
Ustanovljeno je bilo septembra 2012 in 
od takrat so izvedli številne aktivnosti: 
člani so dejavni na več področjih 
športa, društvo za svoje člane zagotavlja 
prostore, ponuja različne tečaje, 
organizira razna predavanja o zdravem 
načinu življenja, izvaja šolo hujšanja, k 
sodelovanju večkrat povabi strokovnjake 
z različnih področij, člani so dejavni na 
kulturnem področju itd.
Svojim članom želijo ponuditi čim več 
aktivnosti in ugodnosti na različnih 
področjih, saj jih to zelo zanima in radi 
prisluhnejo nasvetom. Zato društvo 
za svoje člane intenzivno širi ponudbo 
in tako se v društvo vedno znova 
včlanjujejo novi člani. Letos, ko Impol 
praznuje 190 let delovanja, so se odločili, 

da v svoj krog povabijo tudi deset 
častnih članov, ki bodo člani, dokler 
bo društvo delovalo. Gre predvsem za 
vodilne zaposlene v skupini Impol, ki so 
ustanovitev društva in njegovo delovanje 
pozdravili in podprli ter ga še podpirajo.

Želimo si, da bi društvo v prihodnje 
nadaljevalo s svojim razvojem in 
dosegalo namen ter svoje poslanstvo.

Urša Zidanšek,
 Društvo za promocijo zdravja 

Foto: Aleš Kolar
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Spomladanski utrinki ustvarjalnosti 
s Srednje šole Slovenska Bistrica

Pomladni nemir je zavel na šoli že 
konec februarja ob izvedbi Vikenda 
ustvarjalnosti za devetošolce okoliških 
osnovnih šol. 27 pogumnežev, ki so se 
urili v socialnih in podjetniških veščinah, 
so spodbujali dijaki mentorji, ki na 
tem področju sodelujejo že nekaj let s 
podjetniškim inkubatorjem Ustvarjalnik. 
V komisiji za izbor najboljše ideje (eko 
računalnik) sta prijazno sodelovala župan 
dr. Ivan Žagar in podjetnik Roman Stegne.
Foto: Zadovoljni obrazi udeležencev 
dvodnevnega »idejevanja«

 Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica

Foto: Na predstavitvi raziskovalne naloge 
Po poti šestih ribnikov

Gostujoči predavatelji
Učni proces že tradicionalno bogatimo s 
predavanji eminentnih gostov. Tokrat so 
to trije zelo ugledni domačini. Marca smo 
gostili dr. Marušo Bradač, astrofizičarko, 
predavateljico na Univerzi Kalifornija 
v Davisu. Ob 100. obletnici I. svetovne 
vojne bo aprila predaval dr. Ferdinand 
Šerbelj, kustos Narodne galerije. Konec 
meseca nam bo skrivnosti finančnega 
sveta odkrival dr. Boštjan Jazbec, guverner 
Banke Slovenije.
Foto: dr. Maruša Bradač: preprosta, iskriva 
in nadvse pozorna predavateljica

13. marca smo spet zaplesali letošnji 
maturantke in maturanti, starši in 
profesorji v Centru Draž v Mariboru. 
Simbolični začetek slovesa je bil svečan in 
ganljiv.

Tekmovanja in raziskovanja
3. aprila so se dijaki s svojimi 
raziskovalnimi nalogami predstavili na 
srečanju mladih raziskovalcev Podravja. 
Letos so se poglobili v teme, kot so 
gojenje in rast kristalov, pomen in razvoj 
samopodobe, o pasteh prekernega dela, o 
bistriških naravnih znamenitostih. Prejeli 
so zlato in dve srebrni priznanji. Tema 
raziskovanja turističnega podmladka je 
bila rekreacijsko-učna pohodna pot od 
Slovenske Bistrice, po poti šestih ribnikov 

Ekskurzije po svetu
Na spomlad nas vedno povabi tudi tujina. 
Pravkar se je skupina dijakov vrnila z 
osemdnevne izmenjave z vrstniki iz Lorce 
v Španiji, druga skupina si je ogledala 
znameniti London. Nemirno pričakovanje 

pa zajema tudi naše mlade popotnike, 
ki bodo aprila potovali v Berlin in maja 
v Prago. Ta enajsta šola prinese mnogo 
kulturnih in jezikovnih izkušenj, stkejo se 
mnoga prijateljstva.
Foto: Velikonočna procesija v Lorci, Španija

Foto: Na vrtu Alhambre v Granadi, Španija

Umetniško ustvarjanje
Šolska Lutkovni krožnik in Bistriški teater 
sta se mrzlično pripravljala na premierni 
predstavi, lutkarji za predstavo Batman 
je bolan, gledališčniki pa za predstavo 
Matjaža Župančiča Hodnik.

do cerkve Srca Jezusovega na Žabljeku, na 
kateri bi turisti spoznali zgodbe, povezane 
s potjo, zgodovino, kulinariko in kulturno 
dediščino. Zadnje mesece je tudi prava 
poplava tekmovanj na vseh predmetnih in 
mnogih interesnih področjih. O številnih 
dosežkih bomo poročali ob koncu 
»tekmovalne sezone«.Foto: Gaudeamus igitur 2015
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Mladi novinarji 2. OŠ Slovenska 
Bistrica v živo na Radiu Slovenija

Na Radiu Slovenija so tudi letos pripravili 
radijske novinarske delavnice za 12 
osnovnih šol po Sloveniji. Delavnice so 
bile namenjene učencem, ki bi se želeli 
preizkusiti v vlogi radijskega novinarja, 
voditelja, tonskega mojstra in glasbenega 
urednika. Ker smo devetošolci zgovorni, 
radovedni, imamo veliko idej in si želimo 
novih izzivov, smo bili takoj za, ko nas 
je mentorica Tanja Keber povabila k 
sodelovanju.
Teoretični del je ekipa radia opravila na 
naši šoli. Potem pa se je začelo zares. Ker 
nas je veliko športnikov, smo se odločili za 
temo Športna aktivnost mladostnikov. V 
enem tednu je bilo treba zbrati zanimive 
sogovornike, napisati scenarij in posneti 
tekmovalni posnetek o domačem kraju. 
Dela je bilo preko glave, a smo si ga 
smiselno razdelili in se tega tudi pridno 
držali. Idej kar ni zmanjkalo, zato je bilo 

vse skupaj tudi zelo zabavno in sproščeno. 
Ko bi nas videli na praktičnem delu, kako 
smo se spretno vrteli okrog mikrofonov, 
snemalnikov, sami montirali posnetke, 
pisali scenarij in izbirali glasbo, saj je bila 
enourna oddaja na radiu v naših rokah.
7. februar – težko pričakovan dan! 
Že zgodaj zjutraj smo se z avtobusom 
odpravili proti Ljubljani. Točno ob deseti 
uri pa je rdeča luč v studiu Radia Slovenija 
naznanila, da nas lahko v tistem trenutku 
poslušajo širom po Sloveniji in hkrati 
spremljajo na Facebooku. Potne dlani in 
suha usta, jezik pa kot namazan, veliko 
smeha, zabave, za kar imata nedvomno 
zasluge tudi novinarja Tadeja in Dejan. 
Sploh nismo mogli verjeti, da lahko ena 
ura tako hitro mine. Res je bilo hudo! 
Če ste oddajo v živo zamudili, ji lahko 
še vedno prisluhnete v arhivu Radia 
Slovenija. Ob tem iskrena hvala vsem, ki 

Učenci 2. OŠ z mentorico Tanjo Keber

ste nam omogočili to življenjsko izkušnjo, 
ki je zagotovo ne bomo nikoli pozabili.

Preberite še nekaj vtisov mladih 
novinarjev.
Stela: »Zame je bilo prvič, da sem po radiu 
govorila v živo. Tega sem se veselila že od 
vsega začetka in zdaj lahko rečem, da je 
celoten projekt bil nepozabna in koristna 
izkušnja.«
Mario: »Priznam, da me novinarsko 
delo do sedaj ni preveč zanimalo. Kmalu 
pa sem spoznal, da je vse skupaj dosti 
bolj zabavno, kot sem pričakoval. Med 
snemanjem sem enostavno užival.«
Špela: »To je bila super izkušnja, zelo sem 
uživala tako na pripravah kot v oddaji 
in ogledu studia. Zelo sem vesela, da sem 
imela priložnost sodelovati pri projektu.«
Anja: »Vse skupaj je bila enkratna 
dogodivščina in hkrati tudi izkušnja, ki je 
ne bom nikoli pozabila.«
Iva: »Da smo posneli svojo lastno radijsko 
oddajo, se mi zdi zelo 'kul' in nasploh sem 
zelo uživala na pripravah in snemanju.«
Barbara: »Govoriti v živo po radiu, 
snemati z mikrofonom in montirati – 
enkratno, noro in nepozabno! Potrudili se 
bomo ter vložili veliko truda še za to, da 
bomo dosegli nagrado – Barcelono!«
Vesna: »Najbolj mi je bilo všeč skupinsko 
delo. Da smo vse opravili, smo morali res 
dobro sodelovati. Počutila sem se kot del 
skupine. Bilo je enostavno super.«
Izidor: »Predvsem sem užival v snemanju 
tekmovalnega posnetka. Vsi smo se dobro 
vživeli v svoje vloge. Sam sem se počutil 
kot pravi vremenoslovec.«
Ema: »Velikokrat sem opazovala novinarje 
in si po tiho želela, da bi se tudi sama 
preizkusila v tej vlogi. Ko sem res dobila 
priložnost, je želja postala resničnost in 
nepozabna izkušnja.«

Pika na i pa je seveda nagrada, in 
to je izlet v Barcelono, ki si ga bo 
prislužil najboljši novinarski razred. 
Pri tem nam lahko pomagate 
tudi vi. Glasujete lahko od 9. do 
23. maja, in sicer z dopisnicami, 
ki jih pošljete na Radio Slovenija 
(Radio Hudo!), Tavčarjeva 17, 1550 
Ljubljana (napišete, za katero šolo 
glasujete), ali preko spletne strani 
www.radioprvi.si. Vsak glas šteje in 
veseli bomo, če nam pomagate do 
uresničitve sanj.
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Šola v naravi učencev OŠ Minke Namestnik - Sonje

obrazov vrnilo domov. Preživeli so 
pet nepozabnih dni, se naučili veliko 
praktičnih reči (npr. kako zakuriti ogenj, 
si postlati posteljo, pripraviti pogrinjek), 
se veliko gibali, obiskovali okoliške 

Akcija Očistimo svoj kraj
Barbara Špes

V vrtcu Ciciban se zavedamo, kako 
pomembna je naša narava oziroma okolje, 
ki nas obdaja, in kako pomembna je tudi 
skrb zanj. Prav zaradi tega zavedanja smo 

se pridružili čistilni akciji Očistimo svoj 
kraj, ki je potekala 20. marca.

Nadeli smo si rokavice in se odpravili v 
park, ki je v naši neposredni bližini. Toplo 
in sončno dopoldne nas je spodbujalo k 
iskanju in pobiranju odpadkov. Zbrali 
smo jih kar nekaj in bili smo hkrati veseli 
in žalostni. Zakaj? Veseli, ker smo očistili 
naravo, jo tako osvobodili, hkrati pa 
žalostni, da ljudje še vedno onesnažujejo 
okolje.

Čarobna moč zelišč: OŠ Minke Namestnik - Sonje se predstavi
14. aprila smo učenci in učitelji OŠ Min-
ke Namestnik - Sonje ponovno zablesteli 
v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. 
Večmesečni trud se je izlil v soju pozitivne 
energije, kjer smo se s srčno igro, brezhib-
no koreografijo, glasbo in besedilom izka-
zali vsi. Med dobrodelno prireditvijo so se 

nam večkrat predstavili učenci in učenke 
na orffovih instrumentih, ki so pod tak-
tirko Metke Šmon pokazali, da s(m)o 
posebni v marsičem. Predvsem v tem, da 
zadevo, ki se je lotimo, izpilimo do konca 
in da je nivo prikazanega na odru veli-
kokrat odvisen predvsem od energetsko-

motivacijskega naboja učiteljev mentorjev, 
ki ga uspešno prelijejo na učence. In tudi 
tokrat se je ta naboj čutil. Pred, med in po 
predstavi. Verjamemo, da so ga z nami ču-
tili vsi, ki so bili v dvorani.
Kaj pomeni celostno pripraviti prireditev, 
je bilo moč začutiti tudi ob koncu prire-
ditve, ko so gledalci lahko okusili različ-
ne zeliščne izdelke, murvino marmelado, 
sivkine mufine ali pa se ustavili pri stoj-
nici, kjer smo ponujali različna zeliščna 
olja, sivkin sladkor in druge izdelke, ki so 
jih pod mentorstvom učiteljic pripravili 
učenci.
Hvala vsem obiskovalcem in vsem, ki ste 
bili z nami vsaj v mislih. Hvala gospodu 
Brglezu, ki nam vedno znova stopi naproti 
in nam pomaga, da so priprave in priredi-
tev lažje izvedljive.

Vaše Minke

Šola v naravi učencev OŠ Minke 
Namestnik - Sonje: CŠOD Ajda Libeliče, 
16.–20. 3. 2015
Šola v naravi je za nami. 21 učencev naše 
šole se je v petek popoldan nasmejanih 

muzeje, krepili nacionalno zavest ob 
slovensko-avstrijski meji, naredili ovinek 
v zgodovino in osvojili tamkajšnji hrib 
Strojna. Večini učencev sta se v spomin 
najbolj zasidrala plezanje po umetni steni 
in lokostrelstvo. Ugotovili smo, da imamo 
tudi med učiteljicami nekaj talentov ...
Ob slovesu nam je eden izmed 
tamkajšnjih učiteljev dejal, da nas je tako 
»fajn« gledati in da je ob pogledu na nas 
dojel, kako pomembno delo opravlja. Ob 
pripovedovanju je imel solzne oči. To je 
žar, ki ga oddajaš – ali pa ne. Minke ga 
oddajamo in se že veselimo prihodnje šole 
v naravi.

Jani Stergar
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V mesecu marcu smo gostili arhivista iz 
Nadškofijskega arhiva Mariborske nad-
škofije, ki je govoril o rodoslovnih razi-
skavah in podal koristne napotke, kako se 
lotiti družinskega drevesa. Alenka Rebula 
nas je popeljala skozi knjigo Vera vase, ki 
opisuje, kako naj ustvarjalno potujemo 
skozi osebno življenje in delo, ne da bi se 
pustili izkoriščati, ne da bi se skrivali in 
spopadali, da znamo videti, razumeti in 
dosegati tisto, kar je za nas pomembno. 

UTRINKI S PRIREDITEVKNJIŽNICA V LETU 2015, LETU PRAZNOVANJ
50 let od ustanovitve Matične knjižnice 
občine Slovenska Bistrica in 40 let usta-
novitve Pionirske knjižnice
Korenine slovenskobistriškega knjižničar-
stva segajo v 19. stoletje. To je bil čas, ko 
se je začela prebujati slovenska narodna 
zavest, čas razcveta čitalništva in nastaja-
nja bralnih društev. V Slovenski Bistrici je 
narodno zavedni kaplan Matevž Vrečko 
leta 1858 ustanovil prvo farno knjižnico. 
Matična knjižnica občine Slovenska Bi-
strica je bila ustanovljena leta 1965 v stav-
bi, kjer se še danes nahaja knjižni hram. 
Današnja knjižnica od leta 1984 s pono-
som nosi ime po narodnem buditelju, pi-
satelju in slovenskem rodoljubu dr. Josipu 
Vošnjaku. Dr. Josip Vošnjak je povezan z 
začetki knjižničarstva na Bistriškem od 
leta 1863, ko je bilo na Zgornji Ložnici 
v Zidarskem mlinu ustanovljeno prvo 
bralno društvo pod Pohorjem s knjižnico 
Slovenska bukvarnica. Leta 1908 se je na 
novo ustanovljena knjižnica imenovala 
Dr. Jos. Vošnjakova javna ljudska knjižni-
ca v Slovenski Bistrici. Tako je svoje kore-
nine pognala knjižnica. 8. februarja 1965 
je bila z odlokom ustanovljena Matična 
knjižnica občine Slovenska Bistrica kot 
naslednica Ljudske knjižnice. V sedemde-
setih letih pa so se začele pojavljati težnje 
in potrebe po širjenju knjižnične mreže, 
kar je Matična knjižnica uresničevala s 
potujočo knjižnico in društvenimi knji-
žnicami, delovale so tudi knjižnice v lasti 
prosvetnih društev. Ob desetletnici Matič-
ne knjižnice, 8. februarja 1975, je za mlade 
bralce odprla vrata še Pionirska knjižnica. 

Za njene temelje in strokovno urejenost je 
poskrbela Kristina Šega, pozneje ravnate-
ljica knjižnice. Poleg izposoje knjig je mla-
dim bralcem ponudila tudi ure pravljic, 
knjižne uganke, kvize in mnoga srečanja z 
ustvarjalci mladinske literature.
Leta 1984, ob 150. obletnici rojstva Josipa 
Vošnjaka, Lovra Stepišnika in Janka Ser-
neca ter ob 140. obletnici rojstva Josipa 
Serneca, so v Slovenski Bistrici potekali 
Vošnjakovi dnevi. Ob teh jubilejih so obu-
dili spomin na kulturno-politične delavce 
z raznovrstnimi prireditvami in obenem 
preimenovali Matično knjižnico obči-
ne Slovenska Bistrica v Knjižnico Josipa 
Vošnjaka Slovenska Bistrica. Za Knjižni-
co Josipa Vošnjaka je bilo prelomno leto 
2005, ko sta bili oktobra končani obsežni 
obnova in dozidava knjižnice, 8. februar-
ja 2006 pa je bila preseljena v obnovljene 
prostore. Knjižnica Josipa Vošnjaka svoje 
poslanstvo uresničuje z osrednjo knjižni-
co v občini Slovenska Bistrica, v Oplotni-
ci, Poljčanah in Makolah delujejo krajevne 
knjižnice, ki so tudi na Pragerskem, Keb-
lju in Tinju. Da bi knjigo čim bolj pribli-
žali bralcem, so organizirana bibliobusova 
postajališča na Spodnji Polskavi in Čreš-
njevcu, v Laporju, Šmartnem na Pohorju, 
na Zgornji Ložnici, Prihovi in v Impolu. 
Premična zbirka pa se pripravlja tudi za 
stanovalce Doma Jožeta Potrča Poljčane.
V knjižnici vsakdo najde pravo knjigo 
zase in je kraj bogatih kulturnih in razno-
vrstnih prireditev za odrasle, mladino in 
otroke. V knjižnici je doma največ pra-
vljic, največ zgodb in največ knjig. Prija-
zno vabljeni mednje.

Velikonočne delavnice popestrile dogajanje v knjižnicah
Velikonočne delavnice so se odvijale v Pi-
onirski knjižnici v Slovenski Bistrici in v 
krajevnih knjižnicah v Oplotnici, Poljča-
nah, Makolah, na Keblju in na Tinju. 
Skupna želja udeležencev delavnic je bila 
ustvariti nekaj lepega za prihajajoče ve-
likonočne praznike, kar je vsakemu tudi 
uspelo.
Ponovno so za nami uspešne ustvarjalne 

delavnice, zaradi katerih bodo velikonoč-
ni prazniki pri mnogih, ki so se nam pri 
ustvarjanju pridružili, še bogatejši za novo 
izkušnjo, hkrati pa bodo izdelani zajčki in 
piščančki zagotovo polepšali velikonočni 
aranžma ali ostali prijeten spomin na dru-
ženje v knjižnici.
Na Keblju pa je otroke obiskala tudi zelena 
žabica Ema, ki ni marala vode. Otroci so je 
bili zelo veseli, še posebej radi so ji poma-
gali regljati.

Ljudmila Novak nam je predstavila svojo 
življenjsko pot in kakšna je v očeh drugih. 

Na potopisu z domačinko Saro Kohne je 
polna čitalnica potovala v Izrael, v obljub-
ljeno deželo, v življenje, polno izzivov, ko 
»želiš v enem trenutku kupiti enosmerno 
letalsko karto za domov, v naslednjem 
trenutku pa te posrka vase in želiš ostati 
za vedno«.

Milena Košak, avtorica knjige Moja pot, 
pa nas je popeljala na pot zdravljenja, ra-
zumevanja žalovanja, duhovnega sveta in 
razumevanja tistih, ki žalujejo.

Zdenka Molnar in Ljubo Poles iz Inštituta 
za izboljševanje kvalitete življenja sta nas 
popeljala v drugo predavanje moških in 
ženskih vrednot, govorila sta o empatiji. 



Pravljičarnina  igrano-lutkovna predstava:
V ponedeljek, 20. aprila.
Knjižnica Tinje (nad vrtcem): ob 16. uri; 
Pragersko, kulturni dom: ob 18. uri.
Na strehah starih hiš je vse polno dimni-
kov. Med njimi živi dimnikarček Nace. 
Skrbi, da so dimniki vedno čisti. Kadar 
pa se ozre navzdol na ulico, tam stojijo 
ljudje in vzklikajo: »Poglejte, dimnikar, 
brž se primimo za gumb. Danes je sre-
čen dan!« Toda Nace ne ve natančno, kaj 
je to sreča, zato mu na pomoč priskočita 
stari mačkon in štorklja. Ali bo na koncu 
ugotovil, kaj je to sreča?
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Tretje predavanje iz sklopa:
Predavala bosta Zdenka Molnar in Lju-
bo Poles iz Inštituta za izboljševanje 
kvalitete življenja.
V ponedeljek, 20. aprila, ob 18.30 v pro-
storih knjižnice na Trgu svobode 16.
S predavanjem in igro vlog, ki jo bosta iz-
vedla Zdenka Molnar in Ljubo Poles, bo 
predstavljena ena od vrednot. Na prvem 
srečanju smo govorili o potrpežljivosti, o 
postavljanju meja. Tema drugega so bile 
emocije. Vabljeni na tretje predavanje, 
katerega tema je presenečenje.

ŽENSKE IN MOŠKE VREDNOTE

O DIMNIKARČKU, KI JE SREČO ISKAL

Predavala bo Metka Ternjak Gomboc.
V ponedeljek, 20. aprila, ob 18.30 v 
Knjižnici Poljčane. Pomladi presajamo 
sadike, ki smo jih vzgojili v koritih, na 
prosto. Začne se tudi vzgoja sadik buč-
nic in stevije. Predavateljica bo predsta-
vila najboljše načine presajanja in vzgoje 
sadik, hkrati pa bo odgovarjala na aktu-
alna vprašanja, ki se nam v pomladan-
skem času porajajo. Predstavila bo teme, 
ki so aktualne za vse »male« vrtičkarje. 
Za udeležbo na predavanju je zaželena 
prijava v knjižnici.

POMLADANSKO PRESAJANJE IN 
VZGOJA SADIK

Predavali bodo avtorji knjig.
V torek, 21. aprila, ob 18. uri (Knjižnica 
Oplotnica), sejna soba občine Oplotnica.
V knjigi Rastlinstvo življenjskih oko-
lij v Sloveniji, ki je botanični priročnik, 
je z besedo in sliko predstavljenih več 
kot 600 rastlin, značilnih za različna ži-
vljenjska okolja – od povsem naravnih, 
kot so gozd, mokrišča in visokogorje, 
do okolij, kjer se že kaže vpliv človeka. 
V drugi knjigi, knjigi o kukavičevkah 
ali divjerastočih orhidejah, kakor jih 
tudi imenujemo, je s fotografijo in be-
sedo predstavljenih 79 vrst in podvrst 
teh rastlin, ki uspevajo v Sloveniji. Za 
podrobnejše poznavanje so vsaki rastli-
ni dodani opis, fotografije, zemljevid 
razširjenosti in naravovarstveni status. 

RASTLINSTVO IN DIVJERASTOČE 
ORHIDEJE SLOVENIJE

Jollanda Hercog vam bo predstavila prep-
rost sklop vaj za zmanjšanje in odpravo 
bolečin v hrbtenici, ki se izvajajo sede v 
obliki majhnih nežnih gibov.
V ponedeljek, 4. maja, ob 18.30 v prosto-
rih knjižnice na Trgu svobode 16.
Metoda gibanja linville izhaja iz metode 
feldenkrais. To ni telovadba, ampak način 
razumevanja gibalnih vzorcev, ki se po-
javljajo pri vsakodnevnih opravilih, kjer 
obremenjujemo različne dele hrbtenice. 
Metoda ne govori o pravilih, kakšno držo 
uporabljati, ampak vam bo pomagala, da 
se boste začeli zavedati, kako se gibljete, 
in vam omogočila, da razvijte več mo-
žnih vzorcev gibanja, da boste lahko bolj 
učinkovito uporabljali hrbtenico pri vsa-
kodnevnih opravilih in to z manj napora 
in manj možnostmi za obrabe in bolečine.

Predaval bo Aleš Novak, dolgoletni štu-
dent ezoteričnega nauka večne modros-
ti, prevajalec knjig Benjamina Crema in 
revije Share International ter sodelavec 
duhovnega društva Share Slovenija (del 
mreže Share International).
V ponedeljek, 11. maja, ob 18.30 v pro-
storih knjižnice na Trgu svobode 16.
Svetovno uveljavljeni angleški pisec, 
umetnik in predavatelj Benjamin Cre-
me že štiri desetletja informira svetovno 
javnost o prebujanju človeštva v tem od-
ločilnem času, ko v sfero javnega delova-
nja vstopata dolgo pričakovani svetovni 
učitelj Maitreja in skupina njegovih so-
delavcev, samouresničenih posamezni-
kov, ki bodo delovali kot svetovalci in 
mentorji človeštva. Večina Cremovih 
knjig je prevedena tudi v slovenščino in 
predstavlja pomembno oporo številnim 
iskalcem odgovorov na zapletena vpra-
šanja in izzive današnjega časa.
S svojim delom se Benjamin Creme 
postavlja ob bok utemeljiteljem sodob-
ne svetovne ezoterike, kot so Helena 
Petrovna Blavatska, Helena Roerich in 
Alice Bailey.

HRBTENICA VAM BO HVALEŽNA

EZOTERIČNA LITERATURA 
BENJAMINA CREMA

Foto: 1toni.wordpress.com
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Ob dnevu Knjižnice Josipa Vošnjaka, ki 
ga praznujemo 25. maja, pripravljamo 
zanimiv celotedenski program, ki bo po-
pestril dogajanje v knjižnici in v mestu.
Osrednji dogodek praznovanja bo lite-
rarno srečanje s Sašo Pavček (datum bo 
objavljen pozneje).
Saša Pavček je slovenska igralka in pesni-
ca, prvakinja SNG Drama in predavate-
ljica na AGRFT-ju. Odigrala je številne 
vloge v gledališču, v filmu in na televiziji. 
Za svoje delo je prejela več kot 20 nagrad, 
med njimi tudi Borštnikovo nagrado, 
nagrado Prešernovega sklada, leta 2003 
je bila žlahtna komedijantka. Z monoko-
medijo Bužec on, bušca jaz je nastopila že 
več kot s 400 uprizoritvami.
Na stojnici pred knjižnico bomo ves te-
den promovirali knjižnico in njene dejav-
nosti. V okviru Stepišnikove bukvarnice 
bomo po simboličnih cenah prodajali 
knjižno in neknjižno gradivo, ki ga v knji-
žnici več ne potrebujemo, dobiček pa 
bomo namenili nakupu novega gradi-
va. Obiskovalci bodo lahko izbirali med 
knjigami za odrasle, učbeniki, priročniki, 

25. MAJ – PRAZNIK KNJIŽNICE 25.–30. maja 
Druga sezona Vošnjakove bralne značke 
za odrasle
V marcu se je pričela druga sezona Voš-
njakove bralne značke za odrasle, ki po-
teka vse do novembra letošnjega leta. Z 
namenom, da k branju kakovostne lite-
rature pritegnemo čim več bralcev, smo 
se odločili, da v tej sezoni ponudimo v 
branje široko paleto avtorjev s severa, 
iz Norveške, Finske, Švedske, Islandije 
in Danske. Njihova dela segajo na vsa 
literarna področja, pa tudi kakovostne 
strokovne literature ne manjka. Bralno 
značko smo zato naslovili Ujemimo se-
verni sij.

UJEMIMO SEVERNI SIJ
slikanicami, mladinsko literaturo, video-
kasetami in še čim.
V sklopu praznovanja ob dnevu knjižni-
ce bomo dali priložnost tudi lokalnim 
piscem, da se predstavijo s svojimi lite-
rarnimi deli. Ves teden se bodo predstav-
ljali tudi razni ustvarjalci, ki sodelujejo z 
nami, s svojim unikatnimi izdelki. 

Priročnik za ženske, odločene živeti bolj 
samozavestno in z več zavedanja svoje 
vrednosti.
V sredo, 10. junija, ob 19. uri v prostorih 
knjižnice na Trgu svobode 16.
»Z odkrivanjem lastne vrednosti in spra-
ševanjem o tem, kakšna je moja samopo-
doba, sem se srečala šele v zrelih letih. Ko 
so se mi sanje o tem, kakšno naj bi bilo 
moje življenje, začele podirati. Po nekaj 
življenjskih padcih in preizkušnjah, ko 
sem mislila, da je moja vrednost nična, da 
je moje bivanje pravzaprav božja napaka, 

Literarno srečanje s Sašo Einsiedler MOJA SAMOPODOBA JE MOJA ODLOČITEV

zame, ni nujno, da bo vedno dobro tudi 
za druge. Pa vendar – nekaj načel, ki jih 
opisujem, in nekaj vaj je tako univerzal-
nih, da so lahko namenjene vsem. Z zau-
panjem in vero, da vam lahko uspe, vam 
bo uspelo. Tako, kot je meni.«
»In še nekaj, priročnik sem pisala za 
ženske. Če pa boste kdaj zalotile svojega 
partnerja, sina ali prijatelja, kako brska 
po njej, mu dovolite. Tudi mnogi moški 
imajo nizko samopodobo, vendar to iz-
ražajo na drugačne načine kot me. V svo-
jem bistvu pa smo si podobni bolj, kot bi 
si mislili.«

Stanka Reis bo maja razstavljala svoje 
slikarske umetnine.
Društvo klekljaric Koroške, sekcija Lipa, 
z Raven na Koroškem v mesecu maju 
pripravlja razstavo klekljane čipke. Pri 
čipki se srečujeta ustvarjalnost in delo, 
za kakovosten izdelek sta potrebna zna-
nje in vztrajnost. Ustvarjajo pod vod-
stvom Rezke Kordež. Razstavi bosta na 
ogled ves mesec maj.

RAZSTAVE VABIJO V KNJIŽNICO

Zgibanke za sodelovanje pri bralni znač-
ki so na voljo v Knjižnici Josipa Vošnja-
ka in v vseh krajevnih knjižnicah. Bralec 
na priloženi list zapiše le avtorje in pet 
naslovov prebranih del ter nekaj svojih 
misli o prebranem. Izpolnjeno zgibanko 
odda knjižničarki najpozneje do konca 
meseca oktobra 2015. V mesecu novem-
bru 2015 bo knjižnica organizirala pri-
reditev ob zaključku bralne značke.

pa sem znova začutila 
življenje v sebi. Potem 
je prišel čas soočenja. 
Danes sem tu. Še veli-
ko poti je pred menoj, 
še padam, a se vedno 
znova poberem. Rada 
živim. Rada se smejem. 
Zaljubljena sem v živ-
ljenje, počasi začenjam 
živeti svoje sanje.«
»Zbrala sem vaje, misli, 
ki so mi pomagale na 
moji poti. Vsaka ima 
svojo pot, vsaka od nas 
je namreč nekaj poseb-
nega, in kar je dobro Foto: www.siol.net



Rezultati:                                      
Kadetinje: Nika Kebrič (Slovenija) – Nikolina Čačić (Hrvaška): 0 : 3
Mladinci: Luka Plantić (Hrvaška) – Ibraim Dialo (Nemčija): 3 : 0
Jan Sekol (Slovenija) – Ivan Šegrt (Hrvaška): 2 : 1
Člani: Damir Plantić (Hrvaška) – Melvin Perry (Nemčija) 3 : 0
Klemen Turkuš (Slovenija) – Alexsander Buchmiller (Nemčija): 3 : 0
Stipe Pretinjača (Hrvaška) – Kusrim Mahmuti (Nemčija): 3 : 0
Edin Sejdinović (Slovenija) – Stephan Nikitin (Nemčija): 2 : 1
Aljaž Venko (Slovenija) – Afrim Johanes (Nemčija): predaja
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V športni dvorani v Slovenski 
Bistrici so v soboto, 14. marca, 
gostili prvo tekmo letošnje 
mednarodne boksarske serije 
Grand Prix – 22. Zlati grb Slovenske 
Bistrice. Na tekmovanju, ki sta ga 
ob občinskem prazniku pripravila 
Boksarski klub Slovenska Bistrica 
in Sport Club Slovenija, je prestižno 
nagrado osvojil član Boksarskega 
kluba Slovenska Bistrica, večkratni 

Venku prestižni zlati grb Slovenske Bistrice
državni prvak in reprezentant Aljaž 
Venko. Konjičan je v zadnji borbi večera 
že po prvi rundi primoral k predaji 
Nemca Afrima Johanesa, potem ko mu je 
počila arkada. Venku sta zlati grb izročila 
župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar in direktor Grand Prixa Nani 
Matjašič. Sicer pa so gledalci videli osem 
zelo kakovostnih dvobojev.

Tomaž AjdFoto: Aleš Kolar

Odkar so zgradili novo kegljišče v Sloven-
ski Bistrici, na njem trenirajo tudi člani 
Društva paraplegikov severne Štajerske 
(DPSŠ). Društvo ima svoj sedež v Mari-
boru in šteje 143 članov iz 38 občin (iz 
bistriške občine 16 članov).
S kegljanjem se ukvarja enajst članov 
društva, nekaj se jim jih pridruži občasno. 
Ti pridejo le na dva do tri treninge z na-
menom, da se malo preizkusijo v keglja-
nju. Paraplegiki tekmujejo v slovenski 
ligi, v kateri tekmuje devet ekip. V ekipi 
DPSŠ so dva člana iz občine Slovenska 
Bistrica in eden iz občine Cerkvenjak, 
predstavnica ekipe ženskega spola pa pri-
haja iz občine Makole. Na državni ravni 
so zelo uspešni, saj so že petič zapored 
ekipni državni prvaki. Letos jim je že us-
pelo postaviti nov državni rekord, ki sedaj 
znaša 2011 podrtih kegljev. Tudi letos v 
ligi vodijo. Prav tako so zelo uspešni po-
samezniki. Fantastičen rezultat je na Rav-
nah na Koroškem dosegla Nataša Godec, 

Kegljaški turnir paraplegikov v počastitev praznika Občine Slovenska Bistrica
1. mesto: Miran Jernejšek, DPSŠ 
(485 podrtih kegljev)
2. mesto: Franc Simonič, DPSŠ (457)
3. mesto: Janez Janžič, DPSŠ (455)
Tetraplegiki:
1. mesto: Kristijan Žunko, 
DPSŠ Maribor (402 podrta keglja)
2. mesto: Klavdij Leban, 
DPSP Nova Gorica (362)
3. mesto: Slavko Dunaj, 
DPPP Murska Sobota (356)
Nastopilo je tudi pet predstavnic, prva tri 
mesta so zasedle:
1. mesto: Senka Ivaniševič, 
Ljubljana (464 podrtih kegljev)
2. mesto: Nataša Godec, 
DPSŠ Maribor (398)
3. mesto: Marta Janežič, 
DPPP Murska Sobota (374)

Miran Jernejšek, vodja 
kegljaške sekcije DPSŠ 

vedbi so jim pomagali župan Občine Slo-
venska Bistrica dr. Ivan Žagar, Zavod za 
šport Slovenska Bistrica, še posebej direk-
tor Marjan Štimec, podjetje Impol in Nova 
Reha iz Ptuja. Zelo jim je pomagal tudi Ivo 
Kunčič, ki je vodil turnir vseh sedem ur, 
saj je nastopilo kar 32 igralcev, torej osem 
ekip. Hvala tudi vsem podajalcem krogel, 
brez katerih si kegljanje na vozičkih težko 
predstavljamo. Skratka, hvala vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k izvedbi turnirja. 
Druženje so zaključili v domu starejših v 
Slovenski Bistrici. Na turnirju sta bila pri-
sotna tudi župan dr. Ivan Žagar in pred-
sednik društva Alfred Lasetzky. Župan je 
najboljšim tudi podelil pokale in medalje.
V ekipni konkurenci je zmagala domača 
ekipa s 1095 podrtimi keglji. Druga je bila 
ekipa iz Ljubljane s 1631 podrtimi keglji, 
tretje mesto pa je osvojila ekipa Prekmurja 
in Prlekije s 1583 podrtimi keglji.
Med posamezniki so pri članih prva tri 
mesta osvojili domačini: Zahvala 

Člani ribiške sekcije Društva paraplegikov 
severne Štajerske se zahvaljujemo znane-
mu Bistričanu Frediju Ojcingerju za pok-
lonjeno ribiško opremo. Fredi Ojcinger se 
je zaradi bolezni prenehal ukvarjati s špor-
tnim ribolovom. Imel je veliko opreme za 
sladkovodni ribolov, ki se jo je odločil 
pokloniti ribičem paraplegikom DPSŠ.
Opremo nam je poklonil prav tako znani 
Bistričan Vojko Gal, ki že dolgo prijateljuje 
s paraplegiki.

Foto: Benjamin Bele

ki je podrla 505 kegljev, kar je 
do sedaj drugi rezultat v ženski 
konkurenci. Rekorderja imajo 
tudi med člani, in sicer Franca 
Simoniča, čigar rekord znaša 
549 podrtih kegljev. Ker že dol-
go niso imeli tekmovanja v Slo-
venski Bistrici, so se odločili, da 
bodo letos organizirali tekmo v 
okviru občinskega praznika Ob-
čine Slovenska Bistrica. Pri iz-
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Foto: Aleš Kolar

Foto: Osebni arhiv Matjaža Ceraja

Foto: Aleš Kolar

Bistriški tek znova upravičil 
svoj namen
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je 
pod pokroviteljstvom Občine Slovenska 
Bistrica v nedeljo, 12. aprila, izvedel 13. 
Bistriški tek. Na tradicionalni množični 
rekreativni prireditvi v središču mesta je 
skupaj z organizatorji sodelovalo več kot 
1000 udeležencev. Tekači in tekačice so 
se pomerili v različnih kategorijah, naj-
bolj živahno je bilo v kategorijah vrtca 
in šol. Na osrednjem teku na devetkilo-
metrski razdalji, ki šteje tudi za Štajer-
sko-koroški pokal, je svojo vzdržljivost 
preizkusilo 126 tekmovalcev in tekmo-
valk. Lanski zmagi sta ubranila Marjeta 
Arčnik (SK Carve plus) in Matej Šturm 

Matjaž Ceraj dvakrat zmagal 
v Latinski Ameriki
Član Judo kluba Impol Matjaž Ceraj je tur-
nejo svetovnega pokala po Latinski Ame-
riki opravil z odliko. Marca je v Montevi-
deu in Buenos Airesu prepričljivo zmagal 
v kategoriji do 100 kilogramov. Ceraj je 

Marko Tratar zmagovalec 18. 
mednarodnega šahovskega turnirja 
Šahovski klub Impol je v soboto, 14. mar-
ca, v hotelu Leonardo v Slovenski Bistrici 
izvedel 18. mednarodni šahovski turnir 
ob prazniku občine Slovenska Bistrica. 
Na turnirju je nastopilo 64 šahistov in ša-
histk iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske. 
Po devetih igralnih krogih v pospešenem 

šahu je s sedmimi točkami slavil velemoj-
ster Marko Tratar. 
Drugo mesto je prav tako s sedmimi toč-
kami osvojil mednarodni mojster Branko 
Rogulj, sedem točk je zadostovalo tudi za 
tretje mesto, ki ga je zasedel član doma-
čega kluba Gregor Podkrižnik. Domačina, 
brata Aljoša in Žan Tomazini, sta osvojila 
peto oziroma šesto mesto. 

Direktorji najboljši v malem 
nogometu
V športni dvorani v Slovenski Bistrici je 
v torek, 17. marca, v okviru občinskega 
praznika potekal že 13. turnir v malem 
nogometu. Na tekmovanju, ki sta ga tudi 
tokrat organizirala Športna zveza Sloven-
ska Bistrica in bistriški zavod za šport, 
je nastopilo pet ekip. Na koncu so slavili 
direktorji, ki so v finalu s 4 : 0 premagali 
novinarje.
V tekmi za tretje mesto so športni delavci 
s 3 : 2 ugnali policiste. Peto mesto je osvo-

jila ekipa občine. Najboljšim je pokale iz-
ročil župan Občine Slovenska Bistrica dr. 
Ivan Žagar. Pokal za najboljšega strelca je 
prejel Peter Divjak iz policijske ekipe, za 
najboljšega vratarja pa so izbrali Aleša 
Brenceta, člana zmagovitega moštva.
Rezultati predtekmovanja: Novinarji – 

Direktorji: 0 : 0, Športni delavci – Polici-
ja: 2 : 1, Direktorji – Občina: 4 : 1, Občina 
– Novinarji: 0 : 4
Polfinale: Policija – Direktorji: 4 : 5 (po 
kazenskih strelih), Športni delavci – No-
vinarji: 1 : 3.

tako osvojil 
pomembne 
točke v boju 
za uvrstitev 
na olimpij-
ske igre.

Bistriške kegljavke v elitni 
druščini
Ženska ekipa Kegljaškega kluba Impol je 
dosegla izjemen uspeh. Prvič v zgodovini 
kluba se je uvrstila v 1. A slovensko keg-
ljaško ligo (na lestvici 1. B lige je zaostala 

le za drugo ekipo Celja, ki pa ne more nap-
redovati). Kegljavke Impola so v zadnjem 
krogu 1. B slovenske lige pred domačim 
občinstvom s 6:2 (3206:2876 v podrtih 
kegljih) premagale Trebnje.

(AD Slovenska Bistrica). V družinskem 
teku je sodelovalo 24 družin, najhitrejša je 
bila družina Petelinšek iz Poljčan. Precej 
pozornosti je pritegnilo tudi 10. ekipno 
medobčinsko prvenstvo v štafetnem teku. 
V moški konkurenci je zmagala ekipa AD 

Slovenska Bistrica Šturm, pri ženskah je 
bila najboljša SŠ Slovenska Bistrica Nu-
tella, med mešanimi štafetami pa je slavi-
la Pohorska banda.

Tomaž Ajd

Foto: Lidija Ajd Zafošnik

Foto: Aleš Kolar
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Območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica je 
tudi letos v začetku leta pripravila vrsto 
prireditev. Februarja so v Domu kulture 
Andreja Stefanciose v Studenicah gostili

17. območno srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž. V začetku 
marca so v več krajih v občinah Slovenska 
Bistrica in Poljčane potekali 18. gledali-
ški dnevi – območno Linhartovo srečanje 

odraslih gledaliških skupin. Marca so v 
Slomškovem kulturnem domu v Slovenski 
Bistrici izvedli območno srečanje otro-
ških gledaliških skupin, V Domu svobo-
de v Slovenski Bistrici območno srečanje 
otroških in odraslih lutkovnih skupin, v 
osnovni šoli na Zgornji Ložnici pa 35. ob-
močno srečanje otroških folklornih sku-
pin. Aprila so organizirali še 42. območno 
revijo otroških pevskih zborov. Prvi del je 
potekal v 2. osnovni šoli Slovenska Bistri-
ca, drugi pa v osnovni šoli v Poljčanah.

Tomaž Ajd

Tudi letos pestro ljubiteljsko kulturno dogajanje

Foto: Aleš Kolar Foto: Edi Grobler

V petek, 10. aprila, je satirično gledališče 
Uščip Teater iz Slovenske Bistrice v dvora-
ni DPD Svoboda uprizorilo 50. ponovitev 
satirične glasbeno-gledališke predstave 
Ogledala avtorja Draga Čoža. Oba igralca 
in glasbenika, Dejan Kalan in Marjan Kra-
njc, sta še enkrat več mojstrsko odigrala 
svoji vlogi in navdušila prisotno občin-
stvo. Pred samo predstavo je nekaj iskrivih 
misli nanizal radijski urednik in novinar 
Tone Petelinšek.
Ogledala so v celoti avtorski projekt, saj 
so se Drago Čož, Dejan Kalan in Marjan 
Krajnc, med drugim, »pozabavali« tudi z 
režijo, dramaturgijo, scenografijo, kostumi 
in še s čim. Songe je uglasbil Marjan 
Krajnc. Predstavo si je v 50 ponovitvah 
ogledalo blizu 6000 obiskovalcev. Leta 
2013 je bila predstava med 34 prijavljenimi 
uvrščena med šest tekmovalnih predstav 
na Čufarjevih dnevih na Jesenicah. Na tem 
festivalu se je uvrstila med tri najboljše 
predstave, tako po oceni strokovne žirije 
kot tudi po izboru publike. Ob tem je 
bila v letu 2013 izbrana tudi za zaključno 
predstavo na festivalu komedije v Pekrah 

ki jim nastavlja ogledala.
V preddverju so si obiskovalci lahko 
ogledali še nekaj aktualnih portretnih 
karikatur avtorja Uroša Čoža.            

P. R.

Abraham predstave Ogledala

pri Mariboru. Predstava aktualizira 
nekatere splošne družbenopolitične, 
ekonomske in socialne teme. Ob 
sprostitvi, zabavi in užitku ponuja in terja 
tudi razmislek ter kritično distanco do 
naše stvarnosti in vsakdana, skratka do 
tem, pojavov, ekscesov, institucij in likov, 
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